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Agricultorii din Călăraşi sunt atraşi de o
nouă cultură, şi de această dată tot trufan-
dale. Dacă anul trecut, câţiva localnici în-
torşi de la muncă din străinătate s-au în-
cumetat să planteze câţiva ari cu căpşuni,
în primăvara viitoare trei hectare vor fi cul-
tivate cu stoloni aduşi din Spania. Căpşu-

nele sunt aşteptate să ajungă pe piaţă la
mijlocul lunii mai, cu mult înaintea lubeni-
ţelor, când vor prinde şi un preţ foarte bun.
În primăvara trecută, cei câţiva producă-
tori au scos o recoltă de căpşune mari şi
foarte dulci pe care le-au vândut rapid de
acasă, cu aproape 8 lei pe kilogram. 3 RE
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Retrocedări în
desconsiderarea
legii:
încă un scandal!

Faptele, deloc insolite, sunt ur-
mătoarele: la 30 noiembrie 2005,
Maria şi Radu Dumitrescu, mamă
şi f iu, din satul Mieşti, comuna
Cungrea, judeţul Olt, au solicitat
îndreptăţit primarului c omunei
Gherceşti, Cornel Păpăroiu, în ca-
litatea acestuia de preşedinte al co-
misiei locale de fond funciar, re-
constituirea dreptului de proprieta-
te – ca moştenitori ai unchiului lor,
Spulbereanu Silvestru – pentru su-
prafaţa de 50 ha, din care 48 ha în
extravilan şi 2 ha în intravilan, de-
punând în copie acte doveditoare
privind gradul de rudenie.
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PSD face astăzi
prima analiză
formală a
eşecului la
prezidenţiale şi
decide paşii de
urmat

Membrii Comitetului Executiv
Naţional (CExN) al PSD se reu-
nesc, as tăzi, la sediul central al
partidului, pentru a face prima ana-
liză formală a eşecului de la alege-
rile prezidenţiale, dar şi pentru a lua
decizii privind menţinerea guver-
nării,  restructurarea Guvernului
sau convocarea congresului. Reu-
niunea CExN se va desfăşura sub
auspiciile unor poziţii publice con-
tradictorii, exprimate la nivelul lea-
dership-ului partidului.

Iranieni ascunşi
printre scutece,
descoperiţi la
vama Calafat

Începe prima
ediţie a
Festivalului
Naţional de
Teatru Studenţesc
„Yote Fest!”
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Proiect: Salariul

de bazã minim

brut va creºte

în douã etape

în 2015, pânã

la 1.050 de lei
Salariul de bazã minim

brut pe þarã va creºte în douã
etape în 2015, de la 900 la
975 de lei din ianuarie ºi la
1.050 de lei din iulie, potrivit
unui proiect de hotãrâre pus
în dezbatere publicã de
Ministerul Muncii, care
precizeazã cã aproape 1,5
milioane de angajaþi vor
beneficia de majorare.
Ministerul Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoa-
nelor Vârstnice (MMFPSPV)
a pus în dezbatere publicã
proiectul de hotãrâre pentru
stabilirea salariului de bazã
minim brut pe þarã garantat
în platã, care prevede cã,
începând din 1 ianuarie
2015, salariul de bazã
minim brut pe þarã garantat
în platã se stabileºte la 975
de lei lunar. Documentul
mai stabileºte cã, din 1 iulie
2015, salariul de bazã
minim brut pe þarã garantat
în platã va fi de 1.050 de lei
lunar. “De majorarea
salariului de bazã minim
brut pe þarã garantat în
platã va beneficia un numãr
de circa 1.471.356 salariaþi”,
se aratã în nota de funda-
mentare care însoþeºte
proiectul. Tot aici se mai
aratã cã aceste majorãri ale
salariului minim presupun
o creºtere a cheltuielilor
bugetare, în anul 2015, cu
654.500.000 de lei. Proiec-
tul de hotãrâre va fi în
dezbatere publicã pânã în
30 decembrie.

Premierul Victor Ponta a precizat,
ieri, cã în ºedinþa CSAT de marþi au
fost aprobate de principiu bugetele
MApN, MAI, SRI ºi SIE, urmând ca
acordul final sã fie dat când vor fi dis-
ponibile toate cifrele. “Vreau sã fac o
precizare, pentru cã nu a fost foarte
clar ieri, cã nu s-au aprobat bugetele
pentru instituþiile care privesc securi-
tatea naþionalã. S-au aprobat de prin-
cipiu, urmând sã se facã procedura
odatã cu bugetul mare. Existã acor-
dul de principiu al CSAT, însã, evi-
dent, când avem cifrele finalizate cu
partenerii noºtri internaþionali, atunci
facem toate procedurile care þin in-
clusiv de instituþiile de siguranþã naþionalã”, a spus
Ponta în ºedinþa de guvern, în faþa presei. Pe de
altã parte, prim-ministrul a explicat cã în 2015
nu va creºte nici o taxã ºi nici un impozit, “acci-
zele rãmân exact cum au fost în 2014. Scãderea
CAS-ului, indexarea pensiilor ºi ceea ce deja am
negociat ºi adoptat pe Sãnãtate ºi Educaþie (n.r.
- sunt incluse în bugetul pe 2015)”. O altã preci-
zare pe care a fãcut-o Victor Ponta a fost cu
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privire la preþul gazelor, cerându-le miniºtrilor,
în ºedinþa de guvern, sã lãmureascã orice zvon
cu privire la acest subiect. “Nu se creºte nici
preþul la gaze cãtre populaþie, nici la CET-uri. Vã
rog pe toþi miniºtrii sã ieºiþi imediat când apar
astfel de zvonuri ºi sã le lãmuriþi”, a subliniat
premierul. Acesta a reiterat cã proiectul de buget
pentru 2015 urmeazã sã fie adoptat în ºedinþa de
guvern din 10 decembrie ºi a susþinut cã se poa-

te ajunge la un buget “echilibrat” pen-
tru anul viitor, având în vedere creºte-
rea economicã ºi încasãrile bugetare.
“Vã rog pe toþi sã lucraþi cu reprezen-
tanþii Ministerului de Finanþe-Buget,
pentru ca sãptãmâna viitoare, când se
aflã aici cei de la misiunea tehnicã, de
la Comisia Europeanã, Banca Mondia-
lã, FMI, sã putem sã finalizãm pro-
iectul de buget ºi în ºedinþa din 10 (de-
cembrie — n.r.) sã-l adoptãm, sã-l tri-
mitem cãtre Parlament. (...) Vor fi ne-
gocieri dificile, însã, în acest moment,
pe baza creºterii economice ºi a înca-
sãrilor bugetare ºi a modului în care,
pânã la urmã, fiecare dintre dumnea-

voastrã v-aþi fãcut treaba, putem sã avem un
buget echilibrat în 2015 pe aceste principii”, a
declarat premierul. În final, Ponta a avut o nouã
rugãminte cãtre Ministerul Finanþelor, „sã fina-
lizãm propunerile de investiþii. Sunt mai bine de
300 de milioane de euro, investiþii de infras-
tructurã de creºtere a competitivitãþii. Vreau sã
fim eficienþi în promovarea proiectelor de inte-
res european.

Preºedintele ales al României,
Klaus Iohannis, a anticipat marþi
cã mai mulþi parlamentari ar pu-
tea abandona coaliþia premierului
Victor Ponta în urmãtoarele sãp-
tãmâni, într-un numãr suficient de
mare pentru a conduce la cãderea
Guvernului anul viitor, relateazã
Reuters, în pagina electronicã.
Într-un interviu acordat Reuters,
Iohannis a anticipat cã votul pre-

Membrii CExN vor decide astãzi
între aceste douã poziþii exprimate
public de Ponta ºi Dragnea. Decizia
va avea în vedere faptul cã la con-
gres nu se vor face doar analize, ci
se va alege ºi noua conducere a PSD,
atât Ponta, cât ºi Dragnea anunþând
public cã îºi depun mandatele în caz
de eºec la prezidenþiale.

O altã temã importantã asupra
cãreia CExN va trebui sã ia o decizie
priveºte pãstrarea guvernãrii, în con-
diþiile în care ºi aici pãrerile sunt îm-
pãrþite.Astfel, vicepreºedintele PSD,
Robert Negoiþã, primar al Sectoru-
lui 3, a fost primul care a solicitat
retragerea PSD de la guvernare în
urma votului dat la prezidenþiale în
favoarea lui Klaus Iohannis. Ulterior,
ceilalþi social-democraþi au optat pen-
tru menþinerea guvernãrii, în condi-
þiile operãrii unei remanieri a Execu-
tivului, cu consultarea prealabilã ºi
votul CExN. Dacã social-democra-

Iohannis: PNL ar putea avea majoritate în Parlament
în 2015 ºi ar putea schimba Guvernul

zidenþial va eroda majoritatea con-
trolatã de PSD-ul lui Ponta ºi alia-
þii sãi. “Toatã lumea vrea sã fie de
partea câºtigãtoare. Prin urmare,
este posibil ca în urmãtoarele sãp-
tãmâni sau luni sã avem schim-
bãri în Parlament”, a declarat Io-
hannis la sediul PNL din Bucu-
reºti. “Aºadar, este posibil ca în
2015 sã avem aceastã schimbare,
care sã ofere Partidului Naþional

Liberal o majoritate, care va fi
folositã pentru a schimba Guver-
nul”, a declarat el. Preºedinþia îi
oferã lui Iohannis posibilitatea de
a alege un nou premier în cazul
succesului unei moþiuni de cen-
zurã, dar aceasta înseamnã ca
zeci de parlamentari sã abando-
neze actuala coaliþie guverna-
mentalã, înaintea alegerilor gene-
rale din 2016, scrie Reuters. Ca

preºedinte, Iohannis a promis o
abordare mult mai conciliantã de-
cât cea a preºedintelui în exerci-
þiu, Traian Bãsescu. „Trebuie sã
fiu foarte clar, este evident cã
prim-ministrul ºi cu mine am avut
o competiþie ºi s-au produs mul-
te prejudicii”, a admis Iohannis.
“Dar competiþia s-a încheiat:
avem un câºtigãtor ºi avem o þarã
de condus”, a adãugat el.

PSD face astãzi prima analizã formalã a eºecului
la prezidenþiale ºi decide paºii de urmat

Membrii Comitetului Executiv Naþional (CExN)
al PSD se reunesc, astãzi, la sediul central al
partidului, pentru a face prima analizã formalã a
eºecului de la alegerile prezidenþiale, dar ºi pen-
tru a lua decizii privind menþinerea guvernãrii,
restructurarea Guvernului sau convocarea con-
gresului. Reuniunea CExN se va desfãºura sub
auspiciile unor poziþii publice contradictorii, ex-
primate la nivelul leadership-ului partidului de

þii vor stabili cã îºi doresc sã pãstre-
ze guvernarea, vor trece la pasul ur-
mãtor, operând nu o remaniere, ci o
restructurare a Executivului.

Surse din partid au precizat, în
repetate rânduri, cã o remaniere gu-
vernamentalã se impune imediat ºi
cã miniºtrii vizaþi ar fi Ioana Petres-
cu (Finanþe), Remus Pricopie (Edu-
caþie), Mihnea Costoiu (ministru de-
legat pentru Cercetare) ºi Bogdan
Stanoevici (ministru delegat pentru
Românii de pretutindeni). Remanie-
rea lui Costoiu ºi Stanoevici ar avea
ºi cauze legate de pierderea alegeri-
lor prezidenþiale, în condiþiile în care
Costoiu este preºedintele PSD Dia-
spora, iar Stanoevici are atribuþii le-
gate direct de Diasporã. Pe de altã
parte, Victor Ponta i-a promis lide-
rului PLR, Cãlin Popescu Tãricea-
nu, douã posturi în viitorul Cabinet,
el vizând astfel prezervarea majori-
tãþii parlamentare în cazul eventualei

„dezertãri” a UDMR. Ponta va pro-
pune, astfel, o restructurare a Cabi-
netului, care va conþine mai puþine
ministere, în condiþiile în care, po-
trivit unor surse, nu vor mai exista
nici majoritatea posturilor de mi-
nistru-delegat. Ieri, în ºedinþa de
Guvern, premierul le-a transmis
miniºtrilor sã stea „liniºtiþi” la in-
formaþiile privind membrii Cabine-
tului care urmeazã sã fie schim-

baþi, au relatat surse oficiale. „Staþi
liniºtiþi, nu s-a hotãrât absolut ni-
mic în privinþa unui nume sau a
unui portofoliu. Singurul lucru pe
care vi-l pot spune e cã va exista o
restructurare a Guvernului, având
în vedere cã va veni ºi PLR. Dacã
pe undeva apare vreun nume sau
altul, gândiþi-vã cã poate aveþi un
«prieten»care vã vrea rãul” au rela-
tat sursele, participante la discuþie.

preºedintele Victor Ponta ºi preºedintele execu-
tiv Liviu Dragnea, referitoare la momentul con-
vocãrii congresului partidului, for care ar urma
sã facã analiza eºecului de la prezidenþiale. Ast-
fel, Dragnea a precizat, public, cã are asentimen-
tul majoritãþii liderilor de filiale pentru organi-
zarea rapidã a unui congres în 20 decembrie,
urmând ca partidul sã se ocupe ulterior de guver-
nare. Dacã nu se decide organizarea unui con-

gres, a continuat acesta, atunci un Consiliu Naþi-
onal de analizã ºi de lansare a unor proiecte poli-
tice ar putea avea loc oricând. Ulterior, Ponta a
menþionat,la revenirea din vacanþa în Dubai, cã
PSD îºi poate face analizele privind ratarea pre-
zidenþialelor în primãvarã, prioritare fiind acum
restructurarea Guvernului ºi prezervarea majo-
ritãþii parlamentare prin includerea formaþiunii
lui Tãriceanu, PLR, la guvernare.
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În această perioadă, exact aşa
cum se procedează cu culturile de
pepeni, se pregăteşte răsadul. Sto-
lonii aduşi din Spania sunt plantaţi
acum în ghivece care  sunt aşeza-
te apoi în solariile încălzite contro-
lat. În primăvară, plantele vor fi
mutate în câmp şi sădite pe folie,
ca şi la lubeniţele. „Căpşunele merg

foarte bine la noi pe nisip. În pri-
mul rând le avantajează tehnica de
ir igare prin picurare, apoi sunt
condiţiile climatice. Aici au lumină
şi căldură care le fac să se dezvol-
te foarte bine şi repede. Cei care le
plantează aici ies cu ele pe piaţă
înaintea tuturor. Pe la sfârşitul lui
aprilie sau începutul lunii mai se
coc primele căpşune”, a explicat

Căpşuni din Spania,
pe nisipurile de la Călăraşi

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Agricultorii din Călăraşi sunt atraşi
de o nouă cultură, şi de această dată
tot trufandale. Dacă anul trecut, câţi-
va localnici întorşi de la muncă din
străinătate s-au încumetat să plante-
ze câţiva ari cu căpşuni, în primăvara
viitoare trei hectare vor fi cultivate cu
stoloni aduşi din Spania. Căpşunele

Primăria Călăraşi
vrea să asfalteze
toate drumurile
din comună

În această lună, comuna Că-
lăraşi s-a înscris în Grupul de
Acţiune Locală (GAL)  Sudolt
din care mai fac parte localită-
ţile Bârca, Catane, Goicea, Mă-
ceşu de Jos, Măceşu de Sus, Sa-
dova, Bistreţ, Gângiova, Gighe-
ra şi Ocolul Silvic Sadova. Pri-
marul comunei Călăraşi, Vergi-
că Şovăilă, a menţionat că in-
tenţionează să depună proiecte
de finanţare pentru asfaltarea
drumurilor comunale şi amena-
jarea unui centru de asistenţă
social, lucrări care vor fi finan-
ţate cu fonduri europene în ca-
drul programului de dezvoltare
2014-2020.

primarul comunei Călăraşi, Vergi-
că Şovăilă. De altfel, edilul locali-
tăţii îşi aminteşte că el a fost cel
care a plantat primele căpşune pe
pământurile de la Cişmeaua Albă,
cum le spun localnicii. Se întâm-
pla în anul 1968 când s-a testat
solul plantându-se două hectare cu
căpşune. Recolta a fost neaşteptat

de bună şi, în perioada de vârf a
producţiei, s-a ajuns la 20 de hec-
tare cultivate.
Iau amploare
şi livezile de caişi şi piersici

De această dată, se vor cultiva
trei hectare cu căpşuni, şi tot la
Cişmeaua Albă. Localnicii spun că
aici ar f i cele mai bune terenuri

pentru aceas tă cultură deoarece
zona este împânzită de izvoare
costiere. „Dacă va fi vreme bună,
cu soare, vor scoate o producţie
bună. Deocamdată nu se pune pro-
blema de valorificare pentru că se
găsesc uşor clienţi care să le cum-
pere şi, chiar dacă este o marfă
perisabilă, nu mai apucă să se al-
tereze”, a mai spus primarul Ver-
gică Şovăilă. Alături de cultura căp-
şunilor, la Călăraşi iau amploare şi
livezile, în special cele de caişi şi
piersici.  În evidenţele Primăriei
Călăraşi sunt înregistrate două hec-
tare pe care se vor planta caişi,
piersici, pruni şi meri. Specialiştii
în agricultură spuneau ieri că aces-
te livezi vor începe să dea rod peste
trei ani. La fel de mult se vor cul-
tiva şi pepeni verzi, plantă care se
menţine pe primul loc în topul pre-
ferinţelor localnicilor. O suprafaţă
considerabilă va fi ocupată, şi în
anul care vine, cu cartof timpuriu
şi varză extra-timpurie.
Comuna va avea sistem
de supraveghere video

Primăria Călăraşi şi-a propus
ca, până la finalul aces tui an, să
instaleze în comună un sistem de
supraveghere video care să le asi-
gure cetăţenilor un grad de secu-
ritate mai mare. Satul Sărata, aco-
lo unde locuiesc 2000 de cetăţeni,
a fost primul în care au fos t mon-
tate 12 camere
video.  Aces tea
au fost amplasa-

te în diferite intersecţii şi în zona
centrală,  acolo unde se găsesc
şc oala, grădiniţa şi biseric a. Re-
cent, Primăria a scos  la lic itaţie
şi sis temul de supraveghere vi-
deo stradală IP ş i iluminat stra-
dal LED din satul Călăraş i. In-
vestiţia c ostă 65.000 de lei, fără
TVA, şi presupune instalarea a opt
camere video, dintre care cinci vor
fi mobile şi trei fixe. Conform caie-
tului de sarcini, sistemul trebuie să
fie montat în termen de cinci zile
şi să aibă o garanţie de 24 de luni.
Autorităţile au ales puncte în care
vor fi amplasate şi aşteaptă doar
adjudecarea licitaţiei. Dreptul la in-
timitate şi la viaţa privată a cetăţe-
nilor va fi pe deplin respectat prin
modul de utilizare a sistemului,
acesta fiind programat în aşa fel
încât să nu permită vizualizarea sau
focalizarea în spaţii private. Utili-
zatorul nu va putea, prin nici o co-
mandă, să preia imagini din aceste
zone predefinite.

1 Decembrie, sărbătorit pe scena Căminului Cultural
Ziua Naţională a României va fi sărbătorită

într-un mod deosebit şi în localitatea Călăraşi.
Pregătirile sunt în toi la Căminul Cultural, acolo
unde se va desfăşura cea mai interesantă par-
te a manifestărilor. Sărbătoarea de 1 Decem-
brie va începe odată cu depunerea coroanelor
de flori de către elevi la cele două monumente
din comună. Unul dintre profesorii de istorie

le va explica celor prezenţi semnificaţia aces-
tei zile. În partea a doua, se va susţine un spec-
tacol de muzică populară, dansuri şi poezie pe
scena Căminului Cultural. Punctul de atracţie
va fi momentul artistic oferit de Ansamblul
Folcloric „Bordeiaşul” din localitate, dar şi
evoluţia în premieră a corului de fete, care va
interpreta cântece patriotice.

sunt aşteptate să ajungă pe piaţă la
mijlocul lunii mai, cu mult înaintea lu-
beniţelor, când vor prinde şi un preţ
foarte bun. În primăvara trecută, cei
câţiva producători au scos o recoltă
de căpşune mari şi foarte dulci pe care
le-au vândut rapid de acasă, cu aproa-
pe 8 lei pe kilogram.

Vergică Şovăilă
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Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova – Servi-
ciul Antidrog ºi procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova or-
ganizau, miercuri, 22 ianuarie a.c.,
o acþiune în Craiova, în urma cã-
reia doi tineri au ajuns în spatele
gratiilor. În baza informaþiilor de-
þinute de oamenii legii, au fost fã-
cute douã percheziþii, la locuinþele
a doi craioveni suspectaþi de trafic
de droguri de risc. Însoþiþi de “mas-
caþi” de la IPJ Dolj, poliþiºtii

În încercarea de a trece graniþa
ilegal, migranþii cautã tot felul de
metode prin care sã pãcãleascã
vigilenþa poliþiºtilor de frontierã
doljeni. Aproape cã nu este zi în
care oamenii legii sã nu descopere
persoane ascunse printre mãrfuri
sau în compartimente special ame-
najate în mijloace de transport.
Astfel, pentru a douã zi la rând,
marþi seara, poliþiºtii de frontierã

Iranieni ascunºi printre scutece,
descoperiþi la vama Calafat

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului
de Trecere a Frontierei Calafat au descope-
rit doi cetãþeni iranieni ascunºi într-un auto-
marfar care transporta scutece de unicã
folosinþã pentru copii, din Turcia, pentru
Polonia. Aceºtia voiau sã ajungã în Austria,
însã au fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei.

de la Calafat au descoperit douã
persoane care intenþionau sã intre
ilegal în România, ascunse în re-
morca unui TIR.

Potrivit reprezentanþilor Poliþiei
de Frontierã Dolj, în jurul orei
20.30, la Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat, judeþul Dolj, s-
a prezentat pe sensul de intrare în
þarã, la volanul unui automarfar,
cetãþeanul polonez Pawel S., în

vârstã de 27 de ani. În urma con-
trolului amãnunþit efectuat asupra
mijlocului de transport de echipa
comunã, formatã din poliþiºti de
frontierã români ºi bulgari, au fost
descoperite, în compartimentul de
marfã al automarfarului, douã per-
soane de sex masculin, ascunse
printre baxurile cu scutece de uni-
ca folosinþã pentru copii. Din cer-
cetãri, s-a constatat faptul cã per-
soanele respective sunt cetãþeni
iranieni, având vârsta de 36 ºi, res-
pectiv 48 de ani. Aceºtia au afir-
mat faptul cã au cãlãtorit din Tur-
cia în Bulgaria ºi intenþionau sã
ajungã ilegal în Austria.

„Poliþiºtii de frontierã au proce-
dat la întreruperea cãlãtoriei per-
soanelor în cauzã, iar conform

protocolului româno-bulgar, au
fost predate Poliþiei de Frontierã
Bulgare în vederea continuãrii cer-
cetãrilor ºi dispunerii mãsurilor le-

gale ce se impun”, a precizat sub-
comisar Dãnuþ Rudãreanu, din
cadrul Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã Dolj.

Sentinþã definitivã:

Închisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentruÎnchisoare cu suspendare pentru
craiovenii prinºi cu canabis din Spaniacraiovenii prinºi cu canabis din Spaniacraiovenii prinºi cu canabis din Spaniacraiovenii prinºi cu canabis din Spaniacraiovenii prinºi cu canabis din Spania

„Respinge apelurile inculpaþilor ca nefondat. Desfiinþeazã sentinþa pe-
nalã atacatã, în parte, sub aspectul laturii penale pentru fiecare dintre
inculpaþi. Majoreazã pedeapsa închisorii aplicatã inculpatului Drãcea Ale-
xandru Constantin ºi stabileºte ca pedeapsa rezultantã pedeapsa de 3 ani
închisoare. Majoreazã durata termenului de încercare pentru suspendarea
sub supraveghere a pedepsei de la 3 ani la 4 ani. Menþine restul dispoziþii-
lor sentinþei penale cu privire la acest inculpat. 2. Majoreazã pedeapsa
închisorii aplicatã inculpatului Ispas Daniel Alin ºi stabileºte ca pedeapsa
rezultantã pedeapsa de 3 ani închisoare. Menþine restul dispoziþiilor sen-
tinþei penale cu privire la acest inculpat. Obligã inculpaþii la plata sumei de
câte 200 lei cheltuieli judiciare cãtre stat. Definitivã”, se aratã în încheierea
de ºedinþã din 11 noiembrie a Curþii de Apel Craiova.

Doi tineri din Craiova, ambii în vârstã
de 22 de ani, arestaþi preventiv în ia-
nuarie a.c. pentru trafic internaþional de
droguri de risc ºi trafic de droguri de risc
dupã ce s-a gãsit la ei peste jumãtate de
kilogram de canabis provenit din Spania,
au fost condamnaþi definitiv la pedepse
cu suspendare ºi muncã în folosul comu-
nitãþii. Sentinþa a fost pronunþatã de Cur-
tea de Apel Craiova, instanþã care a
respins apelurile inculpaþilor ºi le-a ma-

jorat pedepsele la câte 3 ani de închi-
soare cu suspendare pe un termen de
încercare de 4 ani. S-au menþinut însã
dispoziþiile Tribunalului Dolj care îi obli-
gase ca, timp de 90 de zile, sã presteze
o muncã neremuneratã fie la Regia Auto-
nomã de Administrare a Domeniului Pu-
blic ºi Fond Locativ (R.A.A.D.P.F.L.) Cra-
iova, fie la Serviciul Public de Asistenþã
Medico – Socialã Craiova, în funcþie de
decizia Serviciului de Probaþiune Dolj.

B.C.C.O. Craiova au gãsit ºi ridi-
cat, în urma descinderilor, aproxi-
mativ 600 de grame de rezinã de
cannabis. “Din cercetãrile efectua-
te a reieºit faptul cã unul dintre
suspecþi ar fi procurat droguri din
Spania, pe care le-ar fi introdus în
þarã prin intermediul autocarelor de
transport de persoane, iar ulterior
le-ar fi vândut, împreunã cu cel de-
al doilea suspect”, comunicau, la
momentul respectiv, reprezentan-
þii Inspectoratului General al Poli-
þiei Române.

Cei doi tineri, Alexandru Drãcea
ºi Daniel Ispas, ambii în vârstã de
22 de ani, au fost conduºi la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova, pentru audieri, iar procurorii
au dispus reþinerea acestora pen-
tru trafic de droguri de risc, trafic
transfrontalier de droguri de risc
ºi deþinere de droguri de risc. O zi
mai târziu, pe 23 ianuarie, cei în
cauzã au fost prezentaþi Tribuna-
lului Dolj, care a admis propune-
rea procurorilor ºi a dispus ares-
tarea lor pentru 30 de zile.
Condamnaþi ºi puºi în libertate

Pe 13 martie a.c. s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care
cei doi craioveni au fost trimiºi în
judecatã, în stare de arest preven-

tiv, pentru trafic internaþional de
droguri de risc, trafic de droguri de
risc, respectiv complicitate la aceste
infracþiuni, iar pe 30 aprilie a.c.,
instanþa a pronunþat sentinþa pe
fond. Astfel, Alexandru Constantin
Drãcea ºi Daniel Ispas au fost gã-
siþi vinovaþi ºi condamnaþi la câte 2
ani ºi 8 luni închisoare, judecãtorii
dispunând suspendarea pedepselor
pe durata unui termen de încercare
de 3 ani. Mai mult decât atât, in-
stanþa a decis ca pe parcursul ter-
menului de încercare fiecare din cei

doi inculpaþi sã presteze o muncã
neremuneratã în folosul comunitã-
þii pe o perioadã de 90 zile la Primã-
ria Municipiului Craiova – Regia
Autonomã de Administrare a Do-
meniului Public ºi Fond Locativ
Craiova sau la Serviciul Public de
Asistenþã Medico – Socialã Craio-
va, care urmeazã a fi stabilitã de
Serviciul de Probaþiune Dolj. Din
pedepse s-a scãzut perioada reþine-
rii ºi arestãrii preventive de la 22
ianuarie 2014 la 30 aprilie 2014,
odatã cu pronunþarea sentinþei cei
doi fiind puºi în libertate.

Atât inculpaþii, cât ºi procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au declarat apel, soluþionat de
Curtea de Apel Craiova pe 11 no-
iembrie a.c. Instanþa a respins ape-
lurile inculpaþilor ºi l-a admis în
schimb pe cel al procurorilor, majo-
rând pedepsele celor doi craioveni
la 3 ani de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încercare
de 4 ani. S-au menþinut dispoziþiile
cu privire la munca în folosul co-
munitãþii, hotãrârea fiind definitivã.



cuvântul libertãþii / 5joi, 27 noiembrie 2014
actualitate

ªedinþa de ieri a Consiliului
Judeþean Dolj a fost una liniºti-
tã. 24 de proiecte aflate pe ordi-
ne de zi au fost votate aproape
în unanimitate, cu o singurã ab-
þinere.  Consilierii judeþeni din
opoziþie au solicitat informaþii
suplimentare în legãturã cu pro-
iectul care viza încheierea unui
act adiþional la protocolul de  co-
operare dintre Consiliul Jude-
þean Dolj, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi Instituþia Pre-
fectului, privind stimularea tine-
rilor capabili de performanþã din
învãþãmântul preuniversitar dol-
jean ºi pentru premierea elevilor sportivi cu oca-
zia Galei Sportului ªcolar Doljean.

„Vrem sã ºtim ºi noi câte ceva despre rezul-
tatele celor care au participat la astfel de com-
petiþii, la fel am vrea sã vedem ºi la Inspectora-
tul ªcolar câteva informaþii despre cei care vor
fi premiaþi”, a cerut consilierul judeþean Marcel
Marcea. Cu ocazia acestui eveniment, care de
altfel se desfãºoarã în fiecare an, sunt stimulaþi

Un nou proiect pe agenda Consiliului Judeþean Dolj:

Dezvoltarea unui centru de transport intermodal

Intervenþia eurodeputatului  a avut loc în
cadrul unei dezbateri în plenul Parlamentului
European reunit la Strasbourg, în prezenþa
noului Comisar pentru politicã regionalã, Co-
rina Creþu, în contextul în care punerea în apli-
care a Politicii de Coeziune ar fi trebuit sã
înceapã în 2014. Însã etapa de programare
este departe de a fi finalizatã ºi numai câteva
programe operaþionale au fost adoptate.

De asemenea, pânã la sfârºitul acestui an
vor fi adoptate efectiv doar 100 de programe,
iar alocãrile pentru programele care nu sunt
gata pentru a fi adoptate pânã la 31 decem-
brie 2014 pot fi pãstrate doar prin reinclude-
rea în buget a alocãrilor neutilizate din 2014.
Acest lucru presupune însã o revizuire a ca-
drului financiar multianual pe baza unei pro-
puneri a Comisiei, cu acordul Consiliului ºi
aprobarea Parlamentului European.

Amendarea cadrului financiar

multianual

„ªtiind faptul cã circa 100 de
programe operaþionale vor fi ad-
optate pânã la sfârºitul anului
2014 ºi cã un numãr redus de pro-
grame operaþionale vor benefi-
cia de procedura «carry over»,
acest lucru creazã o situaþie foar-
te complicatã pentru implemen-
tarea Politicii de Coeziune. Vã
rog, în consecinþã, în numele
grupului meu ºi în numele celor
care beneficiazã de politica de
investiþii, care este adevãrata

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, raportorul Parlamentului European pentru
Regulamentul Fondului de Coeziune pentru perioada 2014-2020 – fond care pune la

dispoziþia statelor membre 66 miliarde de euro, respectiv, 7.25 miliarde de euro pentru
România – a propus o serie de soluþii pentru depãºirea întârzierilor la implementarea

Politicii de Coeziune în actuala perioadã de programare.

cu premii în bani elevii sportivi care au obþinut
performanþe la diferite competiþii sportive naþi-
onale ºi internaþionale. Pentru premierea elevi-
lor sportivi care s-au remarcat în întrecerile spor-
tive în anul 2014 se va aloca suma de 70 mii lei.

Conducerea executivã a Consiliului Judeþean
Dolj a mai propus spre aprobare un proiect de
hotãrâre care iniþial nu a fost trecut pe ordinea
de zi. Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, a solicitat votul consilierilor pri-
vind aprobarea valorii proiectului „Dezvolta-
rea unui centru de transport intermodal cu faci-
litate de acces la transportul rutier, feroviar ºi
aerian în Craiova – documentaþii tehnice” ºi
contribuþia la finanþarea acestuia.

„La nivelul Comisiei Europene, în elaborarea
politicii de transport, se pune accent pe trans-
portul intermodal, care este vãzut ca o soluþie de
mobilitate sustenabilã, prietenoasã cu mediul ºi
eficientã din punctul de vedere al resurselor, în
special în ceea ce priveºte transportul de marfã.
Politicile europene de transport promoveazã co-
modalitatea – combinarea diferitelor moduri de
transport pentru un singur lanþ logistic”, a expli-
cat ºeful administraþiei doljene.

MARGA BULUGEAN

esenþã a Politicii de Coeziune, sã faceþi tot
ceea ce depinde de autoritatea dumneavoas-
trã ºi a Comisiei Europene pentru a reuºi sã
identificãm mijloacele de a evalua mai rapid
documentele transmise de statele membre.
Acest lucru este imperativ. Apoi, trebuie sã
reuºim sã discutãm între statele membre, Co-
misia Europeanã ºi Parlamentul European,
amendarea cadrului financiar multianual
pentru a aduce la zi aceste întârzieri care
greveazã de fapt finanþãrile atât de necesa-
re comunitãþilor noastre”, a precizat euro-
deputatului Victor Boºtinaru

Întârzierile în demararea Politicii de Coeziu-
ne pot pune piedici punerii în aplicare a pro-
iectelor finanþate din bani europeni dar ºi in-
vestiþiilor finanþate prin cele cinci fonduri
structurale ºi de investiþii europene.

MARGA BULUGEANLucian Dindiricã, un manager de succes
Tot în cadrul ºedinþei de CJ de ieri s-a pro-

pus spre aprobare ºi s-a votat în unanimitate,
proiectul de hotãrâre privind rezultatul final al
concursului de management organizat pentru
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, prin care a fost declarat câºtigãtor Lu-
cian Dindiricã, acesta urmând sã rãmânã la câr-
ma instituþiei pentru încã trei ani. Lucian Dindi-
ricã s-a remarcat în toatã aceastã perioadã, fi-
ind un manager foarte bun, implementând una
din cele mai interesante strategii, prin care a
reuºit sã punã în valoare atât resursa umanã,
de bunã calitate, cât ºi valenþa sa de lider. Lu-
cian Dindiricã este unul dintre cei mai perfor-
manþi manageri ai instituþiilor de culturã din þarã.

Soluþii pentru depãºirea întârzierilor
la implementarea Politicii de Coeziune

Soluþii pentru depãºirea întârzierilor
la implementarea Politicii de Coeziune

Soluþii pentru depãºirea întârzierilor
la implementarea Politicii de Coeziune

Soluþii pentru depãºirea întârzierilor
la implementarea Politicii de Coeziune

Soluþii pentru depãºirea întârzierilor
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Soluþii pentru depãºirea întârzierilor
la implementarea Politicii de Coeziune
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Soluþii pentru depãºirea întârzierilor
la implementarea Politicii de Coeziune



6 / cuvântul libertãþii joi, 27 noiembrie 2014
actualitate

Stimate domnule Marinescu,

«Urmare a mesajului dvs. elec-
tronic din 19 noiembrie, prim-mi-
nistrul Iurie Leancã m-a împuter-
nicit sã vã comunic urmãtoarele:

Guvernul de la Chiºinãu împãr-
tãºeºte preocuparea dvs. cu pri-
vire la asigurarea celor mai bune
condiþii pentru ca alegãtorii noºtri,
aflaþi în strãinãtate pe 30 noiem-
brie 2014, sã îºi exercite votul în
cadrul scrutinului parlamentar.

În acest sens, la stabilirea sec-
þiilor electorale peste hotare ºi la
identificarea localitãþilor în care
acestea au fost constituite, Minis-
terul Afacerilor Externe ºi Integrã-
rii Europene a luat în calcul expe-
rienþa scrutinelor anterioare ºi nu-
mãrul participanþilor la vot, soli-
citãrile asociaþiilor diasporei mol-
doveneºti, precum ºi datele oficia-
le privind numãrul cetãþenilor Re-
publicii Moldova, oferite ambasa-
delor de cãtre autoritãþile statelor
în care au fost create secþiile de
votare.

Eurodeputatul Marian Jean
Marinescu i-a cerut în urmã cu o
sãptãmânã premierului moldovean
Iurie Leancã sã înfiinþeze o sec-
þie de vot ºi în Oltenia, în contex-
tul alegerilor parlamentare din Re-
publica Moldova, care vor avea
loc pe 30 noiembrie. „În spiritul
democraþiei ºi pentru a evita ris-
cul de a se repeta recentul trist
episod al votului din diaspora ro-
mâneascã, vã cer sã organizaþi o
secþie de votare ºi în municipiul
Craiova. În aceastã regiune lo-
cuiesc peste 2.000 de cetãþeni
moldoveni, mulþi dintre ei studenþi
care doresc sã-ºi exercite dreptul
la vot”, a susþinut Marian Jean
 Marinescu.

Scrisoarea a fost publicatã de

aproape trusturile media din þarã
ºi din Republica Moldova, ceea ce
a creat o mare presiune asupra
Guvernului de la Chiºinãu. Obli-
gat sã dea un rãspuns, Leancã ºi-
a pus consiliera sã-i scrie vice-
preºedintelui EPP. Iurie Leancã nu-
mãrã doar cetãþenii moldoveni din
Craiova ºi din Dolj aflaþi pe listele
permanente ºi spune cã nu a în-
fiinþat secþie de votare la Craiova
pentru cã „conform datelor ofi-
ciale de care dispune Ambasada
Republicii Moldova în România
(actualizate astãzi, 24 noiembrie
2014, în colaborare cu Inspecto-
ratul de Poliþie judeþean Dolj), în
municipiul Craiova sunt înregis-
traþi 151 cetãþeni ai Republici
Moldova, iar în judeþul Dolj (din

care face parte ºi municipiul Cra-
iova) avem 211 cetãþeni”.

Numai cã premierul Leancã nu
adaugã la cei 211 cetãþeni moldo-
veni pe cei 230 de studenþi cu bur-
se acordate de statul român care
învaþã la cele douã Universitãþi din
Craiova ºi nici pe cei 240 de stu-
denþi de la Petroºani ºi nici pe cei
60 de studenþi de la Tg. Jiu. Pe
lângã aceºti studenþi cu bursã de
la statul român, mai sunt cetãþeni
moldoveni, studenþi, în Oltenia,
fãrã bursã, în jur de 100, plus alte
câteva sute de cetãþeni moldoveni
aflat pe listele permanente, luaþi
în evidenþa IPJ Mehedinþi, IPJ
Gorj, IPJ Olt, IPJ Vâlcea. Aºa cã
domnule premier Iurie Leancã,
numãraþi din nou!

Conform datelor
oficiale de care dispu-
ne Ambasada Repu-
blicii Moldova în Ro-
mânia (actualizate as-
tãzi, 24 noiembrie
2014, în colaborare cu
Inspectoratul de Poli-
þie judeþean Dolj), în
municipiul Craiova
sunt înregistraþi 151
de cetãþeni ai Repu-
blici Moldova, iar în
judeþul Dolj (din care
face parte ºi munici-
piul Craiova) avem
211 cetãþeni.

De asemenea, þi-
nând cont de prevede-
rile Codului Electoral,

care stipuleazã cã secþiile de vo-
tare se constituie de cãtre consi-
liile electorale de circumscripþie cu
cel puþin 35 de zile înainte de data
alegerilor, lista oraºelor în care se
deschid secþii de votare peste ho-
tare nu mai poate fi schimbatã.

Totodatã, Ambasada Republicii
Moldova în România menþine un
dialog permanent cu autoritãþile de
la Bucureºti, cele judeþene ºi lo-
cale, pentru ca acestea sã punã la
dispoziþie mijloace gratuite de
transport (inclusiv pentru cetãþe-
nii stabiliþi la Craiova), care vor
dori sã voteze la una dintre secþii-
le de votare de pe teritoriul Ro-
mâniei, ºi anume (…).

Totodatã, profitând de ocazie,
dl prim-ministru Leancã îºi ex-
primã recunoºtinþa pentru spriji-
nul constant pe care-l oferiþi Re-
publicii Moldova ºi parcursului ei
european».

Cu respect, Liliana Viþu
Consilier principal de stat,

purtãtor de cuvânt 

Domnule prim-ministru Iurie Leancã,

 «Vã scriu în calitate de membru al Parlamentului
European ºi, cu permisiunea dumneavoastrã, de prie-
ten al Republicii Moldova. Sunt convins cã sunteþi la
curent cu susþinerea pe care am acordat-o de-a lun-
gul anilor Republicii Moldova.

Pe 30 noiembrie guvernul condus de dumneavoas-

trã va organiza alegeri parlamentare.
Eu sunt din Craiova, capitala Olteniei.
În aceastã regiune locuiesc peste 2.000
de cetãþeni moldoveni, mulþi dintre ei
studenþi, care doresc sã-ºi exercite
dreptul la vot. În spiritul democraþiei
ºi pentru a evita riscul de a se repeta
recentul trist episod al votului din dia-
spora româneascã, vã cer sã organi-
zaþi o secþie de votare ºi în municipiul
Craiova.

Universitatea din Craiova ar putea
fi o variantã foarte bunã, în contextul
în care aici sunt înscriºi mulþi studenþi
moldoveni. Pe de altã parte, Universi-
tatea are deja experienþã în organiza-
rea alegerilor. În speranþa cã veþi da
curs rugãminþii mele ºi în felul acesta
veþi proba respectul dumneavoastrã

pentru valorile democratice ºi europene, vã stau la
dispoziþie în cazul în care este necesar un sprijin pen-
tru înfiinþarea acestei secþii de vot extrem de necesa-
re în Craiova».

Cu deosebitã consideraþie,
Marian Jean Marinescu –

membru al Parlamentului European

Controversatul om de
afaceri Renato Usatîi recu-
noaºte, într-o discuþie inter-
ceptatã cu o camerã ascunsã,
cã are legãturi directe cu FSB-
ul rusesc ºi la comanda
acestuia s-a implicat în
campania electoralã din
Republica Moldova.  Înregis-
trarea a fost postatã ieri ºi a
fãcut ocolul Europei. Ea poate
fi vizionatã pe youtube la
adresa https://www.youtube.-
com/watch?v=PDeG-
Ks4yfvM#t=141. «Cum m-au
gãsit pe mine ºi bãieþii de la
FSB, ºi ãºtia de la Kremlin,
adicã: „avem nevoie de
cineva care cunoaºte tema
Republicii Moldova, dar încã
având calitatea de moldovean
care cunoaºte”, înþelegi», se
destãinuieºte Usatîi interlocu-
torului sãu. În timpul discu-
þiei, cel care este liderului
Partidului „Patria” recunoaºte

cã este „prizonierul Mosco-
vei”, pentru cã, dacã nu va
îndeplini comanda Kremlinu-
lui, ar putea rãmâne fãrã
businessul profitabil de la
Cãile Ferate pe care îl are în
Rusia.

Partidul „Patria”
a fost exclus

Totuºi, deºi recunoaºte cã
este „prizonierul” serviciilor
secrete ruseºti, Usatîi afirmã
cã a pus condiþia din start sã
nu semneze nicio notã care sã
fie fãcutã publicã „atunci când
ajung prim-ministru”. Dupã
apariþia filmuleþului, Renato
Usatîi livreazã pe piaþa media
o altã poveste, spunând cã nu
are nicio legãturã cu FSB-ul
rusesc ºi cã ºi-a dat seama cã
cel cu care a purtat aceastã
discuþie era reprezentantul
serviciilor speciale occidenta-
le, de aceea a inventat o

istorie „credibilã” pentru a-l
descoase.

Usatîi este nãscut la Fãleºti,
într-o familie de profesori,
tatãl sãu fiind director de
ºcoalã. A lucrat inginer-ºef
pentru vagoanele-restaurant la
Calea Feratã din Moldova, iar
în 2004, dupã un conflict cu
ex-directorul întreprinderii,
Miron Gagauz, s-a stabilit la
Moscova. Biografia sa de mai
departe rãmâne o enigmã. Se
cunoaºte doar cã în Rusia s-a
apropiat de cercuri influente ºi
cã are afaceri foarte profitabi-
le. Comisia Electoralã Centralã
a votat asearã excluderea
Partidului Patria ºi a lui
Renato Usatîi din cursa
electoralã, solicitând Curþii de
Apel anularea hotãrârii sale din
13 octombrie, care prevedea
înregistrarea Partidului Patria
la alegerile parlamentare din
30 noiembrie. În acelaºi timp

CEC-ul a votat ºi încasarea în
folosul statului a sumelor de
bani încasate fraudulos de

Usatîi. Astãzi se va judeca
contestaþia la Curtea de Apel.

MARGA  BULUGEAN

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Premierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie LeancãPremierul Iurie Leancã
ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 21ºtie sã numere doar pânã la 211 !1 !1 !1 !1 !

Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”Renato Usatîi: „Eu astãzi sunt prizonierul Moscovei”



joi, 27 noiembrie 2014 cuvântul libertăţii / 7anchetă

Un borcan mare cu miere
Ion Şerban (13 ha) şi Ion Uţă (20 ha) n-au fost singurii

cumpărători, mai exact „îndestulaţi” din suprafaţa de 50 ha,
atribuită necuvenit, în sensul amplasamentului, lui Radu şi
Maria Dumitrescu de Comisia judeţeană pentru stabilirea drep-
tului de proprietate asupra terenurilor, pe seama destructură-
rii SCDA Şimnic. Printr-un alt contract de vânzare-cumpăra-
re, autentificat tot la 27 februarie 2009, de acelaşi birou nota-
rial, Radu şi Maria Dumitrescu, prin mandatar Păpăroiu Cos-
tel Gigel, de această dată, vindeau lui Marin Căldăraş (domi-
ciliat în Germania fără BI), fratele primarului Cornel Păpăro-
iu, suprafaţa de 17 ha pentru suma de 102.000 lei. O afacere
„în cerc”. Semnăturile vânzătorilor pe contractul de vânzare-
cumpărare, greu lizibile, par oricum suspecte. Pe Marin Căl-

Retrocedări în desconsiderarea
legii: încă un scandal!

MIRCEA CANŢĂR
Faptele, deloc insolite,  sunt următoare le:  la 30 no-

ie mbrie 2005,  Maria ş i Radu Dumitre scu,  mamă ş i fiu,
din satul Mie şti, comuna Cungrea,  judeţul Olt, au so-
licitat îndre ptăţit primarului comunei Gherce şti, Cor-
ne l Păpăroiu,  în calitatea acestuia de preşedinte al co-
misiei locale  de fond funciar, reconstituirea dre ptului
de  proprie tate – ca moştenitori ai unchiului lor,  Spul-
bereanu Silvestru – pentru suprafaţa de  50 ha, din care
48 ha în extravilan şi 2 ha în intravilan, de punând în
copie acte doveditoare privind gradul de rude nie . La 9
de cembrie  2005, prin Încheierea de autentificare nr.
3022 a unui birou notarial din Craiova, Maria ş i Radu
Dumitre scu,  prin procură specială, îl împuterniceau pe
numitul Ion Şerban ca mandatar, adică să le reprezin-
te  intere sele  în vedere a dobândirii suprafeţe i menţio-

nate. Semnătura Mariei Dumitre scu pe „procura spe-
cială” es te caligrafiată căznit, cu dificultate,  după cum
se  poate obse rva pe facs imil, dacă nu cumva este fals i-
ficată. Şi Ion Şe rban îş i va face datoria cu prisosinţă,
evident în scopul obţine rii,  ulterior, prin cumpărare,  a
te renului în discuţie . În baza Hotărârii nr. 1300/5 se p-
te mbrie  2008 a Comisiei judeţene  pe ntru stabilirea
dreptului de  proprietate  asupra te renurilor,  anulată
parţial prin Se ntinţa Civilă nr. 18458/2008 a Judecăto-
rie i Craiova, rămasă definitivă ş i executorie,  la recurs,
pe ntru încălcare a vădită a unor dispoziţ ii impe rative
privind domeniul public al statului, s -a emis  tit lul de
proprietate nr. 12621/22 ianuarie  2009 pe numele lui
Dumitrescu F.  Radu ş i Dumitrescu F. Maria. Cum s-a
putut elibera un tit lu de proprietate la data de 22 ia-

nuarie 2009, în condiţiile în care  Hotărârea nr. 1300/
5 septembrie 2008 a Comis iei judeţene pentru sta-
bilire a dreptului de proprietate asupra te renurilor,
pe  care se re zema juridic, fusese anterior anulată
parţial de  instanţa de fond,  rămâne de neînţele s.
Să reiterăm că De cizia civilă nr. 205/2010 a Tribu-
nalului Sibiu va menţine ca justă şi teme inică so-
luţia Jude cătorie i Craiova. Cu TDP-ul nr.12621/22
ianuarie 2009 în mână, pasul următor a fost  inta-
bulare a în carte a funciară a OCPI Dolj, în luna
fe bruarie  2009,  pe  numele  Uţă Ion (20 ha), Ion
Şe rban şi Maria Şerban (13 ha),  în temeiul con-
tractului de vânzare -cumpărare nr.  1794/27 mar-
tie 2009, încheiat de  ace astă dată, prin mandatar
Şe rban Liviu Ionuţ, cu Radu Dumitrescu, respe c-
tiv Maria Dumitrescu, pentru suma de 198.000 RON.
Putea regis tratorul OCPI Dolj, în te meiul Le gii nr.
7/1996, re publicată,  să efectue ze o asemenea lu-
crare ilicită, când procedura de înscriere  în cartea
funciară prevede expres  pre zentarea „hotărârii ju-
de cătoreşti definitive ş i irevocabile ce poartă me n-
ţiunea «conform cu originalul»”? Inutil orice răs-
puns. Nu suntem cumva în faţa unei fertile coope-
rări între  de săvârşiţi atleţi imobiliari? Şi, implicit,
a unei te ntative de rapt funciar?

dăraş îl regăsim şi într-o altă speţă, având calitatea de cum-
părător al drepturilor succesorale legale a cedentului Ioan
Chiliman, moştenitor al defunctului Aristel Constantin Nichi-
toianu, după acelaşi scenariu.
TDP nr. 12621/22 ianuarie 2009 – nulitate absolută

Prin Sentinţa Civilă nr. 20042/6 decembrie 2010, Jude-
cătoria Craiova a constatat nulitatea absolută a TDP nr.
12621/22 ianuarie 2009, emis în favoarea numiţilor Radu F.
Dumitrescu şi Maria F. Dumitrescu, sub aspectul amplasa-
mentului terenului reconstituit. Eliberat prin încălcarea nor-
melor legale imperative, un act nul nu mai poate produce
efecte, fiind desfiinţat de la data încheierii lui. Legea 169/
1997 consacră sancţiunea nulităţii absolute aplicabilă acte-

lor emise cu încălcarea prevederilor legilor în materie
funciară, pentru reconstituirea dreptului de proprieta-
te asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, ceea
ce trebuia să se cunoască. Prin felul în care s-a acţio-
nat de către Comisia judeţeană pentru stabilirea drep-
tului de proprietate asupra terenurilor şi OCPI Dolj,
„la plezneală”, actele administrative eliberate nu pu-
teau c ons titui temeiul
dobândirii valabile a
dreptului de proprieta-
te. Răscolitul prin arhi-
ve,  în căutarea unor
eventuali moştenitori,
dispuşi să-şi vândă la
preţuri modice dreptu-
rile succ esorale unor
descurcăreţi „bine in-
tenţionaţi”,  stabilirea
preferenţială a unor am-
plasamente, fără legătu-
ră cu cele iniţiale, des-
considerarea hotărârilor
judecătoreşti, în succe-

siunea lor, la care se adaugă alte artificii, nu conduc decât la
concluzia absenţei oricărei valenţe reparatorii, vizată în prin-
cipal fiind satisfacerea unor intenţii lucrative ale unor sam-
sari. O întreagă nebunie imobiliară, pe seama destructurării
SCDA Şimnic, a generat zeci şi zeci de acţiuni în instanţele
de judecată, din Craiova şi din ţară. Chiar şi atunci când a
prevalat buna credinţă, prin necunoaşterea prevederilor le-
gislaţiei în vigoare, s-au comis erori. Care puteau fi evitate.
Dar asta este o altă discuţie.
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Lansare de carte la
Biblioteca Judeţeană

În Sala „Dinu C.
Giurescu” a Bibliotecii
Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman” are loc
astăzi, ora 16.30, eve-
nimentul de lansare a
volumului „Ursita” al
autorului Nicolaie Bă-
bălău. Cartea va fi pre-
zentată de profesorii
Gabriel Coşoveanu –
preşedinte al Filialei
Craiova a Uniunii Scri-
itorilor din România,
Marian Barbu, Jean
Băileş teanu,  Tudor
Nedelc ea ş i Mirc ea
Pospai. Nicolaie Băbă-
lău s-a născut la 26 fe-

bruarie 1946, în satul Şiroca, comuna Godeanu,
judeţul Mehedinţi. Absolvent al Facultăţii de Zia-
ristică din Bucureşti, a debutat în presă în 1972,
iar editorial – în 1978. Sub semnătura sa au mai
apărut volumele „Noaptea cea mai lungă a Cra-
iovei”, „Femeia în constelaţia muncii” (eseu),
„Amurgul se lasă în zori” (roman), „Iubire uci-
să” ş i „Întoarcerea f iului povestitor” (proză
scurtă), „Golgota mântuirii” (proză) ş.a.

Expoziţie de carte
dedicată dramaturgului
Eugen Ionescu

La Biblioteca Jude-
ţeană „Alexandru ş i
Aristia Aman” s-a des-
chis o expoziţie de carte
dedicată dramaturgului,
prozatorului şi eseistu-
lui Eugen Ionescu  (n.
26 noiembrie 1909,
Slatina – d. 28 martie
1994, Paris), prilejuită
de împlinirea a 105 de
ani de la naştere. Între
titlurile expuse se regă-
sesc „Dicţionarul Ge-
neral al Literaturii Ro-
mâne” (Editura Uni-

vers Enciclopedic, Bucureşti, 2005), „Ionescu în
ţara tatălui” de Marta Petreu (Ed. „Polirom”,
2012), volumele „Cântăreaţa cheală” (Ed. „Hu-
manitas”, 2010), „Însinguratul” (Ed. „Albatros”,
1990) şi „A rupe tăcerea” (Ed.  „Humanitas”,
2008), de Eugene Ionescu.

Ateliere de lucru
cu ocazia
„Thanksgiving Day”

Biblio te c a
J u d e ţ e a n ă
„Alexandru ş i
Aristia Aman”,
secţia Mediate-
ca şi American
Corner Craio-
va, vă invită as-
tăzi, ora 11.30,
şi mâine,  28
noiembrie, ora

11.00, la atelierul de lucru organizat cu ocazia
sărbătorii „Thanksgiv ing Day” („Ziua Recu-
noştinţei”). Şi-au anunţat participarea elevii cla-
sei I B de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Dumi-
tru”, însoţiţi de învăţător Eugenia Stanciu, şi ele-
vii clasei a III-a B de la Şcoala Gimnazială „Gheor-
ghe Bibescu”, însoţiţi de învăţător Lavinia Aretia
Cruceru şi bibliotecar Mihaela Barbu.  „Ziua
Recunoştinţei” este o sărbătoare americană anuală,
o zi în care familia şi prietenii se adună pentru a
lua masa împreună. Meniul conţine curcan um-
plut, cartofi, sos de afine, plăcintă de dovleac şi
legume. Cu această ocazie se organizează para-
de, dar şi alte festivităţi care marchează începu-
tul sărbătorilor de iarnă şi deschiderea sezonului
de cumpărături.

Festivalul Naţional de Teatru Stu-
denţesc „Yote Fest!” are – spun organi-
zatorii – două obiective majore: educa-
ţia alternativă prin artă în rândul studen-
ţilor din România şi consolidarea relaţii-
lor dintre mediul studenţesc şi comuni-
tatea locală. De asemenea, îşi propune
să descopere şi să promoveze potenţia-
lele valori în domeniul artei teatrale.

«Studenţii reprezintă o componentă
importantă a comunităţii noastre şi din
acest motiv ne dorim să îi implicăm
activ şi în viaţa culturală a Craiovei. Fes-
tivalul Naţional de Teatru Studenţesc
„Yote Fest!” s-a născut ca o necesita-
te, deoarece teatrul de amatori din Cra-
iova a cunoscut, în ultimii  ani, o dez-
voltare extraordinară. Aceasta este pri-

Începe prima ediţie a Festivalului Naţional
de Teatru Studenţesc „Yote Fest!”

Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova organizează, începând de
astăzi, până luni, 1 decembrie, prima ediţie a Festivalului Naţional de Tea-
tru Studenţesc „Yote Fest!”. Participă trupe de la Casele de Cultură ale
Studenţilor din Craiova şi Sibiu. Cu această ocazie, instituţia va inaugura
şi o nouă sală de spectacole, modernizată în această toamnă cu fonduri de
la Ministerul Tineretului şi Sportului. Sala are o capacitate de 100 de lo-
curi şi dispune de dotările necesare pentru a găzdui evenimente culturale.

Aproape 50 de artişti fotografi din judeţele Dolj, Olt şi Vâl-
cea partic ipă, zilele ac esta, la Salonul Anual al Artiştilor Fo-
tografi din Zona de Sud-Vest, organizat de Asoc iaţia Foto-
clubul „Mihai Dan-Călines-
cu”,  sub patronajul Asociaţiei
DACICA – Societatea Româ-
nă de Artă Fotografică. Ver-
nisajul are loc  as tăzi,  ora
19.00, la Galeriile de Artă ale
Cercului Militar Craiova.

«Din 1999 organizăm în fie-
care an, cu ocazia Zilei Naţi-
onale a României, un Salon de
fotografie care cuprinde cele
mai apreciate lucrări din anul
respectiv. De această dată am
invitat colegi fotografi din ju-
deţele Vâlcea şi Olt şi avem,
în acest fel, o paletă mai largă
de tematici şi stiluri, o colec-
ţie mai variată şi mai interesan-
tă. În acelaşi timp, Salonul

Regal de fotografie al artiştilor
din Olt, Vâlcea şi Dolj

constituie un schimb binevenit de experienţă între membrii ce-
lor patru fotocluburi», a declarat col. (r.) Mircea Anghel –
A.FIAP, preşedinte al fotoclubului organizator.

La Salonul Anual al Ar-
tiştilor Fotografi din Zona de
Sud-Vest participă doi membri
ai Fotoclubului „Alutus” de la
Slatina, 12 membri ai Foto-
clubului „Floarea de Colt” din
Râmnicu Vâlcea, 7 membri ai
Fotoclubului „Mircea Faria”
din Craiova şi 27 de membri
ai Fotoclubului „Mihai Dan-
Călinescu” din Craiova. „Cei
48 de expozanţi prezintă pu-
blicului craiovean un număr
de 97 de lucrări alb-negru şi
color, cu o tematică foarte di-
versă şi interesantă, abordând
cele mai variate maniere de
lucru şi moduri de prelucra-
re”, a adăugat Mircea Anghel.

ma ediţie, o ediţie-pilot, dar ne dorim
ca festivalul să continue şi să crească
de la an la an. Este un festival plin de
energie, un festival tânăr care demon-
strează că tinerii din Craiova iubesc
cultura de calitate şi îşi doresc să tră-
iască într-o Capitală Culturală Europea-
nă», a declarat actriţa Mirela Găman,
directorul festivalului.

Potrivit directorului Casei de Cultu-
ră a Studenţilor din Craiova, Silviu-Io-
nuţ Dumitrache, instituţia îşi propune
ca prin acest festival să pună Craiova
pe harta teatrului studenţesc. „Încer-
căm, prin tot ce facem, să cream con-
diţii optime în care tinerii din Craiova
să se dezvolte din punct de vedere ar-
tistic şi cultural”, a declarat acesta.

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” vă
invită astă-seară, de la ora 19.00, la spec-
tacolul „Comori de cântec românesc”.
Evenimentul are loc pe scena Filarmonicii
„Oltenia”, în cadrul celei de-a 41-a ediţii a
Festivalului International „Craiova Mu-
zicală”, desfăşurat între 21 noiembrie şi

Spectacol folcloric
în cadrul Festivalului „Craiova Muzicală”

17 decembrie, sub Înaltul Patronaj al Ma-
jestăţii Sale Regele Mihai I. Vă vor încân-
ta soliştii Mariana Ionescu Căpitănescu,
Constantin Enceanu, Marius Măgureanu,
Liliana Popa, Manuela Motocu, Aneta Şişu,
Ciri Mayer şi Liviu Dică, împreună cu
orchestra ansamblului, sub conducerea

muzicală a maestrului Nicu Creţu.
Biletele se găsesc la Agenţia Filarmo-
nicii „Oltenia” şi costă 30 lei, cu re-
ducere la 20 de lei pentru pensionari,
studenţi şi elevi.

Ansamblul Folcloric „Maria Tăna-
se”, unul dintre marile colective ar-
tistice de profil din ţară, a fost înfiin-
ţat în anul 1992, ca cel mai de seamă
reprezentant al folclorului muzical ol-
tenesc, având menirea de a cultiva,
păstra şi înnobila muzica tradiţională
a acestor meleaguri şi nu numai. Cele
două secţiuni pe care îşi desfăşoară
activitatea – ansamblul-orchestră şi
formaţia de dansuri – promovează un

repertoriu deosebit de bogat, de o diversi-
tate rar întâlnită la alte ansambluri româ-
neşti. De-a lungul anilor, ansamblul a fost
invitat să susţină spectacole la festivaluri
din ţară şi din Grecia, Egipt, Franţa, Ita-
lia, Germania, Spania, Bulgaria, Serbia,
Turcia, Republica Islamică Iran.

“Mesajul” - Horia Pârvănescu
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Preºedintele Comisiei Europene
(CE), Jean-Claude Juncker, a anun-
þat, ieri, un plan destinat sã mobilize-
ze 315 miliarde de euro pentru inves-
tiþii în Europa, cu scopul de a relan-
sa creºterea economicã ºi de „a re-
pune Europa la muncã”, relateazã
France Presse. „Crãciunul a sosit
mai devreme”, a spus Juncker, po-
trivit EFE. „Creãm un nou «Fond
european pentru investiþii strategi-
ce», care va permite mobilizarea a
circa 315 miliarde de euro în urmã-
torii trei ani”, a declarat ºeful Comi-
siei în faþa Parlamentului European,
reunit la Strasbourg. „A venit timpul
sã începem munca ºi sã repunem
Europa la muncã. (...) avem nevoie
de un nou început ºi de noi investiþii”, a subli-
niat el. „Îmi imaginez copii la o ºcoalã din Sa-
lonic pe calculatoare ultimul rãcnet, îmi ima-
ginez un francez încãrcându-ºi maºina elec-
tricã pe autostradã”, a declarat preºedintele CE,

Orãºelul american Ferguson s-a confruntat cu
o a doua noapte agitatã, ca reacþie la exonerarea
poliþistului care a împuºcat mortal un tânãr de
culoare, în timp ce numeroase manifestaþii de
protest au avut loc în mai multe oraºe din SUA,
relateazã AFP. „Am ieºit pentru a-i susþine pe
Michael Brown ºi familia sa ºi pentru a se face
dreptate”, a spus Michael Jackson, de 48 de ani,
un locuitor din împrejurimile orãºelului Fergu-
son (statul Missouri, în centrul SUA), unde
Brown, în vârstã de 18 ani, a fost ucis de un
poliþist alb la 9 august. Marþi searã, în aceastã
micã suburbie cu 21.000 de locuitori a oraºului
St. Louis, au fost desfãºuraþi 2.200 de militari ai
Gãrzii Naþionale, de trei ori mai mulþi decât luni,
pentru a preveni noi acþiuni de incendiere ºi dis-
trugere. În faþa sediului poliþiei, forþe speciale,
ajutate de militari ai Gãrzii Naþionale echipaþi cu
bastoane ºi scuturi, au þinut piept unei mulþimi
de circa 100 de persoane, care afiºau pancarte
pe care se putea citi: „Nu ne veþi face sã tãcem”.
Mulþimea s-a repliat spre un hotel din oraº, unde
o maºinã de patrulare a fost incendiatã ºi unde
poliþiºtii au lansat gaze lacrimogene pentru a-i
dispersa pe manifestanþi. Poliþia a arestat 44 de
persoane în noaptea de marþi spre miercuri, dupã
ce cu o noapte înainte arestase 61 de protesta-
tari. La St. Louis, o maºinã a poliþiei a fost in-

ONU a adoptat, marþi, o rezo-
luþie prin care insistã asupra pro-
tecþiei comunicaþiilor ºi datelor pri-
vate, prevãzând ca victimele su-
pravegherii ilegale sã poatã cere
reparaþii, relateazã AFP. Aceas-
tã rezoluþie neconstrângãtoare
a fost adoptatã prin consens,
la iniþiativa Germaniei ºi Brazi-
liei, de cãtre comisia Adunãrii
Generale a ONU responsabilã
de respectarea drepturilor omu-
lui ºi va fi supusã în decembrie
aprobãrii plenului Adunãrii. Ea
„reafirmã dreptul la viaþã pri-
vatã” ºi cere tuturor statelor „sã
respecte ºi sã protejeze acest
drept, inclusiv în contextul co-
municaþiei numerice”. Fãrã sã
citeze SUA, aduse în atenþia lu-
mii de cazul Snowden, textul

Juncker anunþã un plan pentru mobilizareaJuncker anunþã un plan pentru mobilizareaJuncker anunþã un plan pentru mobilizareaJuncker anunþã un plan pentru mobilizareaJuncker anunþã un plan pentru mobilizarea
a 315 miliarde de euro pentru investiþii în Europaa 315 miliarde de euro pentru investiþii în Europaa 315 miliarde de euro pentru investiþii în Europaa 315 miliarde de euro pentru investiþii în Europaa 315 miliarde de euro pentru investiþii în Europa

indicând posibile proiecte de investiþii. Planul
se va baza pe o parte din bugetul european ºi pe
BEI (Banca Europeanã de Investiþii), braþul fi-
nanciar al UE, dar nu va fi alimentat prin con-
tribuþiile directe ale statelor membre, chiar dacã

uºa este lãsatã deschisã pentru ca
toate statele sã participe. „Statele
membre ar trebui sã participe la acest
fond pentru a spori eficienþa aces-
tuia”, a spus Juncker în limba ger-
manã, adresându-se direct Berlinu-
lui. „Trebuie sã fim conºtienþi de
faptul cã avem un destin comun,
aceasta implicã solidaritate cu toatã
lumea”, a pledat el, subliniind cã
aceste contribuþii ale statelor mem-
bre nu vor fi contabilizate în defici-
tul ºi datoria lor. Parând criticile cu
privire la lipsa de ambiþie a acestui
plan, el a afirmat cã banii mobilizaþi
„sunt chiar mai importanþi faþã de
ceea ce statele membre pot face pen-
tru ele însele”. Juncker nu a exclus

sã meargã dincolo de cele 315 miliarde de euro.
„Avem nevoie de un mecanism flexibil, uºor de
utilizat, care sã poatã fi dezvoltat în timp. Acesta
poate fi reînnoit în 2018, 2019, 2020”, a expli-
cat preºedintele CE.

ONU insistã asupra necesitãþii protejãrii datelor private
cere guvernelor „sã ia mãsurile ne-
cesare pentru a pune capãt încãl-
cãrilor” vieþii private. Rezoluþia in-
vitã la „instituirea unor mecanis-

me naþionale” independente de su-
pervizare, care vor putea sã cearã
socotealã guvernelor. Dacã per-
soane particulare au fost victime

ale „supravegherii ile-
gale sau arbitrare”,
guvernele vor trebui
„sã le propunã o so-
luþie eficientã, con-
formã obligaþiilor in-
ternaþionale în mate-
rie de drepturile omu-
lui”, recomandã re-
zoluþia. Rezoluþia res-
pinge argumentul po-
trivit cãruia metada-
te în vrac ºi nu date
precise sunt colecta-
te, subliniind cã „une-
le metadate, odatã
compilate, pot infor-

ma asupra comportamentului, re-
laþiilor sociale, preferinþelor ºi iden-
titãþii unui individ”. Textul a fost
susþinut de 65 de þãri, între care
Franþa, Rusia ºi mai multe state la-
tino-americane. Potrivit diploma-
þilor, negocierile au fost îndelun-
gate ºi dificile, un grup de þãri reu-
nite în jurul SUA (Australia, Ma-
rea Britanie, Canada, Noua Zeelan-
dã) depunând eforturi pentru a
slãbi textul. Aceastã iniþiativã este
o urmare a dezvãluirilor fostului
consultant al Agenþiei americane
de Securitate Naþionalã  (NSA),
Edward Snowden, despre am-
ploarea spionajului electronic
efectuat de SUA, care ar fi vizat
între alþii pe preºedinta brazilianã
Dilma Rousseff ºi pe cancelarul
german Angela Merkel.

SUA: A doua noapte de proteste la Ferguson ºi în multe alte oraºe
cendiatã marþi noapte de manifestanþi, iar autori-
tãþile au declarat adunarea „ilegalã”, ameninþând
cã vor aresta protestatari ºi jurnaliºti.

Dupã trei luni de deliberãri, un mare juriu a
concluzionat, luni, cã poliþistul Darren Wilson
a acþionat în legitimã apãrare atunci când a tras
12 focuri de armã în direcþia lui Michael Brown,
care l-a lovit întâi în faþã, dupã care a fugit.
Avocatul victimei a deplâns cã „în întreaga
Americã, la New York, Los Angeles, în Cali-
fornia, la Cleveland, tineri de culoare sunt uciºi
de poliþiºti”. ªi la New York,
mai mulþi manifestanþi au
fost reþinuþi marþi searã. „La
închisoare cu poliþiºtii crimi-
nali”, „Cerem sã se facã jus-
tiþie pentru Ferguson”, „Mâi-
nile sus, nu trageþi”, „Vieþile
persoanelor de culoare con-
teazã”, „Stop violenþelor po-
liþiºtilor” se putea citi pe pan-
cartele manifestanþilor care
au ieºit pe strãzi în întreaga
þarã, la Boston, Philadelphia
sau Nashville. Potrivit CNN,
ar fi avut loc manifestaþii în
170 de oraºe americane. Ma-
joritatea au fost paºnice,

însã unele au însemnat ºi blocarea unor ºosele,
cum s-a întâmplat la Los Angeles sau Oakland,
pe Coasta de Vest. Într-o primã apariþie dupã
uciderea lui Michael Brown, poliþistul Darren
Wilson a declarat, marþi, la postul de televiziu-
ne ABC, cã are „conºtiinþa curatã” ºi cã ar fi
reacþionat la fel ºi cu un tânãr alb. El a explicat
cã s-a temut sã nu fie ucis, crezând cã tânãrul
de 18 ani era pe cale de a-i lua arma pentru a
trage asupra sa. „S-a îndreptat înspre mine,
urma sã mã ucidã”, a spus poliþistul.

Rusia va acþiona Franþa
în justiþie dacã nu va primi
nava Mistral

Rusia va declanºa o acþiune în
justiþie împotriva Franþei, dacã þara
europeanã nu va livra forþelor
navale ruse prima navã din clasa
Mistral, a anunþat ministrul adjunct
al Apãrãrii, Iuri Borisov, citat de
Ria Novosti. „Dacã francezii nu ne
livreazã nava, ne vom adresa
justiþiei ºi vom cere despãgubiri.
Comportamentul pãrþii ruse este
strict reglementat de contractul
semnat cu Parisul”, a declarat
Borisov, într-un interviu pentru
postul de televiziune al armatei
Zvezda. Preºedintele Franþei,
François Hollande, a decis, marþi,
suspendarea livrãrii cãtre Rusia a
primei nave din clasa Mistral —
Vladivostok — ca represalii pentru
poziþia Moscovei în criza ucrainea-
nã. Potrivit unui comunicat de la
Palatul Elysée, ºeful statului francez
„a considerat potrivit sã suspende,
pânã la noi ordine”, autorizarea
necesarã exportãrii primei nave
Mistral în Rusia. Franþa trebuia sã
livreze Rusiei prima navã din clasa
Mistral încã la 1 noiembrie 2014,
dar aceastã datã putea fi amânatã
cu 30 de zile, de comun acord între
pãrþi, fãrã nici o penalitate. La 14
noiembrie, Moscova a declarat cã
mai aºteaptã pânã la sfârºitul lunii
înainte de a reclama despãgubiri
pentru neexecutarea contractului ºi
cã sumele solicitate vor fi fãcute
publice.

Kievul afirmã cã zeci de
camioane cu întãriri din Rusia
se îndreaptã spre estul Ucrainei

Autoritãþile de la Kiev au
afirmat, ieri cã au reperat zeci de
camioane cu trupe ºi artilerie care
au traversat frontiera din Rusia
pentru a se deplasa în estul
separatist al Ucrainei, unde
continuã confruntãrile în pofida
unui armistiþiu fragil, relateazã
AFP. „La 25 noiembrie (marþi), am
înregistrat deplasarea a douã
convoaie de echipament militar din
Rusia în direcþia Lugansk, pe la
postul de frontierã Izvarin”, aflat
sub controlul separatiºtilor proruºi,
a afirmat purtãtorul de cuvânt al
armatei ucrainene, Andrei Lisenko.
„Este vorba despre aproximativ 40
de camioane însoþite de douã
vehicule blindate ºi un autoturism.
ªapte vehicule transportau
personal ºi alte peste 20 tractau
artilerie”, a precizat el, adãugând
cã aproximativ zece vehicule
militare cu prelatã au fost reperate
la un alt punct de trecere a
frontierei. Potrivit lui Lisenko, douã
avioane militare ruse au pãtruns
pentru scurt timp în spaþiul aerian
ucrainean marþi, în apropiere de
localitatea Staniþa Luganska, în
regiunea rebelã Lugansk, dupã
care s-au întors în Rusia. Pe de altã
parte, armata a raportat confrun-
tãri în apropiere de bastioanele
rebele Doneþk ºi Lugansk, dar ºi
lângã Debalþeve, nu departe de
linia de front, ºi pe drumul spre
Bahmutka. Combatanþii rebeli
încearcã sã preia controlul asupra
autostrãzii care duce spre Lisi-
ciansk, în nord-vestul regiunii
Lugansk, ºi sã încercuiascã armata
ucraineanã în apropiere de
Debalþeve, a afirmat Lisenko.
Armata a remarcat însã o diminua-
re a presiunii asupra oraºului
Mariupol, de la malul Mãrii Azov,
pe care rebelii anunþaserã cã vor sã
îl cucereascã.
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METEO

Înnoratjoi, 27 noiembrie - max: 0C - min: -3°C

$
1 EURO ...........................4,4200 ............. 44200
1 lirã sterlinã................................5,5805....................55805

1 dolar SUA.......................3,5479........35479
1 g AUR (preþ în lei)........136,5176.....1365176

Cursul pieþei valutare din 27 noiembrie 2014 - anunþat de BNR
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Cu duºmanul

la altar

Se difuzeazã la Prima TV,
ora 20:30

Allison se îndrãgosteºte

fulgerãtor de un bogat om de

afaceri ºi foarte curând cei doi

ajung la altar. La scurt timp

dupã ce se mutã în casa soþu-

lui ei, ea începe sã aibã bãnu-

ieli legate de un posibil rol al

acestuia în moartea fostei sale

soþii.

Praf si pulbere:

Dreptate pe cont propriu

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora  20:30

Cei doi martori într-un proces
împotriva unui dealer de droguri
sunt uciºi. Acum doar mãrturia
agentului FBI Kate Jensen ºi a
altor trei colegi poliþiºti este
singura ºansã sã-i þinã pe
criminali la închisoare. Noii
martori sunt þinuþi în siguranþã
pânã la începerea procesului,
dar locul este din nou invadat
de gangsteri ºi agenþii sunt
împuºcaþi. Kate este singura
care supravieþuieºte, dar viaþã
ei este în continuare în mare
pericol.

JOI - 27 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi *Dan Andrei

Bãlãnescu – un ambasador
român, Lituania

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

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Akzente
16:50 Discover România
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
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 Maºini, teste ºi verdicte
00:25 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Jurnal de front
08:30 Naturã ºi aventurã
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Ferma
12:00 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Concursul Internaþional

George Enescu 2014
14:00 Negustorii de ocazii
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°-GE0
20:10 Hai-Hui
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Pescar hoinar
02:00 Concursul Internaþional

George Enescu 2014
02:50 5 minute de istorie
03:00 Jurnal de front
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Împotriva sorþii

TVR 2

07:35 Stagiarii
09:30 Scooby-Doo! Robotul
09:55 Cercul de foc
12:05 Stuart Little 2
13:25 Loviturã cu efect
15:15 Vântul prin sãlcii
18:15 O fatã pe bicicletã
20:00 Paºaport de Germania
21:35 Domnul Pip
23:30 Poveºti de groazã
00:20 Ray Donovan
01:15 Echipa fantomelor
02:40 Stalingrad
04:50 Dezastre ale chirurgiei

estetice

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 Cruciada copiilor
2006, Olanda, Aventuri, Familie,

Fantastic, Rãzboi
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Praf si pulbere: Dreptate

pe cont propriu
2007, SUA, Acþiune
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
00:00 Praf si pulbere: Dreptate

pe cont propriu (R)

PRO TV

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

08:15 Acasã în bucãtãrie (R)
09:15 Doamne de poveste (R)
10:15 Ironman (R)
10:45 Max Steel
11:15 Lara (R)
12:15 Meseriaºii (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Baby boom
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Prinþese rãzboinice
00:00 Anticamera
01:00 Prinþese rãzboinice (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Prizonierul din Zenda
1979, SUA, Aventuri, Comedie
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 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
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 Crãciunul în familie (R)
2004
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Levintza prezintã (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Mere roºii
1976, România, Comedie,

Dramã
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 Cu duºmanul la altar
2005, Canada, Thriller
22:30 Neam legat
23:00 Click!
00:00 Crãciun la New York
2005, Dramã, Familie
02:00 Neam legat (R)
02:30 Cu duºmanul la altar (R)
2005, Canada, Thriller
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 Campionatul European de

Minifotbal din Muntenegru
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 Marea Þãcãnealã
20:00 Campionatul European de

Minifotbal din Muntenegru
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Fotbal: Liga Europa
00:00 Special: UEFA Europa

League
01:00 Wrestling WWE PPV

Survivor Series
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Poveºti

de groazã

Se difuzeazã la HBO,
ora 23:30

Cele mai terifiante perso-
naje ale literaturii, inclusiv
doctorul Frankenstein ºi
creatura sa, plus Dorian
Gray ºi figurile iconice din
romanul Dracula devin
implicate în poveºtile plasa-
te pe fondul Londrei victori-
ene. Aceºti eroi fac echipã
împotriva unor forþe supra-
naturale.
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Anunþul tãu!
WETTENGEL GHIZDA-

VESCU RITA SIMONA,
anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
,,CONSTRUIRE HALA DE
PRODUCTIE P,, propus a fi
amplasat în Str. Nicolae
Balcescu, nr. 64, com. Isal-
niþa, jud. Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus
pot fi consultate la sediu
APM Dolj, str. Petru Rareº
nr. 1 ºi la sediul Str. Mihai
Eminescu, nr. 67, com. Isal-
niþa, jud. Dolj, jud. Dolj, în
zilele de luni pânã joi, între
orele 8.00 - 16.00 ºi vineri
între orele 8.00 - 14.00. Ob-
servaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1.

ANUNÞ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica , necesara realizarii unor obiective de interes naþional, judeþean ºi local, Municipiul Craiova , în
calitate de expropriator, aduce la cunoºtinþa publicã faptul cã, începând cu data de 13.11.2014, vor fi
afiºate la sediul Consiliului Local Craiova ºi pe pagina proprie de internet lista imobilelor ce urmeaza a
fi expropriate în vederea realizãrii obiectivului de investiþii “AMENAJARE CANAL CORNITOIU, TRON-
SOANELE CUPRINSE INTRE: 1) STR. GEORGE ENESCU SI STR. DACIA, SI 2) STR. DECENEU SI STR.
BARIERA VALCII, SI PRELUAREA IZVOARELOR COSTIERE STR. PÂRÂULUI ” TRONSONUL II-zona
Cimitirul Sineasca- str.George Enescu,

De asemenea , începând cu data de18.11.2014 îºi începe activitatea comisia   pentru soluþionarea
cererilor formulate de proprietarii expropriaþi din imobilele situate în municipiul Craiova,str,George
Enescu , nr.72A, în vederea realizãrii obiectivului de investiþii “AMENAJARE CANAL CORNITOIU, TRON-
SOANELE CUPRINSE INTRE: 1) STR. GEORGE ENESCU SI STR. DACIA, SI 2) STR. DECENEU SI STR.
BARIERA VALCII, SI PRELUAREA IZVOARELOR COSTIERE STR. PÂRÂULUI ” TRONSONUL II-zona
Cimitirul Sineasca- str.George Enescu , comisie constituitã prin Hotarârea Consiliului Local al Munici-
piului Craiova nr568/30.10.2014

Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica , necesara realizarii unor obiective de interes naþional, judeþean ºi local plata despagubirilor
pentru imobilele expropriate se face in baza cererilor adresate de catre titularii drepturilor reale, precum
si de catre orice persoana care justifica un interes legitim.

Cererea pentru plata despagubirilor va contine numele si prenumele titularilor drepturilor reale, adresa
de domiciliu si actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expro-
priat. Cererea, impreuna cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi depusa in
termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local pe raza
caruia se afla imobilul.

Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face
prin orice mijloace de proba admise de lege, inclusiv in zonele in care se aplica Decretul-lege nr. 115/
1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, cu modificarile ulterioare, in functie
de modalitatea de dobandire a drepturilor — conventionala, judiciara, legala, succesorala, intelegand
prin dobandire si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul unor legi speciale.

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

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/ã
cu sau fãrã experi-
enþã. Telefon: 0766/
617.521.

Angajez doamnã per-
manent pentru menaj
la þarã. Telefon: 0724/
947.197.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.

Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând came-
rã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Telefon:
0766/271.705.

Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27
mp. Telefon: 0766/
227.092; 0756/513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux, A.C.
internet, toate dotãrile.
Telefon: 0762/109.595.
VÂND APARTA-
MENT 2 CAMERE ÎN
BRAZDÃ, PARTER,
ÎMBUNÃTÃÞIT. Tele-
fon: 0756/454.041.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.

Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã cu 500 mp
teren, zonã centralã,
idealã pentru afaceri.
Telefon: 0737/ 639.237.
Vând casã Vârvor, par-
chet, termopan, apã,
teren 2000 mp. Tele-
fon: 0740/643.030.

Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie
excelentã, spaþii gene-
roase, detalii zilnice la
telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 -
20.00.
Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, jude-
þul Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
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STAÞIUNEA
DE CERCETARE –

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

Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Clea-
nov - Dolj. Telefon:
0351/809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe, grajd,
magazie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã
primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stra-
dal, utilitãþi, apã, curent,
canalizare, îngrãdit,
doar sã vã ridicaþi casa,
35 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0761/817.214.
Vând teren lângã aba-
torul de animale stradal,
10000 mp, Ghindeni,
utilitãþi, apã ºi curent, 8
euro/mp, negociabil. Te-
lefon: 0761/817.214.
Vând teren 10000 mp,
Malu Mare, lângã
moarã, stradal, având
posibilitate pentru utili-
tãþi, curent ºi apã, 15
Km de Craiova, 10
euro / mp, negociabil.
Telefon: 0761/817.214.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
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Primarul comunei Leu Iulian CristescuPrimarul comunei Leu Iulian CristescuPrimarul comunei Leu Iulian CristescuPrimarul comunei Leu Iulian CristescuPrimarul comunei Leu Iulian Cristescu
invitã cetãþenii în data de 28.1invitã cetãþenii în data de 28.1invitã cetãþenii în data de 28.1invitã cetãþenii în data de 28.1invitã cetãþenii în data de 28.11.20141.20141.20141.20141.2014
orele 16.00 la Primãria comunei Leu, laorele 16.00 la Primãria comunei Leu, laorele 16.00 la Primãria comunei Leu, laorele 16.00 la Primãria comunei Leu, laorele 16.00 la Primãria comunei Leu, la
o dezbatere publicã pe marginea proiec-o dezbatere publicã pe marginea proiec-o dezbatere publicã pe marginea proiec-o dezbatere publicã pe marginea proiec-o dezbatere publicã pe marginea proiec-
tului de buget pe 2015, respectiv la sta-tului de buget pe 2015, respectiv la sta-tului de buget pe 2015, respectiv la sta-tului de buget pe 2015, respectiv la sta-tului de buget pe 2015, respectiv la sta-
bilirea în Consiliul Local a propunerilorbilirea în Consiliul Local a propunerilorbilirea în Consiliul Local a propunerilorbilirea în Consiliul Local a propunerilorbilirea în Consiliul Local a propunerilor
de taxe ºi impozite pentru anul 2015.de taxe ºi impozite pentru anul 2015.de taxe ºi impozite pentru anul 2015.de taxe ºi impozite pentru anul 2015.de taxe ºi impozite pentru anul 2015.
Precizãm cã pentru anul fiscal 2015Precizãm cã pentru anul fiscal 2015Precizãm cã pentru anul fiscal 2015Precizãm cã pentru anul fiscal 2015Precizãm cã pentru anul fiscal 2015

autoritãþile locale nu ºi-au propus sãautoritãþile locale nu ºi-au propus sãautoritãþile locale nu ºi-au propus sãautoritãþile locale nu ºi-au propus sãautoritãþile locale nu ºi-au propus sã
majoreze taxele ºi impozitele locale, maimajoreze taxele ºi impozitele locale, maimajoreze taxele ºi impozitele locale, maimajoreze taxele ºi impozitele locale, maimajoreze taxele ºi impozitele locale, mai
mult, anumite taxe au fost diminuate ºimult, anumite taxe au fost diminuate ºimult, anumite taxe au fost diminuate ºimult, anumite taxe au fost diminuate ºimult, anumite taxe au fost diminuate ºi
puse în corcondanta cu codul fiscal.puse în corcondanta cu codul fiscal.puse în corcondanta cu codul fiscal.puse în corcondanta cu codul fiscal.puse în corcondanta cu codul fiscal.

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

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

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

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

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

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

Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon: 0746/495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere 36
m, ideal pentru Show-
room, depozit, halã,
parc auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor, între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi apã
pe teren, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.

Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

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

SCHIMBURI
Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon: 0764/806.680.
Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere + di-
ferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare alb,
foarte bunã, 1000 euro.
Telefon: 0749/059.070.
Vând Dacia 1310, fa-
bricaþie 1993, pentru
piese de schimb. Au-
toturismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecu-
peratã 2150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.

Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional pie-
le, xenon, navigaþie,
impecabil.  Telefon:
0762/109.595.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de 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 beletristicã, sta-
re bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând antenã satelit
marca Kambridge. Te-
lefon: 0351/444.088.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoa-
se. Telefon: 0763/
226.996.

Vând copertinã lungi-
me 6 m, lãþime 1.5 m.
Telefon: 0744/391.195.
Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, butoi
varzã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã
sau magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.

Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie vite-
ze, reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi alte
piese. Telefon: 0764/
261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
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Prefectul Judeþului Dolj, Nicolae Sorin
Rãducan, transmite sincere condoleanþe ºi
gânduri de compasiune preºedintelui PSD
Dolj, deputatul Claudiu Manda, în aceste
momente de grea încercare pricinuite de
trecerea în nefiinþã a bunicii domniei sale.
Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

Subprefectul judeþului Dolj, Ionel Cio-
botea, transmite sincere condoleanþe
preºedintelui PSD Dolj, deputatul Clau-
diu Manda, în aceste momente grele ca-
uzate de trecerea în nefiinþã a bunicii.
Dumnezeu sã o odihneascã!

Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând plapume mãta-
se cu lânã noi.  Tele-
fon: 0745/602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã.
Telefon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
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 semimobilat
central. Telefon: 0755/
793.203.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posi-
bilitãþi de platã a în-
treþinerii ºi chiriei în
zona Materna Craio-
viþa. Telefon: 0726/
497.404.

Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon:
0785/797.317; 0351/
464.628.
Particular închiriez
apartament 2 camere
decomandate, ultra-
îmbunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile , Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã se-
rioasã pentru prietenie,
convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie, în-
treþinere. Telefon:
0253/289.198.

Domn serios,46 ani,
cu serviciu ºi casã caut
doamnã pentru priete-
nie sau cãsãtorie.Tele-
fon:0763/722.683.
Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu caut
doamnã pentru prie-
tenie. Telefon: 0785/
103.411.
65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obliga-
þii, doresc doamnã pen-
sionarã fãrã obligaþii.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

DIVERSE
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.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Familia dr. Constan-
tin ºi Andreea Dobri-
nescu este alãturi de
Iulia (Puºi) ºi Alina la
pierderea bunicului
ing. GHEORGHE
ROSESCU. Sincere
condoleanþe!

Familiile Ionel ºi Ma-
rilena Ciobotea, Mi-
haela ºi Cosmin
Popa, sunt alãturi
de Claudiu Manda,
în aceste momente
grele pricinuite de
pierderea bunicii.
Dumnezeu sã o
odihneascã! Since-
re condoleanþe!
Familia Aura ºi Aris-
tidie Gheorghiu
este alãturi de fami-
lia d.na Agripina,
Ileana ºi Ilie la dece-
sul soþului ºi tatãlui
ing. GHEORGHE
ROSESCU. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Grupa E: ÞSKA Moscova – AS Roma 1-1
(V. Berezuþki 90+3 / Totti 43), Man. City –
Bayern Munchen 3-2 (Aguero 21 pen., 85,
90+1 / X. Alonso 40, Lewandowski 45).

Clasament: 1. BAYERN 12p, 2. Man.
City 5p, 3. AS Roma 5p, 4. ÞSKA Mos-
cova 5p.

Ultima etapã (10 dec.): AS Roma – Man.
City, Bayern Munchen – ÞSKA
Moscova.

Grupa F: APOEL Nicosia – FC
Barcelona 0-4 (Suarez 27, Messi
38, 58, 87), Paris SG – Ajax 3-1
(Cavani 33, 83, Ibrahimovic 78 /
Klaassen 67).

Clasament: 1. PARIS SG 13p,
2. BARCELONA 12p, 3. Ajax 2p,
4. A. Nicosia 1p.

Ultima etapã (10 dec.): FC Bar-
celona – Paris SG, Ajax – APOEL
Nicosia.

Grupa G: Schalke – Chelsea 0-5

DIGI SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

Aalborg – Steaua, Astra – Dinamo Zagreb.
DIGI SPORT 2
9:00 – JUDO (F, M) – Grand Prix, la Jeju, în

Coreea de Sud / 18:00, 20:00 – FOTBAL –
Liga Europa: Dinamo Moscova – Panathinai-
kos, Dinamo Kiev – Rio Ave.

DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (M) – Cupa României:

Steaua – CSM Bucureºti / 20:00, 22:05 – FOT-
BAL – Liga Europa: Wolfsburg – Everton, Vil-
larreal – M’gladbach.

DOLCE SPORT
20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Aalborg –

Steaua.
DOLCE SPORT 2
19:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FK

Krasnodar – Lille, Astra – Dinamo Zagreb.
SPORT.RO
12:00, 20:00 – MINIFOTBAL – Campiona-

tul European, în Muntenegru / 22:05 – FOT-
BAL – Liga Europa: Astra – Dinamo Zagreb.

EUROSPORT
10:00 – CURLING (F) – Campionatul Euro-

pean, la Champery, în Elveþia: meci din grupe /
17:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa
Mondialã, la Kuusamo, în Finlanda / 20:45 –
CURLING (F) – Campionatul European, la
Champery, în Elveþia: playoff.

Astãzi
GRUPA A: Villarreal (7p) – M’gladbach

(8p), FC Zurich (4p) – Apollon Limassol
(3p); ambele 22:05.

GRUPA B: AC Torino (7p) – FC Bruges
(8p), HJK Helsinki (3p) – FC Copenhaga
(4p); ambele 22:05.

GRUPA C: Tottenham (8p) – Partizan B.
(1p), Asteras T. (4p) – Beºiktaº (8p); am-
bele 22:05.

GRUPA D: Astra (1p) – Dinamo Zagreb
(3p), Celtic (8p) – FC SALZBURG (10p);
ambele 22:05.

GRUPA E: DINAMO MOSCOVA (12p)
– Panathinaikos (1p), Estoril P. (3p) – PSV
Eindhoven (7p); 18:00, respectiv 22:05.

GRUPA F: Inter Milano (8p) – Dnepr D.
(4p), St. Etienne (4p) – Karabah (4p); am-
bele 22:05.

GRUPA G: Rijeka (4p) – Standard Liege
(4p), Feyenoord (6p) – Sevilla (8p); ambele
20:00.

GRUPA H: FK Krasnodar (2p) – Lille
(3p), Wolfsburg (7p) – Everton (8p); 19:00,
respectiv 20:00.

GRUPA I: Slovan Bratislava (0p) – Young
Boys (6p), Sparta Praga (9p) – Napoli (9p);
ambele 20:00.

GRUPA J: Aalborg (6p) – Steaua (7p),
Dinamo Kiev (9p) – Rio Ave (1p); ambele
20:00.

GRUPA K: Dinamo Minsk (1p) – PAOK
Salonic (4p), Guingamp (7p) – FIOREN-
TINA (10p); ambele 20:00.

GRUPA L: Trabzonspor (7p) – Metalist
Harkov (0p), Lokeren (4p) – LEGIA VAR-
ªOVIA (12p); ambele 20:00.
• Mai departe merg primele douã cla-

sate. Echipele scrise cu majuscule au obþi-
nut deja calificarea.

Universitatea Craiova tinde sã redevinã
pepiniera de altãdatã. Patru juniori ai grupãrii
alb-albastre au fost chemaþi la echipa naþiona-
lã sub 18 ani în vederea unui stagiu de
pregãtire ce se va desfãºura în perioada
30.11-1.12.2014, la CNT Mogoºoaia, stagiu
ce se va încheia cu un meci amical împotriva
reprezentativei U17 a þãrii noastre. Cei
selecþionaþi sunt Marian Cosmin Ciocotealã,
Angelo Iuga, Andrei Burlacu (foto) ºi Alin
Manea. Cu excepþia celui dintâi, ceilalþi trei,
alãturi de goalkeeper-ul Laurenþiu Popescu,
au participat ºi la precedenta acþiune a
naþionalei conduse de Andrei Spier, o dublã de
pregãtire cu Serbia, la Vrseþ (23/25 septem-
brie), încheiatã cu o remizã ºi o înfrângere,
3-3, respectiv 1-4. În primul meci contra
selecþionatei din þara vecinã, cei trei craioveni
au fost titulari, dupã care în primul 11 s-a
mai regãsit doar Iuga, Manea ºi Burlacu
intrând pe parcursul reprizei secunde.

Tehnicianul italian Giovanni Tra-
pattoni a declarat, ieri, cã a fost con-
tactat sã preia naþionala Greciei, ad-
versara României în Grupa F a pre-
liminariilor Campionatului European
din 2016, dupã demiterea conaþio-
nalului sãu Claudio Ranieri, a noatat
agenþia Ansa.

“Am fost contactat sã preiau na-
þionala Greciei. A rãmas sã mai dis-
cutãm. Am o ofertã ºi de la naþiona-
la Coastei de Fildeº. Nu îmi este tea-
mã sã merg în Africa, mi-am fãcut
vaccinul împotriva Ebola”, a spus
Trapattoni, în vârstã de 75 de ani.

Claudio Ranieri, aflat în funcþie
din luna iulie, a fost demis de la con-
ducerea tehnicã a naþionalei Greciei,

Patru echipieri ai Universitãþii,Patru echipieri ai Universitãþii,Patru echipieri ai Universitãþii,Patru echipieri ai Universitãþii,Patru echipieri ai Universitãþii,
la naþionala U18la naþionala U18la naþionala U18la naþionala U18la naþionala U18

Trapattoni  ar  putea veni  pe Arena Naþ ionalã:  “Am fost  contactat

sã preiau naþ ionala Greciei .  A rãmas sã mai  discutãm”

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-A

Rezultate consemnate marþi

(Terry 2, Willian 29, Kirchhoff 44 aut., Drog-
ba 76, Ramires 78), Sporting Lisabona – NK
Maribor 3-1 (Carlos Mane 10, Nani 35, Sli-
mani 65 / Jefferson 42 aut.).

Clasament: 1. CHELSEA 11p, 2. Spor-
ting 7p, 3. Schalke 5p, 4. Maribor 3p.

Ultima etapã (10 dec.): Chelsea – Spor-
ting Lisabona, NK Maribor – Schalke.

Grupa H: BATE Borisov – FC Porto 0-3
(H. Herrera 56, J. Martinez 65, Tello 89),
ªahtior Doneþk – Ath. Bilbao 0-1 (San Jose
68).

Clasament: 1. FC PORTO 13p, 2. ªAH-
TIOR 8p, 3. Bilbao 4p, 4. B. Borisov 3p.

Ultima etapã (10 dec.): FC Porto – ªah-
tior Doneþk, Ath. Bilbao – BATE Borisov.

Miercuri
dupã închiderea ediþiei

Grupa A: Atl. Madrid (9p) – Olym-
piacos (6p), Malmo FF (3p) – Juven-
tus (6p).

Grupa B: Ludogoreþ Razgrad (3p)
– Liverpool (3p), FC Basel (6p) – REAL
MADRID (12p).

Grupa C: Zenit St. Petersburg (4p)
– Benfica (4p), Leverkusen (9p) – Mo-
naco (5p).

Grupa D: Anderlecht (2p) – Gala-
tasaray (1p), Arsenal (7p) – DORT-
MUND (12p).

♦ Primele douã clasate se calificã în optimile de finalã (echipele scrise cu majuscule sunt deja acolo), în timp ce formaþiile
care încheie pe trei merg în 16-imile Europa League.

la 15 octombrie, dupã ce selecþio-
nata elenã fusese învinsã în urmã cu
o zi de Insulele Feroe, scor 1-0, chiar
pe teren propriu, în preliminariile
Euro 2016. Tot cu 1-0, ºi tot “aca-
sã”, cedase Grecia ºi în faþa Româ-
niei, la 7 septembrie. Returul de pe
Arena Naþionalã se va disputa la
exact un an de la partida de pe “Ka-
raiskaki”.

Dupã patru etape, liderul grupei
este România, cu 10 puncte, Grecia
fiind ultima, cu un punct. Tehnicia-
nul Kostas Tsanas asigurã interima-
tul dupã demiterea lui Ranieri.

Ultima oarã, Trapattoni a pregãtit
naþionala Irlandei, de care s-a des-
pãrþit în 2013.

LIGA EUROPA– FAZA

GRUPELOR – ETAPA A 5-A

SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT
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 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 16-a
Concordia – Gaz Metan – vineri, ora 18
CSMS Iaşi – Pandurii – vineri, ora 20.30
„U” Craiova – Ceahlăul – sâmbătă, ora 15.30
„U” Cluj – Oţelul – sâmbătă, ora 18
Rapid – CFR Cluj – sâmbătă, ora 20.30
FC Braşov – Viitorul – duminică, ora 15.30
ASA – Astra – duminică, ora 18
Dinamo – Petrolul – duminică, ora 20.30
FC Botoşani – Steaua – luni, ora 20.30

Liderul Universităţii Craiova,
învestit şi căpitan de echipă de
staff-ul tehnic, argentinianul Pa-
blo Brandan, a devenit şi unul
dintre golgheterii echipei, după
reuşita spectaculoasă din meciul
cu Rapidul, egalându-i la goluri
pe Curelea şi Nuno Rocha. Mij-
locaşul de 31 de ani îşi poate asu-
ma însă şi golul victoriei de la
Braşov, marcat de Nuno Rocha
de pe linia porţii, după şutul
respins al argentinianului. Bran-
dan spune că îşi asumă şi sarcini
ofensive într-o perioadă în care
jocul colectiv este primordial la
Universitatea. „Mi-am propus să
ajung mai mult la poartă, să ajut
mai mult echipa. Bine, eu îmi ştiu
treaba mea, sunt mai mult cu sa-
crificiul decât cu finalizarea, dar
acum trec printr-o perioadă pro-
lifică. Am marcat goluri frumoa-
se cu Botoşaniul, a fost o exe-
cuţie personală, una spectaculo-
să, dar mai ales de 3 puncte.
Acum a fost o fază colectivă, am
lucrat-o şi la antrenamente, an-
trenorii ne-au spus cam unde am
putea profita de slăbiciunile lor
şi am pus în practică aceste sfa-
turi. Bine, ne ajutăm unul pe al-

Bălgrădean – N-a fost solici-
tat decât la nişte centrări, mai multe
probleme i-a creat frigul, decât ra-
pidul.

Târnăcop – Jolly-joker-ul echi-
pei a ajuns şi fundaş dreapta. Me-
ciul nu i-a creat multe dificultăţi,
s-a ac hitat de sarcini. E c lar că
Dănănae este ca şi dat afară de la
echipă, din moment ce nu a fost
nici rezervă când titularul postu-
lui, Achim, s-a accidentat. În con-
diţiile în care nici Achim nu a rupt
gura târgului, banda dreaptă a de-
fensivei trebuie neapărat acoperită
în iarnă.

Frăsinescu – Acelaşi de vreo
10 meciuri încoace, fără greşeală.

Acka – Şi el în nota obişnuită, a
degajat multe mingi pe sus, a avut
destul intervenţii utile, dar păstrează
acel dram de nesiguranţă, mai are
ezitări din care ies gafe precum la
Iaşi. Punct deficitar în perspecti-
va meicului cu Steaua.

Vătăjelu – A devenit o certitu-
dine. Atâta timp cât nu se conside-
ră mijlocaş coordonator, este unul
dintre cel mai buni jucători ai echi-
pei şi probabil cel mai bun fundaş
stânga român, după Raţ.

Alb-albaştrii sub lupă
Mateiu – Bun, consistent, tra-

valiu din faţa defensivei până în
„16-le” advers.

Brandan – Căpitanul oferă acel
echilibrul de care echipa are nevo-
ie, ştie când să tempereze jocul şi
când să accelereze, iar de pofta sa
de gol ce mai poate fi de spus...
Combinaţiile cu Bawab la ambele
goluri au fost magistrale, a mai avut
un şut pe colţul lung scos de Bor-
nescu. Ar fi indicat să nu mai lip-
sească de pe teren, cartonaşele fi-
ind principalul său inamic.

Băluţă – Şi el este într-o oare-
care creştere, parcă nu mai pierde
atât de multe mingi sau atât de uşor.
Trebuie însă să profite mai mult
de viteza sa, aşa cum a făcut în
finalul primei reprize, când a ni-
merit bara după pasa în diagonală
a lui Ferfelea.

Ferfelea – Are pasa la el, con-
trol bun al mingii, dar nu pune de-
loc piciorul în contră, nu aleargă
decât într-o porţiune redusă. A ini-
ţiat faza primului gol, dar a fost
inutil în partea a doua, a greşit multe
mingi.

Bawab – Delicios în unele faze,
magic la golul din prelungiri. Te face

să uiţi că nu prea aleargă, că pier-
de mingi uşoare, că e indolent de
multe ori. Atacant

Ivan – Surpriza plăcută din pri-
măvară-vară se află în mare scă-
dere de randament. La încrederea
care i se acordă, ar trebui să con-
firme mai mult. Nu neapărat să
facă diferenţa, dar măcar să poate
să facă o preluare. Dacă va conti-
nua să persevereze doar la „păcă-
nele”, se va rata în scurt timp.

Pleşan – Nimeni nu credea că
o să fie un jucător mai slab decât
Ivan cu Rapidul, dar Pleşan a do-
vedit asta. Chiar dacă a alergat şi a
încercat să facă un presing util, la
experienţa sa era de aşteptat să
facă lucruri utile, nu de faţadă.

Cârstea – Nici el n-a confirmat
încrederea acordată. A avut o exe-
cuţie penibilă la centarea lui Bawab,
surprinzător de slabă pentru un fost
atacant. Măcar a alergat.

Varga – Probabil că nimeni nu
mai credea că-l vom vedea pe teren
după repriza execrabilă cu Chiajna.
A prins câteva minute, cât să aibă o
cursă pe stânga. Indezirabil proba-
bil în ochii tuturor, de la suporteri
la antrenori şi conducere.

Argentinianul a devenit liderul
Craiovei, căpitanul echipei,

dar şi golgheterul ei

tul, ne sacrificăm pentru binele
colectiv şi astfel se explică şi fap-
tul că nu există un golgheter sau
doi, ci mai mulţi jucători dau go-
luri, cred că avem cei mai mulţi
marcatori din echipele Liga I”
spune jucătorul care a evoluat
ultima dată în Israel. Despre par-
tida cu giuleştenii, a 11-a la rând
în care alb-albaştrii au ieşit neîn-
vinşi, „Pablito” a spus că victo-
ria este dedicată în special gale-
riei, respectiv brigăzii Sezione
Ultra, care a sărbătorit 14 ani de
la înfiinţare. „Cu Rapidul aveam
neapărat nevoie de puncte (n.-
r., aşa spune la fiecare interviu,
că echipa are mare nevoie de
puncte J). Ne-am retras puţin în
repriza a doua, fiindcă şi Rapi-
dul este o echipă bună, cu destui
jucători experimentaţi, în ciuda
locului pe care-l ocupă în clasa-
ment. Şi noi eram în spate acum
câteva luni şi ne-am ridicat. I-am
surprins însă pe contraatac de
câteva ori, avem jucători extra-
ordinari în faţă şi am avut o sea-
ră frumoasă, cu atmosferă plă-
cută, au venit mulţi suporteri pen-
tru ora la care s-as disputat jo-
cul şi frigul de afară. Dedicăm

victoria galeriei, care a sărbăto-
rit 14 ani de existenţă” a spus
argentinianul.

Despre Bawab:
„Este oxigenul

echipei”
Acesta a colaborat excelent

cu iordanianul Tha’er Bawab
pentru golurile spectaculose cu
Rapidul. „Pe Bawab îl ştie deja
cred toată lumea, este un jucă-
tor spectaculos, demonstrează la
fiecare meci şi noi îl vedem ce
poate să facă şi la antrenamen-
te. În plus, este şi o persoană

deosebită, putem spune că este
oxigenul echipei noastre. La fel,
un puseu de moral ne-a fost dat
şi de prezenţa lui Nicuşor Bancu
alături de noi, ne dorim să revină
cât mai repede pe teren. Până
atunci, îi tot dedicăm victorii...”
spune căpitanul Craiovei. Până
la meciul aşteptat de toată Olte-
nia, cel cu fosta sa echipă, Stea-
ua, Brandan spune că este im-
portantă victoria contra Ceahlă-
ului, în meciul de sâmbătă. „Dacă
vom continua să câştigăm, ne
putem gândi chiar la cupele eu-

ropene şi poate chiar la titlu, dar
eu zic să rămânem cu picioarele
pe pământ şi să abordăm fieca-
re meci în parte. Dacă vom
ajunge într-o postură de a ataca
şi cupele europene, o vom face,
conducerea va trebui să ia mă-
suri şi în iarnă, să facă anumite
transferuri. Sperăm să câştigăm
şi cu Ceahlăul, trebuie să profi-
tăm de terenul propriu şi să luăm
cele 3 puncte, fiindcă se poate
întâmpla orice dacă nu tratăm
meciurile cu mare seriozitate” a
spus Pablo Brandan.
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