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Unii „şi-au luat
ţara înapoi”

Am răsuflat uşuraţi, prin dez-
nodământul alegerilor preziden-
ţiale, că „unii şi-au luat ţara
înapoi” –  aserţiune ce îmbra-
că forme de lirism neaşteptat şi
cuceritor –  ceea ce înseamnă în
orice logică de pe lumea asta că
alţii „au rămas fără ea”. Înţele-
gem oricum că perdanţii, mai
exact câmpul predominant al
votanţilor lui Victor Ponta, adi-
că neutilizatorii de online, „ba-
bele din satele părăsite şi be-
ţivii de prin cârciumile rura-
le, cei strânşi pe marginea
şanţurilor să povestească ce
scriu copii plecaţi în  Occident
la muncă”...

Inspectorii
DSP Dolj, în
control înaintea
sărbătorilor
de iarnă

O altă „stafie”
ne bântuie

Anticomunismul nu e doar un
slogan, slobozit prin campanii pe
post de trompetă vestind deş-
teptarea românilor, eventual,
„din somnul cel de moarte”: e
pe cale să se structureze într-
un fel de sistem (de gândire, de
valori, de comportament etc.)
menit a potoli frustrări, ştiute şi
neştiute, pe care mulţi dintre noi
le resimţim cu o întârziată vino-
văţie. Am fost acolo, am con-
tribuit ori am suportat, cu voie
ori fără de voie, n-am făcut ceea
ce acum, „după război”, cre-
dem că ar fi trebuit să facem.

Festivalul „Ioana
Radu”, cu o seară
de romanţe,
cântece de
petrecere şi
muzică
interbelică

Dulciurile turceşti produse la Craiova vor fi exportate în ţările UE

După o aşteptare
de mai bine de un
an, investorii turci
de la ETI încep
construcţia la
fabrica de biscuiţi
de la Craiova, care
este şi prima lor
unitate de producţie
din afara ţării.
Oamenii de afaceri
din Turcia îşi propun
să investească 40
de milioane de euro
şi să angajeze 300
de persoane, majori-
tatea din Craiova.
Fabrica va fi opera-
ţională din octom-
brie 2015 şi va
produce biscuiţi
săraţi, biscuiţi dulci
şi biscuiţi cu cremă.
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Dosarul
de incompatibilitate
al lui Iohannis,
judecat la ICCJ
pe 14 ianuarie

Instanþa supremã a admis,
ieri, sã fie judecat pe fond
recursul în dosarul de incom-
patibilitate al lui Klaus
Iohannis ºi a stabilit primul
termen în 14 ianuarie, când
vor fi citaþi Iohannis ºi un
reprezentant al Agenþiei
Naþionale de Integritate
(ANI). Decizia a fost luatã în
camerã de consiliu, de un
complet format din trei
judecãtori, care au analizat
admisibilitatea în principiu a
judecãrii în recurs a dosaru-
lui în care primarul Sibiului
ºi preºedintele ales al Româ-
niei, Klaus Iohannis, a
contestat raportul ANI în care
se arãta cã acesta a fost în
incompatibilitate în perioada
în care a reprezentat Primã-
ria Sibiu în Adunãrile Gene-
rale ale Acþionarilor de la
societãþile Apã Canal ºi Pieþe.
Recursul a fost formulat de
ANI, dupã ce, în septembrie
2013, Curtea de Apel Alba-
Iulia a admis contestaþia lui
Iohannis ºi a dispus anularea
deciziei de incompatibilitate.
Instanþa supremã este cea
care va decide definitiv dacã
Iohannis a fost sau nu în
incompatibilitate. În 24
aprilie 2013, ANI anunþa cã a
constatat cã primarul Sibiu-
lui, Klaus Iohannis, se aflã
în stare de incompatibilitate,
întrucât are ºi calitatea de
reprezentant al municipiului
în AGA SC Apã Canal SA
Sibiu, din 5 august 2010, ºi
SC Pieþe SA, din 30 aprilie
2009, ceea ce contravine
prevederilor legale.

Premierul Victor Ponta a declarat ieri, la dez-
baterea pe tema votului din diaspora organizatã
în plenul Camerei Deputaþilor, la solicitarea PNL,
cã regretã cã cetãþenii din diaspora nu au putut
vota, cã a plãtit preþul politic ºi a fãcut apel la
partide sã adopte cadrul legislativ necesar: vo-
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tul electronic ºi desemnarea unei instituþii ne-
politice pentru organizarea votului. „Mulþumesc
tuturor care au votat din diaspora, indiferent
pentru care candidat. Vreau sã spun încã o datã
cã regret faptul cã nu toþi au putut vota, cã am
plãtit preþul politic, dar îmi permit sã atrag aten-

þia cã cei care au votat în dia-
spora nu ºtiu dacã au venit, si-
gur au votat cu candidatul Klaus
Iohannis majoritatea, mai puþin
cu mine, dar nu cred cã au venit
neapãrat de dragul unor partide
politice care vorbesc în numele
diaspora”, a spus Ponta. În opi-
nia premierului, alegerile din 2 ºi
16 noiembrie au arãtat foarte clar
cã prevederile actuale din Legea
370/2004, care reglementeazã or-
ganizarea votului în þarã ºi în
strãinãtate, sunt depãºite de rea-

litãþile demografice ºi tendinþele de liberã circu-
laþie, în special în spaþiul UE. „Deci o legislaþie
corectã, din punctul de vedere al Guvernului,
este o legislaþie care sã permitã un alt tip de
vot, fie votul prin corespondenþã, fie votul elec-
tronic, pentru cã ne aflãm în secolul 21. Este o
propunere pentru dumneavoastrã pe care doar
în comisia specialã parlamentarã se poate deci-
de: un vot electronic, care sã asigure cu adevã-
rat accesul tuturor cetãþenilor români din afara
graniþelor în ziua votului este soluþia tehnologi-
cã care trebuie susþinutã. Rãmâne sã decideþi
dacã aceastã mãsurã sau alta este cea mai bunã.
A doua propunere este de a da unei autoritãþi
aflate în subordinea Parlamentului, cum este AEP
(n.r. – Autoritatea Electoralã Permanentã), toate
atribuþiile legale pentru organizarea votului”, a mai
spus Ponta, adãugând cã Ministerul Afacerilor
Externe nu are ca sarcinã organizarea votului, ci
reprezentarea intereselor diplomatice.

Premierul pregãteºte o remaniere a Guvernului, la pachet cu cooptarea PLR
Premierul Victor Ponta a decla-

rat, ieri, în Parlament, cã sãptãmâ-
na viitoare se va ºti foarte clar dacã
se menþine ºi se va merge mai de-
parte cu guvernarea. Concret, Ponta
a precizat cã PSD ºi coaliþia de gu-
vernare vor avea în aceastã sãptã-
mânã o serie de decizii de adoptat.
„Vom avea din nou în PSD, dar ºi
în coaliþia de guvernare, în aceastã
sãptãmânã, decizii de adoptat, în aºa
fel încât sãptãmâna viitoare sã ºtim
foarte clar dacã pãstrãm ºi mergem
mai departe cu guvernarea, pentru
cã votul de pe 16 noiembrie (n.r. –
al doilea tur de scrutin al alegerilor
prezidenþiale) a fost un vot foarte
clar, legitim, pentru domnul Iohan-
nis ca preºedinte, aºa cum votul din
2012 a fost un vot foarte clar pen-
tru USL ca sã guverneze”, a spus
Ponta. El a arãtat cã, „deocamda-
tã”, opinia generalã este aceea de
se duce mandatul la bun sfârºit, aºa

cum a fost primit în 2012. Totoda-
tã, premierul a menþionat cã, dupã
sosirea delegaþiei FMI ºi a Comisiei
Europene la Bucureºti, proiectul de
buget pe 2015 va ajunge în Parla-
ment, pe 10 decembrie. „Imediat
dupã buget, voi propune, în discu-
þia cu coaliþia, o restructurare a Gu-
vernului, în aºa încât ºi PLR (n.r. –
formaþiunea condusã de preºedin-
tele Senatului, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu) sã fie reprezentat la nivel de
miniºtri în cadrul Guvernului”, a spus
Ponta. El a menþionat cã, prin pre-
vederile constiuþionale, în momen-
tul în care o altã formaþiune politicã
intrã în componenþa Guvernului este
nevoie de un vot în Parlament pe
noua formulã de Executiv. Se pare
însã cã premierul îºi doreºte ºi o re-
maniere majorã a actualului Cabinet,
lucru care se deduce ºi dintr-o de-
claraþie a acestuia de ieri, când a spus
cã „dupã doi ani de guvernare o sã

vedem exact, poate o sã fie mai pu-
þini miniºtri, o sã vedem exact ca ºi
repartizare a portofoliilor. Asta în-
seamnã o restructurare, o repornire
a Guvernului pentru 2015-2016”.
Ioana Petrescu (Finanþe), Remus
Pricopie (Educaþie) ºi Constantin Niþã
(Economie) se numãrã printre mi-
niºtrii care ar putea fi remaniaþi de
Ponta, dupã cum au precizat, pen-
tru Mediafax, surse politice. Sursele
citate au arãtat cã, în afarã de Pe-
trescu, Pricopie ºi Niþã, care sunt
miniºtri plini, Ponta ar putea sã-i re-
manieze ºi pe Mihnea Costoiu (mi-
nistru delegat pentru Cercetare), Bog-
dan Stanoevici (ministru delegat
pentru Românii de pretutindeni),
dar ºi pe alþi miniºtri delegaþi, cu
scopul de a comasa ministerele. Mi-
niºtri delegaþi mai sunt Darius Vâl-
cov (Buget), Florin Jianu (IMM-uri
ºi Turism), Doina Panã (Ape, Pã-
duri ºi Pisciculturã), Rãzvan Nico-

lescu (Energie) ºi Aurelia Cristea
(Dialog social). Pe de altã parte,
surse parlamentare au precizat cã
premierul i-ar fi promis liderului
PLR, Cãlin Popescu-Tãriceanu,
douã posturi de miniºtri în viitorul
Guvern, unul dintre acestea fiind
portofoliul Finanþelor. Sursele cita-
te au mai arãtat cã vicepremierii
actuali vor fi menþinuþi ºi în viitorul
Cabinet.

Revenind la alegerile prezidenþi-
ale, Victor Ponta a declarat cã îºi
asumã eºecul ºi cã, dacã atunci
când a câºtigat a luat lauri, acum
nu va da vina pe altcineva. „Eu sunt
(responsabil - n.r.). Acum ce cre-
deþi? Cât am câºtigat, am luat lauri.
Acum credeþi cã dau vina pe altci-
neva?”, a întrebat Ponta. Legat de
Congresul PSD, premierul a spus
cã vrea ca acesta sã fie convocat la
începutul anului 2015, nu pânã la
sfârºitul acestui an.

Aurescu: Prezenþa NATO pe teritoriul
României sã se materializeze

Situaþia din Ucraina continuã sã
fie dificilã, context în care deciziile
de la summitul NATO trebuie im-
plementate, inclusiv stabilirea pre-
zenþei structurilor Alianþei de Co-
mandã ºi control pe teritoriile sta-
telor din flancul estic, inclusiv în
România, a declarat, ieri, ministrul
Afacerilor Externe, Bogdan Aures-
cu. „Situaþia din Ucraina, statul ve-
cin al României, cu o importantã
comunitate româneascã, continuã
sã fie dificilã ºi sã se deterioreze în
regiunile din estul þãrii. În acest con-
text, este importantã menþinerea în
continuare a regimului de sancþiuni
decis de UE ºi chiar consolidarea
lui dacã va fi necesar ºi, totodatã,
stimularea eforturilor diplomatice
de soluþionare a conflictului”, a de-
clarat, ieri, ministrul. Dupã pãrerea
acestuia, deciziile de la summit-ul
NATO din Þara Galilor, din septem-
brie, generate de situaþia din Ucrai-
na, trebuie implementate. „Mã re-
fer la mãsurile de reasigurare care
trebuie consolidate ºi extinse din

Rata de absorbþie a fondurilor
europene prin Programul
Operaþional Sectorial de Trans-
port (POS-T) 2007 - 2013 a
ajuns la 51,3%, afirmã ministrul
Transporturilor, Ioan Rus, care
se aºteaptã la depãºirea pragului
de 90% în 2015, un „an de foc”
pentru lucrãrile de infrastructu-
rã. „La 25 noiembrie 2014,
Programul Operaþional Sectorial
de Transport (POS-T) a
înregistrat o ratã de absorbþie a
fondurilor europene de 51,38%
din totalul bugetului pe 2007-
2013. Asta este o realizare,
pentru cã s-a plecat de la
procente foarte mici de absorb-
þie. (...) Anul viitor cred cã vom
reuºi sã absorbim, cu un efort
mare investiþional ºi de lucrãri
efectuate, 90% din ceea ce
avem alocat. Poate chiar vom
depãºi 90%”, a spus Rus ieri,
într-o conferinþã de presã.

Rus: Absorbþia fondurilor

europene prin POS-T

a depãºit 50%
punct de vedere temporal, respec-
tiv mãsurile de adaptare, care au fost
prevãzute de Planul de acþiune pen-
tru creºterea capacitãþii de reacþie
a Alianþei – Readiness Action Plan:
Forþa de Reacþie Rapidã - VHRJTF
ºi stabilirea prezenþei structurilor
NATO de Comandã ºi control pe
teritoriile statelor din flancul estic,
inclusiv în România”, a spus Au-
rescu. Noul ºef al diplomaþiei a
subliniat cã, la reuniunea miniºtri-
lor de externe NATO din 2 decem-
brie, va urmãri adoptarea unei de-
cizii de continuare, în 2015, a mã-
surilor de reasigurare ale Alianþei
pentru statele din flancul estic. „Este
vorba de zboruri AWACS, exerciþii
militare centrate pe scenarii de tip
art.5 al Tratatului de la Washing-
ton, prezenþã rotaþionalã aliatã, eva-
luarea stadiului implementãrii Pla-
nul de acþiune pentru creºterea ca-
pacitãþii de reacþie a Alianþei – Rea-
diness Action Plan, astfel încât sã
se obþinã cât mai curând rezultate
vizibile – mã refer aici mai cu sea-

mã la materializarea unei prezenþe
aliate pe teritoriul naþional”, a afir-
mat Bogdan Aurescu. Tot ieri, mi-
nistrul de Externe a declarat cã va
face prima sa vizitã oficialã la Chi-
ºinãu, pe 1 decembrie, imediat dupã
alegerile din Republica Moldova.
„Alegerile din Republica Moldova,
din 30 noiembrie, reprezintã un mo-
ment istoric pentru societatea de
peste Prut, care trebuie sã marche-
ze, sperãm noi, consolidarea par-
cursului ireversibil spre Europa al
Republicii Moldova ºi continuarea
reformelor democratice. În caz
contrar, toate eforturile depuse de
guvernul pro-european, dar ºi de cã-
tre UE, inclusiv eforturile foarte in-
tense ale României în aceastã direc-
þie strategicã, vor fi în zadar. De ace-
ea, acest moment este, pentru Ro-
mânia, aflatã la frontiera externã a
UE ºi a NATO, o problemã de secu-
ritate naþionalã”, a spus Aurescu.
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Am răsuflat uşuraţi, prin dez-
nodământul alegerilor preziden-
ţiale, că „unii şi-au luat ţara
înapoi” – aserţiune ce îmbracă
forme de lirism neaşteptat şi cu-
ceritor – ceea ce înseamnă în
orice logică de pe lumea asta că
alţii „au rămas fără ea”. Înţele-
gem oricum că perdanţii, mai
exact câmpul predominant al
votanţilor lui Victor Ponta, adi-
că neutilizatorii de online, „ba-
bele din satele părăsite şi be-
ţivii de prin cârciumile rurale,
cei strânşi pe marginea şanţu-
rilor să povestească ce scriu
copii plecaţi în Occident la
muncă”, cum ne asigură Stelian
Tănase, directorul TVR, într-un
dispreţ total faţă de mediul ru-
ral, de oamenii nedreptăţiţi de
toate felurile, au rămas fără ţară.
În opinia lui, ruralul şi urbanul
s-au aflat în tranşee diferite. Şi
cei care au votat ”altcumva” sunt
suboameni, numai că această

MIRCEA CANŢĂR

Unii „şi-au luat ţara înapoi”
categorie sau şi aceasta îi plă-
teşte salariul. Acum, dacă lumea
asta, pe nedrept şi iraţional stig-
matizată, de sisteme avicole de
gândire, luase în stăpânire ţara,
fără să ne dăm seama, avem o
vulnerabilitate nedibuită până în
prezent. Ceea ce nu e deloc în
regulă. Cum şi în vara lui 2012
panseul ăsta sbanghiu a mai fost
dat pe goarnele propagandei de
dreapta, suntem liniştiţi, fiind vor-
ba de oameni care se pricep
bine la vulnerabilităţi. Despre re-
staurarea comunismului, pe care
„ameninţa Victor Ponta să o
facă”, nici o vorbă, nici o aluzie,
a fost aşa ceva, o strigătură săl-
tăreaţă de campanie electorală.
Nici n-ar prea avea de pe unde
să-l aducă, comunismul fiind dis-
părut din memoria activă şi ope-
raţională a maselor. În cele câ-
teva zile care s-au petrecut de
la momentul validării de către
CCR a noului preşedinte al ţării,

în persoana lui Klaus Iohannis,
vedem însă alte minuni derulate
pe canalele televiziunilor de ştiri,
despre năstruşnice restituiri imo-
biliare. Mai exact, despre apor-
tul taberei, fireşte nu e singura,
care clama că „şi-a luat ţara în-
apoi” la cizelarea statului mini-
mal. Susţinută declarat de Tra-
ian Băsescu „fiindcă nu minte”,
doamna Elena Udrea vulnera-
bilizează şi ce mai era nevulne-
rabil din credibilitatea preşedin-
telui, prin ventilarea numelui său
în anturajul unui atlet imobiliar
cu renume, care a făcut şi a
dres, ca un profesionist în ma-
terie. Lucrurile, oricum le-am
întoarce, rămân confuze în ceea
ce priveşte putreziciunea întin-
să la tot pasul. Până la urmă, la
trecerea aproape a unui veac şi
jumătate, România şi-a ales, de
data aceasta prin vot liber şi
direct, un preşedinte de ţară
„neamţ”, din afara Capitalei,

ceea ce nu s-a mai pomenit.
Semn că încă are suflet. Româ-
nii au avut de ales între doi can-
didaţi, optând predominant,
mai presus decât mândria naţi-
onală, pentru ieşirea ţării dintr-
un marasm. Inclusiv politic.
Exerciţiul democratic, adică
atunci când a trebuit să alegem
dintre ai noştri, din păcate, nu i-a
dus pe români spre ordine şi
prosperitate, ci într-o mocirlă a

sărăciei, spaimei şi celor mai ne-
gre presimţiri. Cauza? Materi-
alul uman precar. Elitele scoase
în faţă prin alegeri libere s-au
dovedit invariabil pe cât de in-
competente, pe atât de atinse
de năravuri politicianiste. N-ar
fi deloc rău s-o fi nimerit cu
Klaus Iohannis, deşi ... cine mai
ştie. Nici el, după toate aparen-
ţele, nu poate pleca în cadenţă
spre Palatul Cotroceni.
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Condamnat definitiv,
prins ºi încarcerat de poliþiºti

În urma investigaþii-
lor specifice desfãºurate
de poliþiºti din cadrul
Secþiei 3 Poliþie Craio-
va ºi în colaborare cu
lucrãtori din cadrul Ser-
viciului de Investigaþii
Criminale, în cursul zi-
lei de luni a fost depistat
ºi încarcerat Adrian
George Filip, de 41 de
ani, din comuna Amã-
rãºtii de Jos, Dolj, care
poseda mandat de exe-
cutare a pedepsei închi-
sorii, emis de Judecãtoria Craiova, având de executat o pedeapsã
de 2 ani ºi 6 luni închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de refuz
recoltare probe biologice. Cel în cauzã a fost încarcerat în Centrul
de Reþinere ºi Arestare Preventivã din cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj, urmând sã fie transferat în penitenciar
pentru ispãºirea pedepsei.

În arest pentru furt
din locuinþã

Trei tineri cu vârste
cuprinse între 16 ºi 21
de ani au ajuns luni în
arestul IPJ Dolj pentru
furt calificat. Pe 20 no-
iembrie a.c., Nicolae
Marcu, de 62 de ani, din
Segarcea, a reclamat
faptul cã, în perioada
13-20 noiembrie, per-
soane necunoscute au
pãtruns în locuinþa sa ºi
au sustras mai multe bunuri, electronice ºi electrocasnice în valoa-
re de 1000 lei. În temeiul sesizãrii, poliþiºtii Formaþiunii Investigaþii
Criminale Segarcea au demarat investigaþiile, iar în cursul zilei de
luni, în urma cercetãrilor efectuate au fost identificaþi autorii furtu-
lui: Dãnuþ M., de 16 ani, Bogdan Ancuþa, de 18 ani ºi Alin Encules-
cu, de  21 de ani, toþi din Segarcea, Dolj. Cei în cauzã, în baza
probatoriului administrat de poliþiºtii doljeni, au fost reþinuþi pentru
24 de ore pentru sãvârºirea infracþiunii de furt calificat. Aceºtia au
fost introduºi în arestul Inspectoratului,  urmând sã fie prezentaþi
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Segarcea cu propunere de ares-
tare preventivã, dupã cum au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Prinºi de jandarmi
cu bunuri furate

Marþi dimineaþã, în
jurul orei 02.00, o pa-
trulã din cadrul Grupã-
rii de Jandarmi Mobile
Craiova a observat, pe
strada Amaradia, din
Craiova, doi tineri care
se deplasau pe douã bi-
ciclete, iar la vederea
jandarmilor au încercat
sã se facã nevãzuþi. Jan-
darmii i-au oprit pe cei
doi, i-au identificat, sta-
bilind cã este vorba despre M. Ionuþ Alexandru, în vârstã de 20 ani
ºi S. Radu Nicolae, în vârstã de 19 ani, domiciliaþi în Craiova. În
urma discuþiilor purtate de jandarmi cu cei doi tineri, aceºtia au
declarat cã s-au întâlnit pe bulevardul Nicolae Titulescu, în jurul
orei 23.50, cu intenþia de a merge în vizitã la o prietenã. Neputând
sã ia legãtura cu aceasta, cei doi s-au oprit sã fumeze în scara unui
bloc situat pe strada Amilcar Sãndulescu, moment în care au ob-
servat cã uºa de la uscãtoria blocului era întredeschisã, iar înãun-
tru se aflau mai multe bunuri, dintre care aceºtia au sustras douã
biciclete, douã bormaºini cu acumulator, o trusã medicalã auto, un
patent ºi o foarfecã pentru tãiat sârmã. Cei doi tineri au fost con-
duºi la Secþia 4 Poliþie pentru continuarea cercetãrilor.

Reprezentanþii Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã Dolj
au anunþat cã, luni, în jurul orei
16.00, la Punctul de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat, judeþul
Dolj, s-a prezentat, pe sensul de
intrare în þarã, la volanul unui mi-
crobuz, cetãþeanul polonez Stanis-
law H., în vârstã de 29 de ani. În
urma controlului amãnunþit efec-
tuat asupra mijlocului de transport
de cãtre echipa comunã formatã
din poliþiºti de frontierã români ºi
bulgari au fost descoperite, în par-
tea din spate a microbuzului, as-
cunse în douã canapele, patru per-
soane de sex masculin. Din cer-
cetãri, s-a constatat cã persoanele
respective sunt cetãþeni sirieni cu
vârste cuprinse între 17 ºi 37 de
ani ºi intenþionau sã ajungã în mod
fraudulos în Germania.

“Poliþiºtii de frontierã au proce-
dat la întreruperea cãlãtoriei per-

Sirieni ascunºi în canapele
descoperiþi la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã
de la Calafat au desco-
perit, luni dupã-amiazã,
patru cetãþeni sirieni
cu vârste cuprinse între
17 ºi 37 de ani, ascunºi
într-un microbuz, în
spaþiul de depozitare al
unor canapele ce se
aflau în mijlocul de
transport. Sirienii au
fost returnaþi pe terito-
riul Bulgariei.

soanelor în cauzã, iar conform
protocolului româno - bulgar,
acestea au fost predate Poliþiei de
Frontierã Bulgare în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor ºi dispunerii
mãsurilor legale ce se impun”, a
declarat subcomisar Dãnuþ Rudã-
reanu, din cadrul STPF Dolj.
Doi ºoferi prinºi cu bancnote
false de 100 de euro

În aceeaºi searã ºi tot la PTF
Calafat, au fost prinºi doi ºoferi
care au vrut sã achite taxa de pod
cu euro falºi. La scurt interval de
timp unul dupã altul, douã camioa-
ne, conduse de un cetãþean român
de 49 de ani ºi, respectiv un cetã-
þean polonez, de 27 de ani, au ajuns

la PTF Calafat pentru a intra în
România. Dupã efectuarea contro-
lului de frontierã, bãrbaþii au mers
sã plãteascã taxa de pod la casie-
rul de la casa de taxare, fiecare
înmânând acestuia câte o bancno-
tã de 100 de euro, care prezentau
suspiciuni de fals. În urma verifi-
cãrii cu dispozitivul automat de
citire, acesta nu a recunoscut
bancnotele, ambii cetãþeni decla-
rând cã nu aveau cunoºtinþã de-
spre faptul cã bancnotele erau fal-
se ºi cã le-au primit ca rest în Bul-
garia. Bancnotele au fost reþinute
pe bazã de dovadã, iar în ambele
cazuri au fost întocmite dosare
penale, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii STPF Dolj.

Ieri, încã de dimineaþã, de la
prima orã, jandarmii din cadrul
celor douã unitãþi din Craiova au
început sã se aºeze la rând, în
faþa sãlii de sport. ªi nu pentru
cã se punea la cale vreun antre-

„S-a lãsat cu sânge” la Jandarmerie„S-a lãsat cu sânge” la Jandarmerie„S-a lãsat cu sânge” la Jandarmerie„S-a lãsat cu sânge” la Jandarmerie„S-a lãsat cu sânge” la Jandarmerie
Jandarmii din cadrul celor douã unitãþi din

Craiova, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Dolj, respectiv Gruparea de Jandarmi Mobilã
Craiova s-au mobilizat, ieri, într-o nouã acþiu-
ne în cadrul cãreia „s-a lãsat cu sânge”. În jur
de 100 de cadre ale celor douã unitãþi au do-
nat sânge în cadrul unei campanii desfãºurate
la nivelul Jandarmeriei Române în toatã þara.

nament ci pentru cã acolo a fost
amenajat un centru mobil de re-
coltare a sângelui. Astfel, pânã la
sfârºitul programului, în funcþie
de disponibilitãþi, aproximativ
100 de jandarmi din cadrul Gru-

pãrii de Jandarmi Mobile Craio-
va ºi Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj au lãsat o pãrtici-
cã din ei acolo, implicându-se
activ, într-o nouã campanie de
donare de sânge, conºtienþi fiind
de faptul cã „dãruind o picãturã
din sângele tãu, dai o ºansã vieþii
aproapelui”.

În viaþã apar necontenit pro-
bleme pe care încercãm sã le de-
pãºim prin eforturi proprii, însã
uneori avem nevoie de ajutorul
semenilor de lângã noi. Trebuie
sã conºtientizãm importanþa do-
nãrii de sânge ºi sã înþelegem
cã o picãturã de sânge poate
salva o viaþã. ªi de ce nu, tre-
buie sã ne gândim cã ºi noi am
putea avea nevoie la un moment
dat de acea picãturã de sânge
pentru ca viaþa sã ne fie salva-
tã, au spus reprezentanþii jan-
darmilor doljeni.

 Aceastã campanie, ce se des-
fãºoarã la nivelul Jandarmeriei
Române, în parteneriat cu
SMURD ºi Patriarhia Românã, nu
este prima de acest gen ºi se în-
scrie în cadrul campaniilor uma-
nitare iniþiate atât la nivel local cât
ºi la nivel naþional, scopul fiind
contribuþia indirectã a jandarmi-
lor la salvarea vieþilor unor per-
soane aflate în suferinþã.
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Încep lucrările la fabrica de biscuiţi ETI
Dulciurile turceşti produse la Craiova vor fi exportate în ţările UE

Fabric a de biscuiţi a compa-
niei turceşti ETI va fi cons truită
în Parcul Industrial,  unde va ocu-
pa o suprafaţă de 76.000 de me-
tr i pătraţi. Ieri a avut loc  cere-
monia s imbolică de înc epere a
lucrărilor  de construcţie, c are s-
a desfăşurat în prezenţa bord-ului
director al companiei – preşedin-
tele ETI, Firuzhan Kanatli ş i pre-
şedintele Consiliului Executiv al
ETI, Hakan Polatoglu - a amba-
sadorului Republic ii Turcia la
Bucureşti,  Osman Koray Ertaş şi
a autorităţilor locale.

După prezentarea unui scurt fil-
muleţ despre tradiţia îndelungată a
ETI, de peste 50 de ani, preşedin-
tele companiei a subliniat faptul că
fabrica de la Craiova are o impor-
tanţă foarte mare pentru ei (com-
pania fiind o afacere de familie)
deoarece îi va ajuta să-şi exporte
produsele în mai multe oraşe din
Uniunea Europeană, brandul ETI
devenind astfel unul internaţional.

„Este un moment foarte impor-
tant şi emoţionant pentru mine.
Investiţia de aici este prima inves-
tiţie a noastră din străinătate ş i are
o importanţă deosebită pentru fa-
milia ETI. La finalizare,  investiţia
va fi de 40 milioane euro şi con-
siderăm că va juca un rol dec isiv
în aplicarea strategiei ETI de a de-
veni un brand internaţional. Sunt
perfect convins că,  începând de
azi,  compania noastră se va dez-
volta tot mult şi datorită dumnea-
voas tră. Îmi exprim profunda re-
cunoştinţă faţă de Guvernul Ro-
mâniei, faţă de Consiliul Judeţean
şi nu în ultimul rând, faţă de pri-
marul munic ipiului Craiova”,  a
spus  preşedintele ETI, Firuzhan
Kanatli.
Ambasadorul Turciei a salutat
deschiderea fabricii

Excelenţa Sa, Osman Koray
Ertaş, ambasadorul Turciei la Bu-
cureşti, a fost prezent la ceremo-
nie şi a salutat deschiderea fabricii
ETI la Craiova, subliniat şi rolul pe
care l-au avut autorităţile locale în
aşezarea companiei turceşti.

”Noi avem o istorie comună, o
relaţie foarte bine întemeiată din
punct de vedere economic şi stra-
tegic, iar  România şi Turcia îş i

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

După o aşteptare de mai bine de un an, inves-
torii turci de la ETI încep construcţia la fabrica de
biscuiţi de la Craiova, care este şi prima lor uni-
tate de producţie din afara ţării. Oamenii de afa-
ceri din Turcia îşi propun să investească 40 de
milioane de euro şi să angajeze 300 de persoane,
majoritatea din Craiova. Fabrica va fi operaţio-

nală din octombrie 2015 şi va produce biscuiţi să-
raţi, biscuiţi dulci şi biscuiţi cu cremă. 80% din
dulciurile turceşti care se vor produce aici vor
ajunge în ţări din Uniunea Europeană, investito-
rii de la ETI recunoscând că au ales Craiova şi
datorită faptului că are create legături logistice
cu multe oraşe europene.

dezvoltă relaţiile în fiecare zi. Eu
sunt unul dintre reprezentanţii Gu-
vernului care invit în fiecare zi in-
vestitorii turci să vină în România
şi sunt mândru că în fiecare lună
pot să deschid cel puţin cinci in-
vestiţii turceşti în România. Sunt
s igur c ă ac es t pas  va duce la
creşterea brandului şi pe plan in-
ternaţional. Această companie va
fi o cărămidă la consolidarea re-
laţiilor româno-turce”, a spus di-
plomatul turc.
Primarul Craiovei:
”Primul investitor mare
pe care reuşesc să-l atrag”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa

Vasilescu, a dec larat c ă venirea
companiei ETI este cea mai mare
realizare a sa în cei doi ani de
mandat şi a mulţumit Guvernului
României pentru ajutorul de stat
oferit acestora. „Vreau să vă spun
că pentru mine es te c ea mai im-
portantă zi din mandatul meu de
primar, pentru că es te primul in-
vestitor mare pe care reuşesc să
îl atrag în Craiova,  de când sunt

primar. Ac est luc ru a fost posibil
şi datorită sprijinului pe care l-a
acordat Guvernul României aces-
tei firme, cu un ajutor  de stat,
dar să nu uităm nici pe cel care a
făcut posibil acest lucru, dom-
nul Cris tian Diac oneasa ,  pe
atunci consul ec onomic la am-
bas ada noas tră”,  a d ec la rat
ac easta.

Guvernul Pon ta a ac ordat
companiei ETI un ajutor de stat
de 6,3 milioane de euro în de-

cursul anului trecut, iar autorită-
ţile locale au motivat ieri că lu-
crările la fabric ă nu au putut de-
mara „din cauza birocraţiei foar-
te mari”.

Primarul Lia Olguţa Vasilescu
a spus însă că va face tot ceea ce
este posibil pentru ca această in-
vestiţie să se dezvolte, „cu atât mai
mult cu cât ştim că asta înseam-
nă locuri de muncă, dar şi o in-

dustrie dezvoltată pe orizontală”.
Ion Prioteasa: ”O rază de soare
a apărut şi la Craiova”

Preşedintele Cons iliului Jude-
ţean Dolj, Ion Prioteasa, a sc os
în evidenţă faptul c ă Bănia va
câştiga locuri de muncă, legând
deschiderea fabricii ETI de dis-
ponibilizările recente pe care le-
a făcut o altă mare c ompanie s ta-
bilită la Craiova, c ompania Ford.

“De obicei primim veş ti proas-

te în legătură cu locurile de mun-
că. Se mai reduc dintr-o parte,
mai pleacă din altă parte, dintr-o
platformă industrială de 100.000
de muncitori,  au rămas undeva
vreo 10.000. Iată c ă as tăzi o rază
de soare a apărut şi în aceas tă
zonă a Craiovei, în Parcul Indus-
tr ial,  unde o fabrică de succes,
cea a familiei Kanatli, apare cu o
investiţie foarte mare”.

Preşedintele CJ Dolj a subliniat
şi faptul că investitorii turci găsesc
în Craiova forţă de muncă super-
calificată după închiderea fabricii
Pan Group.
Turcii vor angaja
300 de persoane

Construcţia fabricii ETI va în-
cepe în sc urt timp ş i,  potrivit
conduc erii companiei, se va face
în patru etape. Cons truc ţia se va
finaliza în septembrie 2015, iar
ac tivitatea de produc ţie este pro-
gramată să înc eapă în octombrie
2015.  „Vor fi angajate 300 de per-
soane,  iar majoritatea vor fi c e-
tăţeni români.  Vom aduce un nu-
măr limitat de cetăţeni turc i, iar
după c e fabrica va deveni opera-
ţională ş i vom face transferul de
know-how, o parte din angajaţii
turci se vor întoarc e în ţară”,  a
menţionat preşedintele Consiliu-
lui Executiv al ETI, Hakan Pola-
toglu,  care a precizat că nu va
conta vârs ta angajaţilor, ci expe-
rienţa lor.

În fabrica din Craiova vor fi
produşi biscuiţi simpli, stickuri,
bisc uiţi cu cremă. În primul an,
se p rec onizează o  c antitate
de11.000 de tone de produse.  In-
vestitorii turci au menţionat că vor
mai aduce produse din Turcia şi
vor crea portofoliu de dulciuri,
80% va fi destinat exportului în
ţări din UE şi 20% pentru piaţa
din Craiova.

Compania ETI va investi în
fabric a de la Craiova o sumă de
40 milioane de euro, pe care ş i-
a programat să o recupereze în
cinc i ani. Întrebaţi de unde pro-
vine f inanţarea,  reprezentanţii
c ompaniei au menţionat că o
parte din finanţare este din sur-
se proprii, iar c ealaltă dintr-un
credit de la BERD – contrac t de
23 milioane de euro c are s-a
semnat săptămâna trec ută.  Şi
Guvernul României a ac ordat
anul trecut c ompaniei ETI un
ajutor de stat în sumă de 6,3 mi-
lioane de euro.
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GEORGE POPESCU O altă „stafie” ne bântuieAnticomunismul nu e doar un slogan,
slobozit prin campanii pe post de trompetă
vestind deşteptarea românilor,  eventual,
„din somnul cel de moarte”: e pe cale să se
structureze într-un fel de sistem (de gân-
dire, de valori, de comportament etc.)  me-
nit a potoli frustrări, ştiute şi neştiute, pe
care mulţi dintre noi le resimţim cu o întâr-
ziată vinovăţie. Am f ost acolo, am contri-
buit ori am suportat, cu voie ori fără de
voie,  n-am făcut ceea ce acum, „după răz-
boi”, c redem că ar fi trebuit să facem.  Ui-
tăm cu prea mare uşurinţă un adevăr, poa-
te s ingurul verific abil în toată c ruzimea lui:
a trebuit să trăim. Ba chiar, pentru cei mai
mulţi a fost un efort de supravieţuire, tru-
dind, în fabrici toxice ori pe câmpuri înno-
roite, în şc oli şi spitale nu totdeauna c ura-
te, în institute unde gândirea liberă era re-
zervată serii în familie…

Când n-a fost vorba de înregimentare,
dinc olo de cauze, de motive şi conjunc turi
(fiecare cu biografia sa), tăcerea ne-a in-
dus un sentiment de complicitate cu regi-
mul.  Şi cu cât sfârşitul acelui regim părea
tot mai îndepărtat, ori imposibil, cu atât acel
sentiment ne înrobea până la o resemnare
al c ărei unic suport rămânea o autodiscul-

pare, rareori mărturisită, dar trăită cu acui-
tate în intimitate.

Evenimentele din decembrie 1989 ne-au
luat pe nepregătite –  nic i nu mai sunt s igur
dacă, lăsând sarcina pe umerii istoricilor,
ar mai merita efortul să disociem între „re-
voluţie” şi „lovitură de stat” – şi, într-o con-
fuzie isterică, ne-am scos de la naftalină,
ca pe nişte jobenuri uitate acolo de genera-
ţii,  seturi întregi de „tacâmuri” anti: anti-
ceauşistă, în primă fază (schema „loviturii
de stat”) transformată, încet-înc et, cu con-
cursul împrejurărilor, în anti-comunis tă
(sc hema „revoluţiei”). Nici nu s-a părut
ciudat inversarea locurilor între protago-
niş tii celor două sc heme: Iliescu&comp.
adepţi ai „revoluţiei”, însă suspec taţi de „lo-
vitură de s tat”, ş i Opozanţii lor acuzând o
lovitură de stat, dar prac ticând-o în terme-
nii unei „revoluţii”. Ce relevanţă ar mai fi
avut, de vreme ce ambele fronturi au fost
ocupate, în schimburi când tacite, c ând
făţişe, într-o distribuţie de roluri la liberă
alegere.

A urmat ceea ce pretindem că ştim, în

ciuda atâtor  detalii rămase într-un total mis-
ter.  De la o vânătoare de vrăjitoare năucită
de c landestinitatea arătării cu degetul s-a
ajuns la ins tituirea unui fel de alertă, nu mai
puţin năucitoare,  ce-a ocupat spaţiul pu-
blic , dând astfel răgazul necesar unei fau-
ne pestriţe,  din vechi şi noi, să se instaleze
la butoane,  trecând în regim de urgenţă la
devalizarea Ţării.

S-au ivit, astfel, mai mult ori mai puţin
conjunctural, noi complic ităţi în care fac-
torul „ideologic”a fost lăsat pe seama unor
„analişti” re- ori auto-inventaţi,  unicul re-
per valabil devenind jaful, într-o dezordine
manipulată şi manipulatoare.

Astfel, frustrările s-au convertit în veri-
tabile obsesii: în cei ce n-am avut curajul
înfruntării vechiului regim, sentimentul au-
toculpabilizării a căpătat forme resentimen-
tare şi a produs un soi de transfer către al-
ţii, către ceilalţi. O altă, fatidică, substituire
de roluri: din complici, prin tăcere – şi, even-
tual, prin resemnare -, ne-am asumat, cu
propria mână, un rol absent din scenariul
real al istoriei, descoperind şi, la o adică,

inventând „duşmani” spre a acoperi partitu-
ra prea săracă a negativului. Şi a răului.

Şi c e anume poate flanca mai bine toată
această inversiune în joc ul complicităţilor
neasumate decât întronarea anticomunis-
mului pe poziţie de doctr ină şi la nivel de
ideal? Mai are vreo importanţă faptul că, în
mocirla unei tranziţii în c are unica lege
func ţională a fost cea a furtului, a minciu-
nii,  a hoţiei cu „Jandarmul” de mână (fie
aces ta func ţionar mărunt, parlamentar  ori
lider de partid),  din comunism nu mai ră-
măsese decât o biată zdreanţă?

Anticomunismul nu e, deci, doar sloga-
nul ce-a tulburat, săptămânile trecute, min-
ţile multor români, mai ales tineri, ce nu l-au
cunoscut şi, logic, ar fi trebuit să rămână
imuni la comandă, e aproape ceva cu pre-
tenţii sistemice, poziţionat nu înspre viitor,
ci spre trecut, surd la toxinele unui capita-
lism mai sălbăticit ca nicicând în istoria sa
seculară. Nu e legitim, mă întreb, să decre-
tăm că, fie şi prin prisma a ceea ce mai ră-
mâne din dialectica hegeliană, anticomunis-
mul e o altă, stafie, cu pretenţii de sistem?..

Mă numesc Tudor Capmare şi
sunt din Basarabia. Studiez la Fa-
cultatea de Economie şi Adminis-
trarea Afacerilor din cadrul Univer-
sităţii din Craiova.

Alegerile Parlamentare din 30
noiembrie pentru mine au o impor-
tanţă majoră, deoarece  eu decid
parcursul Republicii Moldova pen-
tru următorii patru ani. Eu sunt forţa
ce va schimba viitorul meu în ceva
mai bun. Aceste alegeri sunt impor-
tante pentru noi. Acum noi trebuie
să alegem între bine şi rău. Între
continuarea progresului care a avut
loc, aşa mai timid în ultimii ani sau

Cotidianul regional „Cuvân-
tul Libertăţii” lansează campa-
nia media „Convinge Basarabia
să voteze Europa !”. Tinerii din
Republica Moldova care studia-
ză la Craiova îşi vor aşterne
gândurile şi mesajele pentru
acest moment istoric, alegerile
parlamentare din 30 noiembrie
şi vor da semnalul în ţară.
„Vrem spre Vest !”(Marga
Bulugean)

Eu votez? Tu ?!
„Un vot pentru

parcursul european al
Republicii Moldova !”

stagnarea şi revenirea la trecutul
comunist, trist şi absurd.

Fiind de şase ani în România am
putut simţi pe pielea mea ce în-
seamnă progresul şi bunăstarea re-
alizată de Uniunea Europeană în
România, chiar dacă nu e în for-
ma cea mai perfectă.  Am putut
face o comparaţie între politica din
est şi politica din vest. Ajungând
la o maturitate pot face o alegere
corectă! Această alegere, desigur,
va fi una pentru continuarea pro-
cesului integrării Republicii Moldo-
va în Uniunea Europeană deoare-
ce doar aşa putem ajunge la un ni-

vel de trai decent şi la o economie
sănătoasă.

Ca şi acum patru ani şi dumini-
că, 30 noiembrie, voi merge la sec-
ţia de votare şi voi punea ştampila
pe „parcursul pro european”, cu
inima împăcată şi cu gândul că în

următorii ani vom fi mai aproape
de marea familie europeană. La rân-
dul meu îi îndemn pe toţi prietenii
şi rudele mele să voteze pentru vii-
torul european al Republicii Moldo-
va, fiindcă acolo ne este locul şi doar
aici ne putem realiza visurile!

Asociaţia „Iniţiativa Românilor din Serbia” or-
ganizează sâmbătă, 29 noiembrie 2014, la Bor, în
Serbia, cea de VII-a ediţie a manifestării cultural-
artistice „Sara Românească”. Un proiect finanţat
de MAE prin Departamentul Politici pentru Relaţia
cu Românii de Pretutindeni. În cadrul manifestării,
începând cu ora 12.00, are loc un eveniment mar-
cant şi anume, se va  semna documentul prin care
se consfiinţeşte înfrăţirea între localităţile Biled - ju-
deţul Timiş, România şi Brestovaţ – Bor, Serbia. În
continuare, organizatorii vor marca o părticică din
istoria localităţii, aceştia invitându-i pe participanţi la
evenimnetul de dezvelire a plăcii comemorative a lui
Dragan Andrei - vicepreşedinte IRS, moment emo-
ţionat ce se va desfăşura la cimitirul din Brestovaţ-
,Bor. Şi în ediţia din acest an se va organiza o masă
rotundă cu tema „Poziţia Românilor din Serbia în
urma alegerilor pentru Consiliul Naţional al Minori-
tăţii Românilor din Serbia”. Dezbaterea se va desfă-
şura în sala de şedinţe a Primăriei Bor. De la ora
18.00, invitaţii vor avea parte de joc şi voie bună.
Este de fapt cel mai frumos moment al manifestării,
fiind vorba de obiceiuri, folclor şi tradiţii pur româ-
neşti - „Caravana Cântecului şi Jocului Românesc
în Serbia”. De la ora 19.30 va începe masă festivă şi
manifestarea SARA ROMÂNEASCĂ.

MARGA BULUGEAN
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În cei 12 ani de activitate în
România, susþinerea dezvoltãrii
agriculturii a rãmas o prioritate
pentru ProCredit Bank. Prin ast-
fel de evenimente, ProCredit
Bank doreºte sã fie alãturi de
clienþii sãi, oferind informaþii
relevante pentru activitatea aces-
tora, dar marcând totodatã ºi
lansarea finanþãrii proiectelor ce
contribuie la protejarea mediu-
lui înconjurãtor. În România,
ProCredit Bank a fost înfiinþatã
în 2002 ºi reprezintã rezultatul

ProCredit Bank continuã seria eve-
nimentelor dedicate segmentului agri-
col. Conferinþa pe teme agricole des-
fãºuratã recent, la Hotel Helin din
Craiova, sub numele „Un pas înain-
te pentru performanþa afacerilor în

agriculturã”, a reunit clienþi actuali
ºi potenþiali ai bãncii, reprezentanþi
ai FNGCIMM ºi RNDR Sud - Vest
Oltenia, firme de consultanþã ºi avo-
caturã, dar ºi colaboratori tradiþio-
nali din domeniul agricol.

unui parteneriat între instituþii fi-
nanciare de renume internaþio-
nal – ProCredit Holding ºi IPC.
În derularea activitãþilor cu
clienþi persoane juridice, banca
se concentreazã pe finanþarea
întreprinderilor foarte mici, mici
ºi mijlocii, deoarece reprezen-
tanþii bãnci sunt convinºi cã
aceste afaceri creeazã locuri de
muncã ºi au o contribuþie vitalã
la dezvoltarea economicã a þãri-
lor în care opereazã. „Oferind
facilitãþi de economisire simple

ºi accesibile ºi alte servicii ban-
care ºi investind resurse sub-
stanþiale în educaþia financiarã,
ne propunem sã promovãm o
culturã a economisirii ºi a res-
ponsabilitãþii care sã poatã adu-
ce o mai mare stabilitate ºi si-
guranþã familiilor obiºnuite”, se
precizeazã într-un comunicat al
bãncii.

“Dorim sã le mulþumim
partenerilor care

au fost alãturi de noi”
În cadrul conferinþei, princi-

palele teme de discuþie abordate
au fost: soluþiile de finanþare pe
care ProCredit Bank le oferã
pentru dezvoltarea agriculturii,
printre care creditul nou lansat
ProEco, mãsurile autoritãþilor
pentru sprijinirea agricultorilor,
beneficiile agriculturii organice
ºi dificultãþile întâmpinate de fer-
mieri în procesul de achiziþie te-
ren agricol. “Dorim sã le mulþu-
mim partenerilor care au fost alã-
turi de noi ºi de clienþii noºtri la
acest eveniment, aducând cele
mai noi informaþii din domeniu

ºi rãspunzând necesitãþii de in-
formare a acestora. Ne bucu-
rãm cã au fost prezenti un nu-
mãr de peste 200 de clienþi în
cadrul conferinþei, acest lucru
ne demonstreazã interesul mare
pentru temele discutate ºi spe-

rãm cã a fost o ocazie bunã pen-
tru ei sã poatã discuta deschis
despre problemele cu care se con-
fruntã ºi despre nevoile pe care le
au în derularea activitãþii lor.”
Mihaela Ozunu, Director Sucur-
sala Craiova ProCredit Bank.

MARGA BULUGEAN

• ProCredit Bank este o bancã cu servicii complete, orientatã spre
dezvoltare. Oferim clienþilor noºtri, persoane fizice ºi întreprinderi, ser-
vicii bancare excelente.

• În operaþiunile noastre, aderãm la o serie de principii de bazã: punem
valoare pe transparenþã în comunicarea cu clienþii, nu promovãm credi-
tele de consum ºi furnizãm servicii bazate atât pe înþelegerea situaþiei
fiecãrui client, cât ºi pe o analizã financiarã solidã.

• Aceastã abordare responsabilã faþã de activitatea bancarã ne permite
sã construim parteneriate de lungã duratã cu clienþii noºtri, bazate pe
încredere reciprocã.

Echipele de control ale Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã vor avea sarcina sã verifice
modul de recepþionare a produselor alimen-
tare pentru a evita pãtrunderea pe piaþã a unor
alimente necorespunzãtoare (insalubre, alte-
rate sau cu termene de garanþie-valabilitate
depãºite). În atenþia inspectorilor se va afla
ºi modul în care sunt depozitate ºi manipu-
late produsele, dar ºi lotizarea sortimente-
lor cu menþionarea datelor de identificare.
Se va verifica ºi funcþionarea corectã ºi per-
manentã a aparaturii de mãsurare, control
ºi înregistrare a parametrilor care condiþio-
neazã salubritatea prelucrãrii ºi pãstrãrii
materiilor prime, semifabricatelor ºi pro-
duselor finite.

Controale în mãcelãrii
ºi în magazinele de desfacere

a produselor din carne
Vor fi controlate raioanele de desfa-

cere a alimentelor uºor perisabile din
marketuri ºi supermarketuri, mãcelãrii-
le ºi magazinele de desfacere carne ºi
produse din carne. De asemenea, echi-
pele de control ale DSP Dolj vor trece
pragul magazinelor de desfacere a pro-
duselor tradiþionale conform amplasa-
mentelor aprobate de Primãria Munici-
piului Craiova. Verificãri vor fi ºi în uni-
tãþile de desfacere din pieþe ºi târguri.

Pentru cã sãrbãtorile de iarnã se apropie cu paºi
repezi, reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj au anunþat cã vor demara în urmãtoarea perioa-
dã o serie de controale în depozitele ºi magazinele în

care sunt comercializate produse din carne, alimente
perisabile ºi fructe. O atenþie specialã va fi acordatã
unitãþilor de alimentaþie publicã din judeþ în care vor
fi organizate mese festive.

Potrivit autoritãþilor sanitare, cerinþele
minime sunt aprovizionarea cu materii pri-
me de la furnizorii autorizaþi, transportul cu
mijloace autorizate, depozitarea alimentelor
în cantitãþi de siguranþã sanitarã, verifica-
rea capacitãþii autorizate de pãstrare/prelu-
crare a cantitãþilor de alimente uºor altera-
bile ºi respectarea circuitelor funcþionale cu
evitarea încruciºãrilor nepermise. O altã re-
gulã importantã este cã timp de 48 de ore
de la servirea mesei trebuie pãstrate probe
alimentare, în frigidere speciale. Acþiunile de
control vor viza cu precãdere unitãþi nou-

înfiinþate ºi cele cu neconformitãþi la con-
troalele anterioare

Atenþie deosebitã pentru mesele festive
Pentru siguranþa sanitarã a meselor fes-

tive organizate în unitãþile de alimentaþie
publicã cu ocazia sãrbãtorilor de iarnã tre-
buie respectate, în opinia celor de la DSP,
o serie de reglementãri. Aprovizionarea cu
materii prime, în special uºor perisabile
(carne ºi produse din carne, ouã, produse
lactate) se va face numai de la furnizori
autorizaþi ºi siguri ºi în exclusivitate cu

produse proaspete. Se vor solicita
documente care sã ateste calitatea ºi
termenele de valabilitate ale materii-
lor prime ce se vor pãstra în unitate
ºi puse în orice moment la dispoziþia
instituþiilor de control.

Transportul de la furnizor trebuie
efectuat cu mijloace de transport au-
torizate, bine întreþinute din punct de
vedere igienico-sanitar, sã nu permi-
tã insalubrizarea sau contaminarea
alimentelor. Depozitarea alimentelor
pânã la preparare se va face în sigu-
ranþã, produsele alimentare uºor pe-
risabile obligatoriu în spaþii frigorifi-
ce, pe grupe alimentare. În ziua pre-
gãtirii preparatelor, se spalã ºi se dez-
infecteazã înainte, toate suprafeþele

de lucru, ustensilele ºi utilajele. Produsele
finite odatã pregãtite se pãstreazã în con-
diþii de securitate sanitarã, în spaþii frigo-
rifice pentru produse finite sau în încã-
peri salubre la temperaturi de 5-8 grade
Celsius.

Este obligatoriu sã fie respectate circui-
tele funcþionale ale blocurilor alimentare,
ca ºi destinaþiile meselor de lucru, usten-
silelor ºi roboþilor (mese de lucru în ex-
clusivitate pentru porþionarea cãrnii cru-
de, dacã aceasta nu se face în camera de
carne, pentru porþionarea brânzeturilor ºi
caºcavalurilor, a mezelurilor, a cãrnurilor
preparate). Personalul care preparã ºi ma-
nipuleazã materii prime alimentare ºi pro-
duse finite trebuie sã dovedeascã cã este
sãnãtos (examene medicale efectuate), in-
struit (prin cursuri de igienã) ºi impecabil
din punct de vedere al igienei individuale,
echipamentului de protecþie ºi al compor-
tamentului igienico-sanitar.

RADU ILICEANU
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Festivalul „Ioana Radu”, cu o seară de romanţe,
cântece de petrecere şi muzică interbelică

Gala romanţei, în ziua în care
Craiova îşi anunţă oficial la
Bruxelles intenţia de a candida
pentru titlul de Capitală
Culturală Europeană în 2021

«Îmi este foarte drag acest pro-
iect, pentru că Ioana Radu este a
noas tră, a Craiovei.  Întâmplarea
face ca ea să se fi născut la Bucu-
reşti, însă a trăit şi a copilărit la
Craiova, oraş pe care îl iubea. Ioana
Radu este a noastră, a craioveni-
lor, şi, prin urmare, trebuie să o
omagiem aşa cum se cuvine», a
declarat, ieri, în cadrul unei con-
ferinţe de presă, Amelia Etegan,
managerul Centrului Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Dolj.

Deşi ar fi trebuit să aibă loc din
doi în doi ani, alternând cu Festi-
valul „Maria Tănase”, au trecut
şase ani de când Festivalul „Ioana
Radu” a fost dat uitării, motivele
fiind cu precădere financiare. „Ne-
am dorit foarte mult să organizăm
acest festival. Iată că dorinţele ni
s-au împlinit, cu sprijinul Consi-
liului Judeţean Dolj, într-o Craio-
vă care se vrea a fi capitală cultu-
rală europeană. Nu întâmplător,
vineri, 28 noiembrie, când va avea
loc acel regal muzical, Craiova îşi
va anunţa la Bruxelles intenţia de
candidatură la titlul de Capitală
Culturală Europeană 2021. Eu cred
că aces ta es te un semn bun…
Semn c ă e bine să ne respectăm
personalităţile Craiovei – ca ş i tra-
diţiile ş i obiceiurile –, c ă trebuie
să le ac ordăm atenţia nec esară

După o întrerupere de şase ani, Festivalul Na-
ţional „Ioana Radu” se reia la Craiova, reamin-
tind lumii de o voce şi o personalitate fără egal.
Cea de-a VI-a ediţie va avea loc în zilele de 27 şi
28 noiembrie, în organizarea Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tra-
diţionale (CJCPCT) Dolj, cu susţinerea Consiliu-
lui Judeţean Dolj şi în parteneriat cu TVR Craio-
va. O singură seară de spectacol, pe scena Tea-
trului Naţional „Marin Sore scu”, cu romanţe,
cântece de petrecere şi muzică interbelică, şi o
sesiune de comunicări sub genericul „Ioana Radu

în memoria Craiovei” vor fi dedicate de această
dată Doamnei Romanţei Româneşti.  Lipse şte
folclorul din festival – deşi Ioana Radu afirma
„eu’s cântăreaţă de folclor, asta am învăţat la tata
acas’ şi asta mi-a plăcut”. Şi mai lipsesc de la
întâlnirea de la Craiova o seamă de oameni care
au cunoscut-o şi promovat-o, precum realizatoa-
rea TV Florentina Satmari, cu care, timp de aproa-
pe 30 de ani, Ioana Radu a legat o strânsă priete-
nie. Bugetul restrâns şi timpul prea scurt de lu-
cru, motivează organizatorii, promiţând însă un
eveniment cu totul şi cu totul special.

pentru a putea vorbi despre
noi ş i despre identitatea
noastră locală», a mai spus
Amelia Etegan
Poveştile unor întâlniri
memorabile ale celor
care au cunoscut-o şi au
promovat-o, la sesiunea
de comunică de mâine

A VI-a ediţie a Festivalului
Naţional „Ioana Radu” va fi
deschisă mâine, 27 noiembrie,
cu o sesiune de comunicări
dedicată artistei. Cu începe-
re de la ora 13.00, Galeriile
„Cromatic” ale CJCPCT Dolj vor
găzdui întâlnirea cu personalităţi
ale vieţii muzicale care au cunos-
cut-o pe Ioana Radu sau care re-
prezintă medii determinante în evo-
luţia sa. „Ne-am dorit să creăm un
cadru pentru a putea discuta de-
spre Ioana Radu. Iar cei care vor
să ştie mai multe despre ea să se
poată întâlni cu oameni care au
cunoscut-o şi au promovat-o”, a
explicat managerul Amelia Etegan,
totodată directorul festivalului

Intitulată „Ioana Radu în me-
moria Craiovei”, sesiunea de co-
municări îi are ca invitaţi, între al-
ţii, pe Roxana Gibescu (Casa de
discuri „Electrecord”, Bucureşti),
Violeta Ianculescu (moderator Ra-
dio România),  interpreţii Ioana
Cristea şi Ion Amititeloaie – căruia
Ioana Radu i-a încredinţat parte din
repertoriul său, George Obrocea şi
graficianul Gabriel Bratu – care ani
buni au slujit culturii la Centrul
Creaţiei Populare Dolj (azi

CJCPCT Dolj), primul fiind şi di-
rector al acestei instituţii, realiza-
torul TV Elise Stan, maestrul Nicu
Creţu – dirijor al orchestrei Ansam-
blului Folcloric  „Maria Tănase”,
Marian Niţă – laureat al Festivalu-
lui „Crizantema de Aur” de la
Târgovişte şi alţi iubitori ai roman-
ţei şi ai cântecelor Ioanei Radu. Cu
acest prilej, actriţa Nataşa Raab –
care va fi şi prezentatoarea serii de
spectac ol – va face lectură din
cartea lui Harry Negrin „Romanţa
unei vieţi: Ioana Radu” şi va oferi
celor prezenţi, împreună cu inter-
pretul Marian Niţă, un scurt reci-
tal de romanţe.
Constantin Lătăreţu
împreună cu taraful său,
într-un recital extraordinar
de muzică interbelică

Seara de spectacol de vineri, 28
noiembrie, ora 19.00, va aduce pe
scena Teatrului Naţional „Marin

Sorescu” nume mari ale romanţei
şi cântecului de petrecere: Ionuţ
Dolănescu, Daniela Vlădescu, Bian-
ca Ionescu,  Ioana Cris tea, Ion
Amititeloaie, Vasilica Dinu, Mioa-
ra Velicu, Niculina Stoican, Mari-
ana Anghel, Lavinia Bârsoghe,
Marian Niţă, Nataşa Raab, ca ş i
două laureate cu Marele Premiu şi
Trofeul Festivalului „Maria Tăna-
se”, Casandra Hauşi şi Zorina Bă-
lan. Va acompania Orchestra „Pe-
trică Pană” din Bucureşti, doi din-
tre membrii acesteia – Georgiana
Pană (nai) şi Theodor Pană (vioa-
ră) – urmând să evolueze şi ei pe
scena festivalului.

„A fos t oarec um dificil să îi
aduc em aic i pe toţi interpreţii pe
care ni i-am dorit, nume mari ale
cântecului popular ş i ale roman-
ţei. Am încercat să punem alături
mai multe generaţii– de la cei mai
în vârstă, c are au un repertoriu
foarte bogat, până la cei care pre-
iau acest repertoriu. Romanţa este
un c ântec dificil pentru majorita-
tea soliştilor, dovadă că mulţi din-
tre cei contactaţi de noi au şi re-
fuzat invitaţia, spunând că nu pot
să îl abordeze. Sunt nume mari
ale cântecului şi apreciem c ă au
fost sinceri…”, a declarat Nico-

lae Dumitru,  referent în c adrul
CJCPCT Dolj.

Cu acest prilej, craiovenii îl vor
putea vedea într-un recital extra-
ordinar de muzică interbelic ă, îm-
preună cu taraful său, pe Con-
stantin Lătăreţu, de asemenea la-
ureat cu Marele Premiu al Festi-
valului „Maria Tănase”. „Va pre-
zenta un program cu melodii pre-
luate de la Zavaidoc, Cristian Va-
sile şi alţi interpreţi. A fost o sur-
priză plăcută şi pentru noi, mai ales
că nu mulţi muzicieni, mai ales
dintre cei tineri, îndrăznesc să
preia repertoriul acesta, unul des-
tul de greu. El cu taraful său au
îndrăznit să-l cânte şi cred că o
fac foarte bine», a adăugat Nico-
lae Dumitru.

***
Accesul publicului la sesiunea de

comunicări „Ioana Radu în me-
moria Craiovei”, de la Galeriile
„Cromatic ” (strada „Alexandru
Macedonski” nr. 28), este liber. Cei
care doresc să cumpere bilete la
spectacolul de vineri seara o pot
face şi zilele acestea: le găsesc la
Agenţia Teatrului Naţional „Marin
Sorescu”, la preţul de 30 lei, cu
reducere la jumătate pentru pensi-
onari, studenţi şi elevi.

Pe lângă concerte simfonic e şi vocal-simfonice (ale
căror programe pun în valoare titluri celebre ale mu-
zicii clasice şi romantice,  dar  şi pagini de referinţă
din repertoriul modern,  inc lusiv lucrări prezentate în
primă audiţie naţională),  muzică de operă,  muzică
veche readusă în lumina cunoaşterii graţie fascinan-
telor  instrumente şi costume de epocă, muzică de
cameră şi rec italuri instrumentale, cea de-a 41-a edi-
ţie a Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”
invită public ul şi la rock,  jazz ş i folk.  Majoritatea în-
tâlnirilor muzicale neconvenţionale au loc în Cafe-
Teatru „Play” (strada „C.D.  Fortunescu” nr. 18). Ca
şi concertul pop-jazz de as tă-seară, susţinut aici, cu
începere de la ora 21.00, de trupa „TIPtiL”.

Înfiinţată în septembrie 2009, de Bujor, Creţu şi Ci-
prian (componenţi ai fostei trupe Baba Novac), „TiP-
tiL” a debutat, două luni mai târziu, cu un concert cura-
jos care, după reacţia publicului, a marcat începerea unui
proiect special în peisajul muzical românesc. Silvana
Helal, vocea trupei, puternică şi senzuală, dă glas sune-

tului sofisticat şi original al celor trei instrumente mâ-
nuite cu dibăcie de Bujor Stoicovici (contrabas), Cipri-
an „Laurentze” Moisescu (tobe) şi Creţu (chitară). Tru-
pa „TiPtiL” a fost invitată în numeroase emisiuni TV şi
radio, precum Garantat 100%, Timpul Chitarelor, To-
nomatul DP 2, Jazz & Blues a la carte ş.a., unde piese-
le sale s-au bucurat de un real succes.

De asemenea, originalitatea şi efervesc enţa stilului
muzical abordat au adus trupa „TiPtiL” pe scenele
mai multor fes tivaluri din ţară ş i s trăinătate. Spre
exemplu, în mai 2011,  la invitaţia Institutului Cultural
Roman din Berlin,  „TiPtiL” a reprezentat România,
susţinând un concert în cadrul evenimentului Roma-
nian Music Nights la Berlin.

Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală” se
desfăşoară în perioada 21 noiembrie – 17 decembrie, în
organizarea Filarmonicii „Oltenia”, şi aduce la Craiova,
în cadrul a 41 de evenimente, peste 700 de artişti, din 10
ţări: Anglia, Olanda, Italia, Elveţia, Germania, Ungaria,
Serbia, Bulgaria, Republica Moldova şi România.
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Ieri, John Belmar, ºeful po-
liþiei comitatului Saint Louis, a
anunþat, într-o conferinþã de
presã, cã poliþia din Ferguson
a fost þinta a numeroase tiruri,
iar aproximativ 12 imobile au
fost incendiate. Circa 61 de per-
soane au fost arestate în urma
nopþii de proteste violente din
orãºelul Ferguson, relateazã
Reuters. Arestãrile s-au efec-
tuat pentru acuzaþii precum
adunare ilegalã, incendiere ºi
jaf. ªcolile au fost ieri închise
la Ferguson ºi erau plãnuite noi
proteste în faþa tribunalului care
a luat decizia de a nu începe
urmãrirea penalã împotriva po-
liþistului alb. Protestele au avut
loc în ciuda apelurilor la calm
ale guvernatorului din Missouri,
Jay Nixon, ºi ale preºedintelui
Barack Obama ºi au degenerat în
violenþe, deºi organizatorii susþin
cã le-au cerut participanþilor sã nu
recurgã la astfel de acte.

De asemenea, de la Seattle ºi
pânã la New York, inclusiv la Chi-
cago ºi Los Angeles, mii de ame-
ricani au ieºit în stradã luni seara,
protestând faþã de, în opinia lor,
refuzul la justiþie. Încã de la anun-
þarea deciziei marelui juriu, câte-
va sute de manifestanþi s-au adu-
nat în Times Square, la New York,
purtând panouri negre pe care se
puteau citi mesaje ca “Rasismul

“Încetaþi sã mã mai insultaþi!”,
a exclamat luni, în Parlamentul
European, preºedintele Comisiei
Europene (CE), Jean-Claude Jun-
cker, adresându-se aleºilor euros-
ceptici, care au depus contra lui
o moþiune de cenzurã dupã dez-
vãluirile în scandalul LuxLeaks.
Aceastã moþiune de cenzurã, de-
pusã de grupul EFDD (Europa
Libertãþii ºi Democraþiei Directe),
prezidat de liderul partidului eu-
rofob UKIP, al britanicului Nigel

SUA: Poliþia a fãcut 61 de arestãri dupã noapteaSUA: Poliþia a fãcut 61 de arestãri dupã noapteaSUA: Poliþia a fãcut 61 de arestãri dupã noapteaSUA: Poliþia a fãcut 61 de arestãri dupã noapteaSUA: Poliþia a fãcut 61 de arestãri dupã noaptea
de proteste violente din orãºelul Fergusonde proteste violente din orãºelul Fergusonde proteste violente din orãºelul Fergusonde proteste violente din orãºelul Fergusonde proteste violente din orãºelul Ferguson

Confruntãri violente au izbucnit luni
seara pe strãzile orãºelului american
Ferguson, dupã ce un mare juriu a de-
cis sã nu declanºeze urmãrirea judicia-
rã împotriva unui poliþist alb care a ucis
în aceastã varã un tânãr de culoare ne-
înarmat. “Dacã nu existã justiþie, nu
existã pace”, au scandat manifestanþii
în aceastã suburbie a oraºului Saint

Louis din statul Missouri, care a fost
deja scena unor confruntãri rasiale gra-
ve, dupã uciderea lui Michael Brown,
împuºcat de ºase ori, ziua, de cãtre po-
liþist. Imediat dupã luarea deciziei de
cãtre marele juriu, în faþa a numeroase
camere de televiziune, mulþimea, majo-
ritar de culoare, a început sã arunce cu
pietre, sã spargã sticle ºi sã zgâlþâie o

maºinã de poliþie. În paralel, poliþia di-
fuza mesajul “sunteþi adunaþi ilegal,
sunteþi rugaþi sã vã dispersaþi imediat
sau veþi fi arestaþi”. Protejaþi de cãºti
cu vizierã ºi veste antiglonþ, poliþiºtii au
tras apoi cu gaze lacrimogene pentru a
dispersa manifestanþii, a constatat AFP.
Ulterior, poliþia a dezminþit însã cã a
utilizat gaze lacrimogene.

ucide”, “Nu vom rãmâne tãcuþi”
ºi denunþând “rasismul în rândul
poliþiei”. “Dacã nu existã justiþie,
nu existã pace”, scandau protes-
tatarii, ale cãror rânduri s-au în-
groºat odatã cu scurgerea orelor.
Alþii comparau poliþia cu Ku Klux
Klan sau fãceau afirmaþii groso-
lane la adresa acesteia, a consta-
tat un jurnalist AFP. Poliþia era
omniprezentã, cu elicoptere care
survolau celebra piaþã din New
York. Bill Bratton, ºeful poliþiei
newyorkeze, a venit în Times
Square, unde cineva l-a împroº-

cat cu un lichid de culoarea ro-
ºie pe faþã. La Washington, câ-
teva sute de protestatari s-au
adunat în faþa sediului Casei Albe,
scandând “Mâinile sus, nu tra-
geþi”, sloganul devenit apelul ma-
nifestanþilor de la drama din Fer-
guson. Manifestaþii - pregãtite
dinainte, atât de aºteptatã era de-
cizia marelui juriu - au avut loc
de asemenea la Boston, Philadel-
phia, Denver, Seattle sau la Chi-
cago ºi Salt Lake City, majorita-
tea fãrã confruntãri grave.

Dupã trei luni de deliberãri, pro-

curorul comitatului St Louis a
anunþat cã poliþistul Darren Wil-
son nu va fi inculpat pentru
uciderea lui Brown, în vârstã
de 18 ani, care nu avea asupra
lui nici o armã în momentul în
care a fost împuºcat, fiind sus-
pectat cã a furat un pachet de
þãri. „Datoria unui mare juriu
este sã despartã faptele de fic-
þiune”, a declarat pentru presã
procurorul Robert McCulloch,
adãugând cã juraþii au “stabilit
cã nu existã motive suficiente
pentru intentarea unei urmãriri
împotriva ofiþerului Wilson”.
Cei 12 juraþi, nouã albi ºi trei
de culoare, au efectuat o in-
strucþie “completã ºi profun-
dã”, au audiat aproximativ 60
de martori, au examinat sute
de fotografii ºi elemente de

probã ºi au ascultat declaraþiile a
trei medici legiºti. În paralel, an-
cheta federalã continuã. “Ea este
independentã faþã de ancheta lo-
calã de la început ºi va rãmâne”
aºa, a declarat secretarul Justiþiei,
Eric Holder, într-un comunicat.

Cadavrul lui Michael Brown a
fost lãsat sã fie vãzut de cãtre tre-
cãtori timp de mai multe ore, în
soare, ceea ce a sporit ºi mai mult
furia manifestanþilor, care au con-
siderat acest lucru un semn în
plus al dispreþului forþelor de or-
dine faþã de populaþia de culoare.

Scandalul LuxLeaks:

“Nu mã mai insultaþi!”,

le-a cerut Juncker aleºilor eurofobi
Farrage, va fi su-
pusã joi votului
deputaþilor euro-
peni. Dar ea nu are
practic nici o
ºansã de succes,
având în vedere cã
Juncker are spriji-

nul principalelor grupuri politice.
Juncker “a permis multinaþiona-
lelor sã bage miliarde în buzuna-
re” prin sistemul de evaziune fis-
calã aflat în vigoare în Luxem-
burg, unde el a fost prim-minis-
tru în perioada 1995-2013, a acu-
zat italianul Marco Zanni, din
cadrul “Miºcãrii 5 Stele”. “Sun-
teþi pãtat ºi atât timp cât sunteþi
în acest post, aceastã patã se va
extinde la întreaga Comisie”, a
continuat britanicul Steven Wo-

olfe. “Nici o persoanã cu bun
simþ nu poate sã creadã cã vã
puteþi bate sincer ºi ferm pentru
a anula mâine ceea ce aþi fãcut”,
a declarat ºi preºedinta Frontului
Naþional francez, Marine Le Pen.
“Ar fi la fel de credibil sã fie nu-
mit Al Capone preºedintele Co-
misiei pentru securitate ºi eticã”,
a ironizat aceasta. “Eu vã spun
foarte solemn, vã rog, încetaþi sã
mã insultaþi!”, a rãspuns Jun-
cker. Noua Comisie “va lupta îm-
potriva evaziunii ºi fraudei fisca-
le”, a dat asigurãri el, pledând
pentru “armonizare fiscalã”, dar
nu contra “concurenþei fiscale”,
cu excepþia cazului în care este
“nesãnãtoasã”. “Nu vã îndoiþi de
cuvântul meu”, a insistat Juncker.
Confruntat cu euroscepticii -

care deþin numai o sutã de locuri
din 751 - Juncker ar putea conta
pe sprijinul majoritãþii celorlalte
grupuri politice. “Vreau ca
(aceastã) Comisie sã continue sã
lucreze”, a declarat ºeful conser-
vatorilor, Manfred Weber. Dacã
Parlamentul va face sã cadã Exe-
cutivul, atunci planul de investi-
þii de 300 miliarde de euro pro-
mis de echipa lui Juncker se va
duce pe apa sâmbetei. “Luni de
zile ar fi necesare pentru a for-
ma un nou colegiu, aºteptând
economia ºi societatea europea-
nã sã se prãbuºeascã”, a decla-
rat ºi liderul socialiºtilor, Gianni
Pittella. “Vom vota împotriva
acestei moþiuni stupide”, a in-
sistat, la rândul sãu, liberalul
Guy Verhofstadt.

The Intercept:

Programul

de spionaj “Regin”

ar avea legãturã

cu guvernele SUA

ºi Marii Britanii

Programul de spionaj
“Regin”, operaþional din
2008, ar avea legãturã cu
guvernele Statelor Unite ºi
Marii Britanii, a dezvãluit
luni site-ul The Intercept.
Grupul informatic american
Symantec a anunþat dumi-
nicã, în Franþa, cã a desco-
perit acest program, a cãrui
complexitate tehnicã impli-
cã faptul cã “naºterea” sa a
fost cel puþin supervizatã de
cãtre serviciile de informaþii
ale unui stat. Potrivit The
Intercept, programul pare sã
aibã legãturã cu serviciile de
informaþii americane ºi
britanice ºi a fost folosit în
atacuri informatice asupra
unor reþele informatice ale
unor guverne europene ºi
unei reþele de telecomunica-
þii din Belgia. Citând surse
din sector ºi o analizã
tehnicã a programului, The
Intercept afirmã cã “Regin”
este citat în documente
publicate de fostul consul-
tant al Agenþiei americane
de Securitate Naþionalã
(NSA), Edward Snowden,
care a dezvãluit amploarea
programelor de supravehere
ale SUA. Întrebatã despre
aceste informaþii, o purtã-
toare de cuvânt a NSA a
rãspuns cã “nu vom comen-
ta zvonuri”. “Echipe de la
Symantec au detectat breºe
de securitate dovedite în zece
þãri, în primul rând în
Rusia, iar apoi în Arabia
Sauditã, care concentreazã
fiecare aproximativ un sfert
din infectãri”, a declarat
duminicã, pentru AFP,
Candid Wueest, un cercetã-
tor de la Symantec. Alte þãri
atinse, în ordinea importan-
þei, sunt Mexicul, Irlanda,
India, Afganistanul, Iranul,
Belgia, Austria ºi Pakista-
nul. Invers faþã de alt
malware - Stuxnet - care
viza centrifuge folosite
pentru îmbogãþirea uraniu-
lui în Iran, scopul “Regin”
este sã colecteze diverse
tipuri de date ºi nu sã
saboteze un sistem de con-
trol industrial. Complexita-
tea lui implicã o fazã de
concepere care a durat mai
multe luni, eventual ani, ºi
care a necesitat o investiþie
financiarã importantã.
“Timpul ºi resursele folosite
aratã cã o naþiune este
responsabilã”, a dat asigu-
rãri Wueest.
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METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 26 noiembrie - max: 1C - min: -3°C

$
1 EURO ...........................4,4338 ............. 44338
1 lirã sterlinã................................5,5908....................55908

1 dolar SUA.......................3,5653........35653
1 g AUR (preþ în lei)........137,7879.....1377879

Cursul pieþei valutare din 26 noiembrie 2014 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

TRON: Moºtenirea

Se difuzeazã la Antena 1, ora 20:30

Continuare a succesului din 1982, Tron, filmul îl
are în vizor pe Sam Flynn, fiul de 27 de ani al
protagonistului primei pãrþi, Kevin Flynn. Sam
este obsedat sã descopere misterul din spatele
dispariþiei tatãlui sãu ºi ajunge sã fie atras în
aceeaºi lume a programelor neîndurãtoare ºi a
jocurilor virtuale în care-þi poþi pierde viaþa în
orice clipã. Alãturi de prietena lui Kevin, tatãl ºi fiul
încep un voiaj fantastic în universul cibernetic
spectaculos unde totul este posibil...

Tron 2.0 este o aventurã tehnologicã cu
acþiunea plasatã în universul digital. Sam Flynn, fiul
în varsta de 27 de ani al lui Kevin Flynn investi-
gheazã dispariþia tatãlui sãu pânã în momentul în
care se trezeºte chiar el însusi captiv în lumea
programelor virtuale populata de jocuri pe viaþã ºi
pe moarte. În aceastã lume el îl regãseste pe tatãl
sãu, care a fost captiv timp de 25 de ani.

Afurisitul de telefon

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 22:00

În Afurisitul de telefon!, o explorare a
momentelor cele mai bune, mai putin bune
si mai amuzante din existenta unei familii,
regizoarea Diane Keaton ne prezinta
familia Mozell: venerabilul Lou (WALTER
MATTHAU) si fiicele sale Georgia (DIANE
KEATON), ce lupta sa-si câstige un loc în
lumea editoriala ca redactor-sef al unei
reviste pentru femei care îi poarta chiar
numele, Eve (MEG RYAN), sora mijlocie si
fata lui taticu’, careia i-a cazut pe cap
sarcina de a se ocupa îndeaproape de
tatal sau, si Maddy (LISA KUDROW), o
actrita cu ceva succes în telenovele.
Undeva între ’buna’, ’la revedere’ si
’vorbim mai târziu’, ele înfrunta bucuria,
lacrimile si emotiile contradictorii care sunt
întâlnite la toate familiile, si cel mai impor-
tant, este ca gasesc timp sa si râda în
ciuda necazurilor.

Iron Sky. Invazia

Se difuzeazã la HBO,
ora  23:35

În ultimele zile ale celui de-al doilea Rãzboi
Mondial, participanþii la un program spaþial
secret al naziºtilor scapã de distrugere prin
evadarea pe partea înuntecatã a Lunii.

Timp de 70 de ani, naziºtii construiesc în
cel mai mare secret o fortãreaþã spaþialã
giganticã, cu o flotã imensã de farfurii
zburãtoare.

Nu peste mult timp, aceastã armatã de
neoprit va porni înspre Pãmânt, vestind
întoarcerea triumfãtoare a celui de-al
Patrulea Reich!

MIERCURI - 26 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:40 Exclusiv în România
10:30 Prin Þara Zânelor
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Discover România
17:10 Se zice cã…
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:45 Andografia zilei
23:50 Descoperã Europa ta!
00:25 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
02:05 Împotriva sorþii

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Citeºte româneºte!
08:30 Europa 360°
09:00 Documentar 360°
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Concerte Concursul

Enescu 2014
14:00 Istorii încalcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Îngerul
1937, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
21:45 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Naturã ºi aventurã
02:00 Concerte Concursul

Enescu 2014
02:50 5 minute de istorie
03:00 Credinþã ºi celebritate

TVR 2

07:35 George Harrison
09:25 42
11:30 Wall-E
13:10 Pasiune inocentã
14:50 Ghinionistul
16:25 Stagiarii
18:25 Redacþia
19:25 Episoade
20:00 Cercul de foc
22:15 Fetele
22:45 Rãmâi cu mine
23:35 Iron Sky. Invazia
01:10 Nimfomana Vol. II
03:15 O inimã normalã
05:25 Pe platourile de filmare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Secrete din trecut
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
00:00 Visuri la cheie (R)
02:00 Secrete din trecut (R)
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste

PRO TV

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

08:00 La popotã! (R)
09:00 Doamne de poveste (R)
10:00 Ironman (R)
10:30 Ironman
11:00 Lara (R)
12:00 Meseriaºii (R)
13:15 La Mãruþã (R)
14:45 Lara
15:45 La bloc (R)
16:45 Meseriaºii
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Afurisitul de telefon!
00:00 Anticamera
01:00 Afurisitul de telefon! (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 TRON: Moºtenirea
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Rooster Cogburn
1975,  SUA, Western
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

Dragoste
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2008, SUA, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2008, SUA, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 WOWBiz (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
07:45 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
08:45 A fost odatã un Craciun

(R)
2000, Canada
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Secrete de stil (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Dosarele DNA (R)
15:30 Epic Show (R)
16:30 Focus
17:00 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Neam legat
23:00 Click!
00:00 Crãciunul în familie
2004
02:00 Neam legat (R)
02:30 Cronica cârcotaºilor (R)
04:30 Dragostea trece prin

stomac
05:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

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

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Bellator: Gladiatorii: Top

20 KO
20:30 Boxbuster: "Cu Froch nu

te joci!"
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling SMACK
23:00 Condamnaþi pe viaþã
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
C.N. TRANSELECTRICA S.A.

Sucursala de Transport Craiova,
titular al proiectului «Consolidare
LEA 400 KV Porþile de Fier – Ure-
cheºti în zona stâlpului 129»,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Mehedinþi în cadrul pro-
cedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
menþionat, propus a fi amplasat în
extravilanul comunei Bala, jude-
þul Mehedinþi. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Mehedinþi din str. Bãile Ro-
mane nr. 3, Drobeta Turnu Seve-
rin, în zilele de luni- vineri, între ore-
le 8-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet http// ap-
mmh.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii / obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

SC LEMN CONFEX SRL titu-
lar al proiectului Amplasare depo-
zit GPL anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj- fãrã
acord de mediu pentru proiectul
menþionat, propus a fi amplasat în
comuna Giurgiþa, satul Giurgiþa,
str. Gãrii, nr. 12A, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-
V, între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate inainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
incadrare în termen de 5 zile.

CERERI SERVICIU
Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de
4 ore/zi. Telefon:
0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni. Tele-
fon: 0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/ã
cu sau fãrã experi-
enþã. Telefon: 0766/
617.521.
Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Tele-
fon: 0724/947.197.

MEDITAÞII
Meditez geogra-
fie. Telefon: 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
îngrijesc bãtrâni pen-
tru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.

Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând ca-
merã 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.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
VÂND APARTA-
MENT 2 CAMERE
ÎN BRAZDÃ, PAR-
TER, ÎMBUNÃTÃ-
ÞIT. Telefon: 0756/
454.041.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în
faþa Facultãþii de
Drept. Telefon: 0721/
995.405.
Proprietar vând
apartament 3 came-
re decomandat, lux,
centralã, Craioviþa
Nouã - Orizont. Te-
lefon: 0752/641.487.

Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã cu 500 mp
teren, zonã centralã,
idealã pentru afaceri.
Telefon: 0737/ 639.237.
Vând casã Vârvor,
parchet, termopan,
apã, teren 2000
mp. Telefon: 0740/
643.030.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
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Primarul Com Leu Iulian Cristescu
invitã cetãþenii în data de
28.11.2014 orele 16.00 la Primãria
Com Leu, la o dezbatere publicã pe
marginea proiectului de buget pe
2015, respectiv la stabilirea în
Consiliul Local a propunerilor de
taxe ºi impozite pentru anul 2015.
Precizãm cã pentru anul fiscal 2015
autoritãþile locale nu ºi-au pro-
pus sã majoreze taxele ºi impozite-
le locale, mai mult, anumite taxe
au fost diminuate ºi puse în cor-
condanta cu codul fiscal.

Vând casã Craiova,
5 camere izolatã ter-
mic, termopane, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu 2 aparta-
mente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, pozi-
þie excelentã, spaþii
generoase, detalii zil-
nice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ,
judeþul Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.

Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Vând casã strada
Nãsãud nr. 16
(zona Brestei-Râu-
lui), toate utilitãþile,
345 mp teren + ca-
banã din lemn cu
etaj. 75.000 euro.
Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând teren 3000
mp, Ghindeni, cen-
tru, stradal, utilitãþi,
apã, curent, canali-
zare, îngrãdit, doar
sã vã ridicaþi casa,
35 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0761/
817.214.

Vând teren lângã
abatorul de animale
stradal, 10000 mp,
Ghindeni, utilitãþi,
apã ºi curent, 8 euro/
mp, negociabil. Tele-
fon: 0761/817.214.
Vând teren 10000
mp,  Malu Mare, lân-
gã moarã, stradal,
având posibilitate
pentru utilitãþi, curent
ºi apã, 15 Km de
Craiova, 10 euro /
mp, negociabil. Tele-
fon: 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,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Rela-
þii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m
deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom, de-
pozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon:
0762/109.595.

Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreas-
cã la 14 km de Craio-
va, comuna Predeºti,
curent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere 28
m, 15 euro/mp. Te-
lefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon: 0764/806.680.
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CN ,,TRANSELECTRICA” SA - SUCURSALA DE TRANS-
PORT Craiova cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 5,
T:0251.307100, F:0251.307108, înmatriculatã la Registrul
comerþului sub numãrul J16/523/2000, CIF RO13328043,
doreºte sã achiziþioneze ,, Servicii de colectare ºi eliminare
a deºeurilor medicale” prin procedurã ,,cumpãrare directã,,.
Urmeazã sã fie încheiat un contract cu un operator economic
pe o perioadã de 12 luni; Invitãm toþi operatorii economici
interesaþi, începînd cu data de 26.11.2014 la sediul ST Craio-
va, str. Brestei, nr. 5, Serviciul Comercial, (Tel.0251.307.137),
în vederea ridicãrii Documentaþiei în baza cãreia se vor în-
tocmi ofertele.Distribuirea acesteia se face gratuit, fiind nece-
sarã prezentarea unei împuterniciri scrise.Data limitã pentru
depunerea ofertelor este 02.12.2014. Depunerea ofertelor se
va face în plic sigilat la registratura ST Craiova Persoana de
contact: Nuþi ªerbãnescu. Tel. 0251.307.137. F 0251.307.108

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 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,
fabricaþie 1993,
pentru piese de
schimb. Autoturis-
mul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, naviga-
þie, impecabil.  Tele-
fon: 0762/109.595.

Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi
nerecuperatã, înma-
triculat România. Te-
lefon: 0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn masiv,
geamuri cristal (2,05-
2,37- 0,60), cãrþi be-
letristicã, stare bunã.
Telefon: 0737/639.237.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând antenã satelit
marca Kambridge. Te-
lefon: 0351/444.088.
Vând aspirator, foto-
lii, scoarþã ºi covoa-
re olteneºti, saltea
copil, lampadar. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.

Vând chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi
diverse, 2 Ron. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Te-
lefon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei /
bucatã, tinere, sãnã-
toase. 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
butoi varzã, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.

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. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo - 2007.
Telefon: 0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, 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.
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. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

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 fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprinde-
re Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 26 noiembrie 2014

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

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

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.

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.

Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
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. Telefon:
0756/379.809.
Închiriez apartament
2 camere semimobi-
lat central. Telefon:
0755/793.203.

Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor.
Telefon: 0771/780.325.
Închiriez una came-
rã mobilatã la o tâ-
nãrã necãsãtoritã cu
posibilitãþi de platã a
întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna Cra-
ioviþa. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinematograf
Craioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.

Închiriez 3 camere,
ultracentral, cen-
tralã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 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. Te-
lefon: 0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE
Domn serios,46 ani,
cu serviciu ºi casã
caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãto-
rie.Telefon:0763/
722.683.
Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu caut
doamnã pentru prie-
tenie. Telefon: 0785/
103.411.

Pensionar, 65/1,60/
65 caut pensionarã
serioasã pentru
prietenie, convieþui-
re la þarã, menaj,
curãþenie, întreþine-
re. Telefon: 0253/
289.198.
65/170/80, pensio-
nar nefumãtor, fãrã
obligaþii, doresc
doamnã pensionarã
fãrã obligaþii. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 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 CIF RO
23124199pentru S.C.
SANSORIN SRL. Se
declarã nul.

PIERDUT Certificat
de Avizare a CMI Dr.
Popescu Marilena
Elise SRL, CUI:
30300352, cu nr.
043/14.06.2012. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
FAMILIILE Lupu-
Bangã ºi Coco-
ceanu sunt alãturi
de prietenul Adri-
an Stroe la grea-
ua încercare prici-
nuitã de pierderea
bunicului FILIP
COCA. Dumne-
zeu sã-l odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Din sezonul regulat al primei
ligi judeþeane mai sunt 7 etape,
iar ierarhia partidelor directe

LIGA A IV-A

Cum stau la meciurile directe echipeleCum stau la meciurile directe echipeleCum stau la meciurile directe echipeleCum stau la meciurile directe echipeleCum stau la meciurile directe echipele
aflate pe locurile de playofaflate pe locurile de playofaflate pe locurile de playofaflate pe locurile de playofaflate pe locurile de playoffffff

privind echipele clasate pe lo-
curile de playoff a prins tot mai
tare contur. Cu menþinea cã din

aceastã stagiune acced în play-
off ,  în premierã,  primele 6
echipe, faþã de 4 pânã acum, 5
dintre acestea par bãtute în cuie,
deoarece e greu de crezut cã Be-
chetul ºi Leamna, solitare în
centru ierarhiei, vor recupera
atât de mult încât sã meargã mai
departe braþ la braþ.

Clasamentul provizoriu cu
Bechetul este mai echilibrat,
Cârcea, cu cele 4 puncte smul-
se formaþiei de la Dunãre, su-
flând în ceafã satelitului Univer-
sitãþii, neînvinsã pânã acum în
disputele cu colegele din elitã.
Mai mult, le-a rãspus pe toate
cu o singurã excepþie, Progre-
sul Segarcea, cu care a remizat
atât acasã cât ºi în deplasare,
3-3 ºi 0-0.

Trecând la ierarhia ce ar in-
clude Leamna, Cârcea ar fi sin-
gura defavorizatã, deoarece ar
“pierde” cele 4 cu Bechetul fãrã
a mai adãuga vreunul, deoarece
Leamna a învins-o în “direct”,

în singura sa victorie de pânã
acum cu echipele din top 5.

În playoff, cele 6 calificate
se vor mai întâlni încã o datã în
duble, plecându-se de la rezul-
tatele din sezonul regulat.

Sala Sporturilor „Ion Con-
stantinescu“ va gãzdui începând
de azi faza zonalã a Turneului
„Gheorghe Ola“. Participã ºase
echipe împãrþite în douã grupe.
Universitatea Craiova face par-
te din grupa A, alãturi de ACS
Luceafãrul Drobeta ºi CS CFR
Simeria. Grupa B le are în com-
ponenþã pe CS Atletico Arad,

FOTBAL – JUNIORI

U Craiova încearcã, pe teren propriu, calificarea la “naþionale”

Azi debuteazã faza zonalã
a turneului “Gheorghe Ola”

CSM ªcolar Reºiþa ºi FC Elec-
trica Timiº. Câºtigãtoarele celor
douã grupe vor disputa vineri,
de la ora 10, finala zonei 7. În-
vingãtoarea se calificã la faza na-
þionalã.

Program
Astãzi: ACS Luceafãrul Dro-

beta – Universitatea Craiova (ora
9:00), CS Atletico Arad – CSM

ªcolar Reºiþa (10:00), Universi-
tatea Craiova – CS CFR Simeria
(16:00), CSM ªcolar Reºiþa – FC
Electrica Timiº (17:00).

Mâine: CS CFR Simeria –
ACS Luceafãrul Drobeta (9:00),
FC Electrica Timiº – CS Atleti-
co Arad (10:00).

Finala de vineri e programatã
la ora 10:00.

Astãzi
Grupa A: Atl. Madrid (9p) – Olympiacos

(6p), Malmo FF (3p) – Juventus (6p).
Grupa B: Ludogoreþ Razgrad (3p) – Li-

verpool (3p), FC Basel (6p) – Real Madrid
(12p).

Grupa C: Zenit St. Petersburg (4p) – Ben-
fica (4p), Leverkusen (9p) –
Monaco (5p).

Grupa D: Anderlecht (2p)
– Galatasaray (1p), Arsenal
(7p) – Dortmund (12p).

Cu excepþia partidei Zenit
St. Petersburg – Benfica,
care va debuta la ora 19:00,
toate celelalte jocuri sunt

programate la ora obiºnuitã, 21:45.

Asearã dupã închiderea ediþiei
Grupa E: ÞSKA Moscova (4p) – AS

Roma (4p), Man. City (2p) – Bayern Mun-
chen (12p).

Grupa F: APOEL Nicosia (1p) – FC Bar-
celona (9p), Paris SG (10p) – Ajax (2p).

Grupa G: Schalke (5p)
– Chelsea (8p), Sporting
Lisabona (4p) – NK Mari-
bor (3p).

Grupa H: BATE Bori-
sov (3p) – FC Porto (10p),
ªahtior Doneþk (8p) – Ath.
Bilbao (1p).

LIGA CAMPIONILOR – FAZA

GRUPELOR – ETAPA A 5-A

DIGI SPORT 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Zenit St. Petersburg – Benfica,
FC Basel – Real Madrid.

DIGI SPORT 2
17:15 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

nalã: CSM U Oradea – CS Energia Tg. Jiu
/ 19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Lie-
tuvos Rytas Vilnius – CSU Asesoft Plo-
ieºti / 21:45 – FOTBAL – Liga Campioni-
lor: Arsenal – Dortmund.

DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: HC Odorhei – Potaissa Turda / 19:15
– VOLEI (F) – CEV Cup: Alba Blaj – Vol-
ley Koniz / 21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Ludogoreþ Razgrad – FC Liver-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

pool.
DOLCE SPORT
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Cam-

pionilor: Zenit St. Petersburg – Benfica,
Arsenal – Dortmund.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

FC Basel – Real Madrid.
EUROSPORT
10:00, 15:00 – CURLING – Campio-

natul European, la Champery, în Elveþia:
Norvegia – Germania (M), Scoþia – Sue-
dia (F).

EUROSPORT 2
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Euro-

cupa: Khimki – Union Olimpija, Beºiktaº
IF - Zenit St. Petersburg.

Clasament general
1. CSU II 15 12 2 1 64-10 38
2. Cârcea 15 11 1 3 44-21 34
3. Calafat 15 11 0 4 50-15 33
4. Bistreþ 15 11 0 4 46-13 33
5. Segarcea 15 9 3 3 34-13 30
6. Bechet 15 7 2 6 33-34 23
7. Leamna 14 6 2 6 23-26 20
8. Ostroveni 15 4 2 9 22-41 14
9. Malu Mare  15 4 0 11 20-45 12
10. Melineºti 15 2 4 9 21-48 10
11. Celaru 15 3 0 12 22-55 9
12. Desa 14 0 2 12 13-71 2

Clasament provizoriu playoff cu Bechetul
1. CSU II 6 4 2 0 20-7 14
2. Cârcea 6 4 1 1 15-12 13
3. Bistreþ 7 3 0 4 10-9 9
4. Segarcea 7 2 2 3 8-8 8
5. Bechet 8 2 1 5 10-27 7
6. Calafat 6 2 0 4 10-10 6
Ar mai fi de jucat: Calafat – Cârcea, Bechet – CSU II (et. a 16-a), Calafat –

Segarcea, Bistreþ – Cârcea (et. a 18-a), CSU II – Calafat (et. a 19-a), Bistreþ – Segar-
cea (et. a 20-a), Segarcea – Cârcea, CSU II – Bistreþ, Bechet – Calafat (et. a 21-a),
Cârcea – CSU II (et.a 22-a).

Clasament provizoriu playoff cu Leamna
1. CSU II 6 4 2 0 17-6 14
2. Bistreþ 6 3 0 3 8-7 9
3. Cârcea 5 3 0 2 10-10 9
4. Calafat 7 3 0 4 9-11 9
5. Segarcea 6 2 2 2 7-7 8
6. Leamna 6 1 0 5 5-15 3
Ar mai fi de jucat: Leamna – Bistreþ, Calafat – Cârcea (et. a 16-a), Cârcea – Leamna (et.

a 17-a), Calafat – Segarcea, Bistreþ – Cârcea (et. a 18-a), CSU II – Calafat, Segarcea –
Leamna (et. a 19-a), Leamna – CSU II, Bistreþ – Segarcea (et. a 20-a), Segarcea – Cârcea,
CSU II – Bistreþ, (et. a 21-a), Cârcea – CSU II (et.a 22-a).
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Pagină realizată de COSMIN STAICUsport

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 15 12 1 2 33-8 37
CFR Cluj 15 10 2 3 27-10 32
Petrolul 15 9 4 1 27-9 31
Astra 15 7 5 3 24-12 26
ASA 15 7 5 3 19-11 26
Dinamo 15 7 4 4 26-20 25
Craiova 15 7 4 4 20-20 25
Botoşani 15 7 3 5 20-20 24
FC Braşov 15 5 4 6 18-23 19
Viitorul 15 4 6 5 19-20 18
Pandurii 15 3 6 6 18-21 15
Gaz Metan 15 3 6 6 16-21 15
„U” Cluj 15 3 5 7 15-21 14
Ceahlăul 15 3 5 7 14-24 14
Chiajna 15 2 7 6 13-23 13
Oţelul 15 2 5 8 7-22 11
Rapid 15 2 4 9 7-22 10
CSMS Iaşi 15 1 6 8 11-27 9

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 15-a
Viitorul – Chiajna 2-2
Au marcat: Fl. Tănase 23, Mitrea 44 – pen. / Dina 76, Florea 90.
Gaz Metan – Dinamo 1-2
Au marcat: Tahar 4 / Boubacar 21, Bilinski 54.
Astra – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Bukari 55 / Lemnaru 67 – pen.
Ceahlăul – Oţelul 0-1
A marcat: C. Cristea 55.
Steaua – FC Braşov 2-0
Au marcat: Ad. Popa 46, Chipciu 76.
Pandurii – FC Botoşani, 1-2
Au marcat: Erico 50 / Batin 30, Vaşvari 86 – pen.
CFR Cluj – CSMS Iaşi 4-0
Au marcat: Ivanovski 6, 79, Tade 67, Jazvic 81.
Petrolul – ASA 2-0
Au marcat: Albin 16, Geraldo 21.
„U” Craiova – Rapid 2-0
Au marcat: Brandan 43, Bawab 90.

Două ore în care riscai o răcea-
lă la temperatura scăzută din Bănie
n-au fost o piedică pentru ca 8.000
de olteni temerari să vadă un der-
by de tradiţie în fotbalul românesc.
Şi giuleştenii au avut susţinere,
vreo 200 de fani cântând neconte-
nit şi ţinând steagul sus mult mai
straşnic decât băieţii lui Rada. În
aplauzele semitizului Pancu, Nicu-
şor Bancu a dat şchiopătând lovi-
tura de start, la primul contact cu
gazonul după alunecarea nesăbui-
tă a lui Şeroni. Craiova a acuzat şi
alte absenţe, pe lângă cea a lui Ban-
cu, după ce Achim, Curelea, Mad-
son şi Nuno Rocha au declarat for-
fait chiar înainte de meci. În aces-
te condiţii, giuleştenii, impulsionaţi

Universitatea Craiova –
Rapid Bucureşti 2-0

A marcat: Brandan 43, Bawab 90.
Stadion: „Ion Oblemenco“, spectatori: 8.000

Universitatea: Bălgrădean 6 – Târnăcop 6, Frăsinescu 7, Acka
6, Vătăjelu 7 – Băluţă 6 (83 Cârstea) 5, Mateiu 7, Brandan 8,

Ferfelea 6 (86 Varga) 5 – Ivan 5 (58 Pleşan) 4, Bawab 8. Antre-
nori: Sorin Cârţu, Emil Săndoi

Rapid: Bornescu 7 – Coman 5, Iacob 5, Lung 5, Gaston Mendy
6 – Negru 4 (46 Rui Miguel) 5, Dică 6, Buş 5 (52 Ciolacu) 5 –

Martin 4, Pancu 5 - Roşu 5 (84 Stoica) 5.
Antrenor: Marian Rada.

Trupa de rezervă a lui Sorin Cârţu şi Emil Săndoi,
printre care şi Cârstea şi Varga, care au jucat luni seara
cu Rapidul, a disputat ieri după-amiază un meci amical
cu echipa din Liga a III-a, CS Podari. Codaşa seriei a
III-a a reuşit să scoată o remiză albă pe arena „Petre
Deselnicu”. Universitatea a evoluat în formula: Straton –
Dicu, Avrămia, Izvoranu, Luică – Puţintelu, Cârstea –

Podariul a scos o remiză cu rezervele Craiovei
Sin, Manea, Varga – Herghelegiu, pe parcurs intrând şi:
Iuga, Marcu, R. Petre şi Gângioveanu. De partea cealal-
tă, Podariul a jucat cu:  Mecea – Ciocârlă, Dina, Dreşcă,
Stănia – Nicolae, Dragomir – Surugiu, Chirea, Mirescu
– Crăciun. Pe parcurs au intrat:  Nedelcovici – Firoiu,
Ciocioană, Al. Stoica, Luncan, Segărceanu, I. Stoica.
Podariul a terminat turul pe locul 11, din 12 clasate.

Sorin Cârţu: „O victorie care ne-a con-
sumat foarte mult. Am avut multe frisoane îna-
inte de meci, a fost o săptămână de toată jena,
una foarte grea, nu a fost un antrenament în
care să nu avem un jucător accidentat. Am
avut numai necazuri, plus alte comentarii rău-
tăcioase ale mass-media. A fost o presiune
mare pe noi, de aceea voiam să câştigăm, să
ne consolidăm poziţia. Ambele goluri au fost
de super clasă, deosebite, şi mie îmi place fot-
balul ăsta. A fost o victorie muncită, Rapidul a
lăsat o impresie foarte bună, a fost curajoasă,
dar bine că s-a terminat aşa. Încercăm să ne
facem un anumit număr de puncte în aşa fel
încât să fim într-o zonă mai confortabilă. Am
venit la echipă când aveam 2 puncte şi eram
pe ultima poziţie. Vrem să ne stabilizăm, ob-
iectivul nostru e să rămânem în Liga I. Dacă
mergem pe linia asta, putem să realizăm multe. În
sufletul nostru, punctele pe care le câştigăm i le dedi-
căm şi lui Bancu. Îl iubim mult pe acest copil. Dacă
ar fi fost în teren, ne-ar fi fost mai uşor”

Emil Săndoi: „Suntem mulţumiţi că am reuşit să
câştigăm. Ne-am confruntat cu probleme serioase
înainte de această partidă. Am avut patru jucători ac-
cidentaţi: Achim, Madson, Curelea şi Nuno Rocha.
Până la urmă, băieţii care au intrat s-au descurcat de
minune astăzi. Iar golurile au fost de generic, cred
că sunt cele mai frumoase de până acum din prima
ligă. În afară de ele am mai avut şi câteva oc azii
clare, prin Mateiu,  Băluţă, Cârstea. Este o victorie
meritată, gustată ş i de suporteri, care au venit peste
7.000 la un meci jucat luni, la 20.30, pe un frig nă-
prasnic, a fost o atmosferă superbă. Reuşim o serie
de jocuri fără înfrângere,  am luat 23 de puncte din
27 posibile. Ne-am distanţat la 11 punc te de prima
echipă care ar retrograda. Acum trebuie să ne con-
centrăm la joc ul de sâmbătă, c u Ceahlăul Piatra
Neamţ, avem nevoie de vic torie.  Apoi ne vom gândi
la jocul cu Steaua.  Sper să ne bazăm pe toţi juc ăto-
rii,  dar contăm şi pe suporteri. Ne-am dori ca sta-
dionul să fie arhiplin. Ne dorim acest lucru. Nu tre-

Brandan şi Bawab au făcut spectacol cu Rapidul,
având două reuşite senzaţionale

de realăturarea lui Dinu Gheorghe,
au dat senzaţia că au mai mult ini-
ţiativa în prima parte. O impresie
falsă însă, fiindcă Pancu şi ai săi
nu aveau să-şi creze vreo ocazie
până la finalul partidei. Craiova a
aşteptat, iar în ultimele cinci mi-
nute ale primei părţi a pus decisiv
presiune, intrând în avantaj la ves-
tiare. Frăsinescu a lovit imprecis
cu capul din 6 metri, Băluţă a ni-
merit bara singur cu Bornescu, iar
Brandan a finalizat cu dreptul la
colţul lung combinaţia cu Bawab,
care a năucit defensiva rapidistă.
O mostră de tiki-taka începută de
Brandan cu Ferfelea şi continuată
genial cu Bawab, iar căpitanul de-
vine şi golgheterul echipei, la ega-

litate cu Nuno Rocha şi Curelea.
Partea secundă a păstrat cam

aceeaşi structură, cu Rapidul pe-
dalând în gol şi cu Craiova la pân-
dă în aşteptarea loviturii de graţie.
Aceiaşi Brandan şi Bawab au creat
pericolul, cu şuturi periculoase, iar
Bornescu li s-a opus până la ulti-
ma fază a jocului. Şi puştiul Câr-
stea a fost servit perfect de Ba-
wab, dar alunecarea sa a fost mar-
cată de emoţii. În prelungiri, o nouă
combinaţie argentiniano-iordania-
nă s-a încheiat cu specialitatea ca-
sei la Bawab – o scăriţă fabuloasă
cu care l-a ţintuit pe Bornescu. Nu
înainte ca iordanianul să-l depă-
şească pe bietul Coman cu driblin-
gul campionatului. Alb-albaştrii nu

şi-au revendicat posesia şi nici do-
minarea, însă şi-au surclasat ad-
versarul ca număr de ocazii, iar
cele două goluri au fost unele pen-
tru care merită să rabzi frigul mai

multe ore.  Craiova ajunge la 11
mec iuri consecutive în care nu
pierde, din care 9 în Liga I şi este
aproape de podium, după ce acum
3 luni se zvârcolea pe ultimul loc.

buie să uităm că es te ultimul joc  pe aces t stadion“.

Marian Rada: „Am făcut un joc destul de bun,
dar crisparea dată de poziţia din clasament ne-a făcut
să fim temători. Ne-a costat mult finalul primei repri-
ze, când o serie de pase greşite date de jucători cu
experienţă au făcut să se întoarcă jocul împotriva
noastră. Echipa Craiovei este una bună, o cunoşteam.
Au avut şi ei mulţi jucători lipsă, probabil ar fi jucat
mai bine cu acei jucători. Sunt sigur că azi a fost o
echipă neomogenă, au făc ut şi o improvizaţie, cu
Târnăcop, jucător de picior stâng, fundaş dreapta.
Până la urmă au câştigat cu 2-0, continuă seria de
invincibilitate”. 

Mircea Bornescu: „Trebuie să câştigăm un meci
cât mai repede. Suntem datori să nu cedăm, pentru
istoria şi suporterii Rapidului. Sper ca o dată cu veni-
rea lui Dinu Gheorghe, să vină jucători şi din retur să
ne revenim. Este o teamă a fiecărui jucător de a nu
greşi. Chiar dacă au mai fost anumite huiduieli, su-
porterii adevăraţi ai Craiovei nu mă vor huidui nici-
odată, m-am simţit mereu ca acasă pe Ion Oblemen-
co. Craiova are o echipă foarte bună,  se văd investi-
ţiile de aici, au şi doi antrenori excelenţi”
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