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- Se spune, Popescule, că
“tăcerea e de aur”, dar ai vă-
zut politicienii noştri cât aur au
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Camera de Comerţ şi Industrie
Dolj a organizat, ieri, la Centrul
Multifuncţional Craiova, cea de-
a XXI-a ediţie a „Topului Firme-
lor’’, eveniment în cadrul căruia
au fost premiaţi cei mai impor-
tanţi operatori economici din ju-
deţ care au reuşit să sfideze fis-
calitatea şi care au avut perfor-
manţe economico-financiare no-
tabile în anul 2013. Câteva sute
de companii au fost selecţionate
din aproximativ 17.000 de socie-
tăţi, care au depus bilanţul la Di-
recţia Generală a Finanţelor Pu-
blice Dolj pentru anul 2013, din-
tre care doar o parte au întrunit
criteriile de eligibilitate, s-au ca-
lificat pe unul din cele zece locuri
ale clasamentului.
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După bătălie
mulţi viteji
se-arată

Social-democ raţii au pierdut
neverosimil alegerile prezidenţia-
le prin candidatul lor, Victor Pon-
ta, şi nu prea cad de acord asu-
pra a ceea c e ar trebui să facă.
Să descentralizeze înfrângerea, pe
judeţe, să i-o atr ibuie în exclusi-
vitate doar c andidatului perdant,
să se sfâşie pătimaş între ei, pe
tabere şi grupuleţe, sau să plase-
ze unei forţe divine succesul lui
Klaus Iohannis. Congres, la pri-
măvară. Sub semnul ac es ta a
debutat şedinţa Comitetului Exe-
cutiv al PSD de ieri, care urma
să s tabilească şi data unui con-
gres  extraordinar al partidului.

Bercea Mondial
şi doi oameni
de afaceri reţinuţi
pentru spălare de
bani şi delapidare

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu :
„Rusia
reprezintă o
ameninţare reală
pentru Republica
Moldova”

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu, vicepreşedintele
Grupului EPP, din Parlamentul
European, este un susţinător vo-
cal al românilor de peste Prut, fi-
ind cunoscut în Republica Moldo-
va ca „românul care a făcut ceva
pentru fraţii săi din Basarabia”.
Marian Jean Marinescu a fost ra-
portor PPE pentru regulamentul
care a permis circulaţia fără viză
în UE a cetăţenilor din Republica
Moldova.

Se deschide
Gala Romanţei
Româneşti
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UDMR a decis
sã iasã din
coaliþia de
guvernare

UDMR a decis sã iasã de la
guvernare, a anunþat, ieri,
liderul Uniunii, Kelemen
Hunor, precizând cã aceasta
este o recomandare a Consiliu-
lui Permanent al Uniunii,
care s-a întrunit ieri într-o
ºedinþã de mai bine de cinci
ore, iar decizia urmeazã sã fie
validatã în ºedinþa Consiliului
Reprezentanþilor Unionali
(CRU) din 13 decembrie.
Potrivit liderului UDMR,
Uniunea a înþeles „mesajul
electoratului nostru (n.r. – de
la alegerile prezidenþiale, când
maghiarii au votat masiv
pentru Klaus Iohannis):
trebuie sã ne întoarcem mai
mult cãtre alegãtorii noºtri,
cãtre maghiarii din România
care ne-au susþinut în mo-
mentele grele, dificile, în
special când am intrat în
coaliþia de guvenare”. Totoda-
tã, Hunor a dat asigurãri cã
UDMR nu vrea sã creeze
instabilitate prin ieºirea de la
guvernare ºi cã a ajuns la
concluzia cã Guvernul poate
funcþiona ºi fãrã Uniune.
„Am constatat cã ºi fãrã noi
Guvernul Ponta are majorita-
te. (..) Stabilitatea politicã nu
depinde de participarea
noastrã la guvernare. Nu vrem
sã creãm instabilitate, sã dãm
jos guverne, nu existã nici o
astfel de intenþie de a da un
vot negativ Guvernului, care ºi
fãrã noi poate funcþiona (...).
Ne întoarcem ºi ne ocupãm de
comunitatea noastrã, în
Parlament vom susþine toate
demersurile pentru susþinerea
comunitãþii noastre”, a
adãugat liderul UDMR.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Politica: de la Politica: de la Politica: de la Politica: de la Politica: de la tvtvtvtvtv la  la  la  la  la fbfbfbfbfb
S-a spus – ºi e deja o convingere

unanimã – cã victoria din cel de-al
doilea tur al scrutinului prezidenþial
din 16 noiembrie s-a datorat, într-o
mãsurã decisivã, reþelelor de sociali-
zare ºi, mai precis, facebook-ului. Nu
reiau aici ºi acum noianul de argu-
mente, puncte de vedere cu supor-
turi de date ºi cu multe consideraþii
analitice ce continuã sã alimenteze în-
tregul sistem mediatic autohton.
Vreau doar sã semnalez cã întâmpla-
rea, în semnificaþiile ei mai adânci, a
depãºit limita unui simplu eveniment,
desemnând un fenomen cu profunde
ºi decisive implicaþii în chiar modul în
care e gânditã ºi exercitatã politica. ªi
nu doar la noi, ci ºi în alte pãrþi ale
planetei.

Am relatat, în mai multe ocazii, de-
spre o situaþie similarã petrecutã în
Italia cu doi în urmã ºi care ar putea
reprezenta un punct de plecare în re-
perarea posibilelor, dar poate cã ºi
urgente, soluþii de resetare a politicu-
lui. E vorba de o formaþiune politicã
italianã, S5S, Cinque Stelle, care s-a
clasat, la alegerile generale din Italia
cu mai puþin de un procent sub Parti-
dul Democratic, al stângii, ce avea sã-
l dea ºi pe premierul post-crizã guver-
namentalã în urma demisiei echipei
tehnocratului Mario Monti. A fost,
atunci, un ºoc pentru toatã lumea, si-

milar cu cel pe care l-a avut scrutinul
din 16 noiembrie la noi.

Faptul cã formaþiunea „Cinci ste-
le” n-a preluat puterea s-a datorat
tocmai celor câtorva zecimi procen-
tuale lipsã ºi, mai ales, prevederile le-
gii electorale, la fel de proaste ºi de
contestate în Italia ca ºi la noi, fiindcã
premiul de majoritate a oferit demo-
craþilor sã-ºi consolideze numãrul ale-
ºilor sãi în Camera Deputaþilor cu o
cifrã enormã. Însã nu legea electoralã
– acum într-o dezbatere aproape dra-
maticã a aleºilor – a fost sursa ºocu-
lui, ci faptul cã formaþiunea condusã
de comicul genovez Beppe Grillo n-a
avut, în campanie ori înaintea ei, nici
un sprijin de la influentele reþele de
televiziune ºi nici mãcar fonduri, de
partid ori private. În lipsa acestora,
dar cu un discurs anti-sistem, anti-
politicã, formaþiunea a fãcut din twit-
ter – nu din facebook – un instrument
de mobilizare ce-a depãºit aºteptãrile
tuturor, dând peste cap prognoze,
sondaje, analize ce constituiserã pânã
atunci veritabile chei de orientare în
mediul social ºi politic.

E inutil sã insist asupra similitudi-
nilor, dar revelator rãmâne contextul
social ºi politic foarte asemãnãtor cu
cel românesc de-acum zece-cinci-
sprezece zile, pornind de la starea de
sãrãcie, de la austeritatea impusã la

nivel european resimþitã de o parte a
populaþiei ca o sfidare a orgoliului lor
naþional, ºi mergând pânã la senzaþia
de neputinþã cronicã a partidelor „tra-
diþionale” de a oferi, nu doar soluþii
efective în locul speranþei susþinute
doar retoric.

Prin urmare, votul masiv pentru
aceastã formaþiune atipicã a fost unul
anti-sistem, în favoarea unei altfel de
politicã, mai aproape de oameni, aºa-
dar mai „popularã” (nu cu numele,a-
sumat precum de dreapta europeanã
consideratã ºi cea mai vinovatã de
crizã), dar tranºatã fãþiº, în act ºi în
vorbã, spre zona extremismului. S-au
purtat discuþii cu francezii „frontiºti”,
cu englezii lui  „ukipiºti”, ba chiar ºi
cu tziprasi greci, în vederea alcãtuirii
unei forþe capabile sã demoleze Euro-
pa Unitã, chiar din interiorul Parlamen-
tului acesteia.

Instructive sunt ºi alte manifestãri,
atitudini etc. ale grillilor, cum mai sunt
numiþi, mai toate generatoare de emo-
þie mobilizatoare, cum s-a dovedit la
acel scrutin ºi, în parte, ºi la cel euro-
pean din mai trecut: în primul rând,
sfidarea întregii categorii de jurnaliºti
ºi, îndeosebi, a televiziunilor, toate în
bloc ºi fiecare în parte. Mai mult, for-
maþiunea e condusã cu mânã fermã
de cãtre Grillo aproape exclusiv prin
reþeaua „twitter”; nu-mi amintesc sã

fi avut loc mai mult de patru reuniuni
la… vârf („vârful” fiind, fireºte, Grillo
însuºi ºi atât!), mai precis cu parla-
mentarii ºi, uneori, cu câteva zeci de
primari, consilieri ºi activiºti de pe te-
ren.

„Miºcarea”, fiindcã, da, miºcare se
numeºte formaþiunea, uzeazã aproa-
pe exclusiv reþeeaua witter, mai la în-
demânã unor utilizatori fãrã pretenþii,
prin limita de semne ce eliminã din
start tentaþia discursivã, iar aceasta a
creat o breºã imensã în sistemul co-
municaþional clasic, astfel încât au
existat destui analiºti ºi jurnaliºti, unii
dintre ei de notorietate, ce-au salutat
ºi s-au înrolat în aceastã formã de po-
liticã, decretând detronarea televiziu-
nii din postura de mediu mobilizator,
sustrãgându-i, s-a spus, chiar instru-
mentul ei cel mai acreditat, adicã func-
þia manipulatoare.

Cum vor evolua lucrurile, nimeni
nu-ºi asumã un pronostic. Mai ales
cã, în Italia, „miºcarea celor cinci ste-
le” a început sã scadã odatã cu poto-
lirea stãrii emoþionale, ºi nu în sonda-
je tv., ci în realitatea de la vot.

Duminicã, în douã din cele douã-
zeci de regiuni italiene în care au avut
loc alegeri pentru guvernatori, adicã
preºedinþii consiliilor, grillini abia au
depãºit 13 la sutã, în Emilia-Romagna,
ºi s-au situat sub 5 la sutã în Calabria.

Liderul PSD, Victor Ponta, a jus-
tificat, în conferinþa de presã care a
urmat ºedinþei CexN, excluderea din
partid a lui Mircea Geoanã, Marian
Vanghelie ºi Dan ªova prin aceea cã
„e nevoie de o echipã de conducere
care sã fie cu adevãrat unitã ºi care
sã aibã un proiect comun. Trei co-
legi, pe care nu doar eu, ci majorita-
tea covârºitoare a colegilor, cu douã
voturi împotivã, au considerat cã tre-
buie sã ne despãrþim drumurile. În
ce mã priveºte, poate nu am fost
omul deciziilor radicale ºi poate am
plãtit un preþ pentru asta. Geoanã,
Vanghelie ºi ªova au primit o sanc-
þiune de excludere din partid”, a ex-
plicat Ponta. Dacã în privinþa lui
Geoanã ºi a lui Vanghelie liderul PSD
nu a fost prea clar atunci când a fost
întrebat de ce au fost excluºi, în ceea
ce-l priveºte pe ªova motivul este
acela cã a dat dovadã de „prea mult
entuziasm”. Mai exact, „i s-a repro-
ºat cã s-a grãbit luni, marþi,
ºi cu câteva zile înainte de
alegeri, cu bãtãlia pentru
funcþii”.

Vanghelie: „O execuþie”
La plecarea de la sediul

PSD, cei trei sancþionaþi au
dat declaraþii presei, pe rând,
pe acest subiect. Dacã Dan
ªova a spus cã acceptã ex-
cluderea din partid ºi crede
cã aceasta este „justificatã”,
anunþând cã rãmâne „social-
democrat, îmi iau un timp de
reflecþie”, senatorul de Dolj
Mircea Geoanã era convins
cã a fost doar suspendat, nu
exclus. „În finalul întâlnirii
noastre, domnul Ponta a fã-

Membrii Comitetului Executiv Naþional (CExN)
al PSD au votat, ieri, excluderea din partid a lui
Mircea Geoanã, Marian Vanghelie ºi Dan ªova, a
declarat asearã, într-o conferinþã de presã susþi-
nutã la finalul ºedinþei maraton, preºedintele PSD,
premierul Victor Ponta. Potrivit unor surse din

partid, au existat douã propuneri: una de suspen-
dare ºi una de excludere a celor trei, cea din urmã
fãcutã chiar de Ponta, care a ºi fost votatã, cu 80
de voturi „pentru”, douã „împotrivã” ºi douã ab-
þineri. Douã decizii extrem de importante luate
ieri de PSD se referã la organizarea congresului

ºi implicit a alegerilor pentru o nouã echipã de
conducere în primãvara anului viitor ºi nu pânã
la finalul lui 2014, aºa cum se discutase pânã
acum, ºi rãmânerea la guvernare, în formula
USL-ului extins, respectiv PSD, UNPR, PC ºi
PLR-ul lui Cãlin Popescu Tãriceanu.

cut propuneri de excludere pentru
un numãr de colegi, inclusiv pentru
mine. Dupã o discuþie destul de lun-
gã ºi contradictorie, opinia genera-
lã a fost cea legatã de suspendarea
celor trei colegi ai noºtri, inclusiv
eu, pânã la congres. Domnul ªova
ºi domnul Vanghelie. Nu vreau sã
fac acum comentarii la cald pentru
cã punem ulei pe foc. (...) Nu cred cã
aºa trebuie sã procedãm, dar, în con-
diþiile în care ºi preºedintele parti-
dului a jucat oarecum cu ºefia parti-
dului pe masã la acest subiect, cred
cã în cele din urmã partidul a gãsit o
formulã care sã ne permitã sã conti-
nuãm cu aceastã formulã de condu-
cere”, a fost declaraþia lui Geoanã.
Cel mai dur s-a arãtat, cum era de
aºteptat, primarul Sectorului 5, Ma-
rian Vanghelie, care a declarat cã ex-
cluderea sa a fost „o execuþie”. În-
trebat ce s-a întâmplat în ºedinþã,
Vanghelie a rãspuns: „O chestie

foarte amestecatã, foarte complica-
tã ºi foarte penibilã. Nu a fost nimic,
a fost o execuþie, cu motivaþia cã am
dat declaraþii, cã sunt pe lângã Mir-
cea Geoanã, cã ªova e în greþuri cu
domnul Dragnea. Niºte prostii”. El
i-a acuzat pe Victor Ponta ºi pe Li-
viu Dragnea cã au pierdut alegeri-
le, iar „argumentele lor sunt cã ei
trebuie sã rãmânã la partid, cã sunt
foarte buni. Pe mine în acest mo-
ment nu mã mai intereseazã nici un
plan cu PSD-ul”.

Actuala echipã din fruntea
PSD „va asigura conducerea

pânã în primãvarã”
Tot la ºedinþa de ieri, social-demo-

craþii au decis ca în primãvara anului
viitor sã aibã loc consiliul ºi congre-
sul, în care se va alege o nouã echipã
de lideri ºi se va decide proiectul poli-
tic pentru urmãtorii cinci ani. „Prima

decizie adoptatã - organizarea foru-
murilor principale de conducere, Con-
siliu Naþional ºi Congres, în primã-
vara lui 2015. E nevoie de timp ca
noul proiect 2015 - 2019 sã fie con-
struit, noua echipã de lideri, tot ce
înseamnã proiecte politice, oameni.
Actuala conducere va asigura con-
ducerea pânã în primãvarã, când, la
congres, nu doar se va alege o echi-
pã sau unii vor fi realeºi, ci se va de-
cide asupra proiectului politic în ur-
mãtorii cinci ani”, a spus Ponta.

Viitorul guvern va fi format
din membrii USL 2

Referitor la guvernare, Victor Pon-
ta a spus în conferinþa de presã cã în
„formula nouã a USL”, lansatã în 14
noiembrie, adicã PSD-UNPR-PC ºi
PLR, se doreºte prezentarea în Parla-
ment a unei variante retructurate de
Guvern ºi a bugetului pe 2015, el men-
þionând cã a luat act de decizia UDMR

de a ieºi din coaliþia de gu-
vernare ºi respectã aceas-
tã decizie. „A doua decizie
a fost legatã de asumarea
sau nu a guvernãrii. Cu o
singurã abþinere, s-a decis
cã am primit mandat foarte
clar de a guverna þara, am
avut unele rezultate foarte
bune, ºi atunci, în formula
nouã a USL, - PSD, UNPR,
PC ºi PLR, - alãturi de mi-
noritãþi, ne dorim sã pre-
zentãm în Parlament o for-
mulã restructuratã de gu-
vern ºi bugetul pe 2015. Am
luat act ºi ºtiam de decizia
UDMR, o respect”, a men-
þionat Ponta.

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015

Geoanã, Vanghelie ºi ªova, excluºi din PSD,
congresul PSD amânat pentru primãvara lui 2015



  cuvântul libertăţii / 3vineri, 28 noiembrie 2014 actualitate

Data publicarii: 28.11.2014

LANSAREA PROIECTULUI

„ IMBUNATATIREA CALITATII INFRASTRUCTURII DE EDUCATIE IN COMUNA URDARI, JUDETUL GORJ
PRIN REABILITARE SCOALA GENERALA CU CLASELE V-VIII DIN SATUL FINTINELE, COMUNA URDARI,

JUDETUL GORJ”

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Urdari lanseaza proiectul „  IMBUNATATIREA CALITATII
INFRASTRUCTURII DE EDUCATIE IN COMUNA URDARI, JUDETUL GORJ PRIN REABILITARE SCOALA
GENERALA CU CLASELE V-VIII DIN SATUL FINTINELE, COMUNA URDARI, JUDETUL GORJ „ cod SMIS
53577, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Imbunatatirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si
echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare
profesionala continua”, conform Contractului de finantare nr.4734/15.10.2014  incheiat cu Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice- Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare
Regionala SV Oltenia – Organism Intermediar.

Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Organism Intermediar- Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia
Obiectivul general al proiectului este Imbunatatirea calitatii infrastructurii scolare din Comuna Urdari, care sa

asigure desfasurarea in conditii optime a actului pedagogic in concordanta cu cerintele asumate de Romania prin
participarea la strategia europeana in domeniul educatiei si  cresterea participarii la educatie a tinerilor din localitate.

Obiective specifice ale proiectului sunt:
- Imbunatatirea conditiilor de educatie prin  Reabilitarea Scolii Generale cu clasele  V-VIII din satul Fantanele, comuna
Urdari, judetul Gorj
- Cresterea gradului mediu de utilizare al unitatii  scolare
- Accesul la educatie de calitate al copiilor din zona rurala

Valoarea totala a proiectului este   652.128,40 LEI din care contributia proprie in proiect 245.984,59 LEI si
Asistenta financiara nerambursabila solicitata este 406.143,81  LEI.

Lucrarile de interventii propuse vor consta in  interventii de maxima necesitate, si anume:  invelitoare scoala,
termosis tem, reparatii, consolidari, demolari, igienizari interioare, sistematizari verticala si placaje.

Durata de implementare este de 3 luni, incepand cu 16.10.2014.
Date de contact: Sanda Laurentiu Claudiu  – Manager de proiect

     Primaria Comunei Urdari
     Telefon : 0253233465

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romaniei.

Pentru comunitatea de afaceri
din Dolj, „Topul Firmelor” este
sărbătoarea c ompaniilor care prin
munc ă, pasiune, perseverenţă şi
tenacitate şi-au respectat angaja-
mentul la excelenţă. „Metodolo-
gia precisă, utilizată de toate Ca-
merele, as igură nota de elitism şi

Gabriel Vlăduţ,preşedintele Camerei de Comerţ:
La Topul Firmelor am premiat

competitivitate”

siguranţă a Topului, care se dife-
renţiază semnific ativ de topurile
organizate de alte struc turi şi or-
ganizaţii înregis trate în România.
Printre criteriile utilizate la elabo-
rarea Topului judeţean al firmelor
s -au numărat: c ifra de afac eri
netă, profitul din exploatare, rata

profitului din exploatare, efic ien-
ţa utilizării resurselor umane, efi-
cienţa utilizării c apitalului angajat
etc. Topul firmelor este un baro-
metru al realităţii economice ju-
deţene. Conform Legii 335/2007,
Camera de Comerţ şi Industr ie
Dolj este unicul organizator la ni-

vel judeţean al acestui eveniment
tradiţional. „În primul rând este un
eveniment tradiţional, un eveni-
ment în care premiem competivi-
tatea, premiem valoare, premiem
acele firme care nu numai c ă au
rezistat pe o piaţă dificilă în ulti-
mii ani, dar au creat şi plus valoa-
re. Ca număr total de firme din
care au fost selectate acelea care
au intrat în top,  vorbim de un nu-
măr mai mare. Din punct de ve-

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj a organizat, ieri, la Centrul
Multifuncţional Craiova, cea de-a XXI-a ediţie a „Topului Firme-
lor’’, eveniment în cadrul căruia au fost premiai cei mai impor-
tanţi operatori economici din judeţ care au reuşit să sfideze fisca-
litatea şi care au avut performanţe economico-financiare notabile
în anul 2013. Câteva sute de companii au fost selecţionate din apro-
ximativ 17.000 de societăţi, care au depus bilanţul la Direcţia Ge-
nerală a Finanţelor Publice Dolj pentru anul 2013, dintre care doar
o parte au întrunit criteriile de eligibilitate, s-au calificat pe unul
din cele zece locuri ale clasamentului.

dere valoric numărul firmelor s-a
menţinut şi o parte din aceste fir-
me sunt şi în topul naţional, în to-
pul celor mai bune firme din ţară.
Problemele există la multe firme,
dar cele care au intrat în top sunt
cele cu bilanţ pozitiv, care nu în-
registrează pierderi dar ne-am dori
în mod cert c eva mai mult”, a de-
clarat Gabriel Vlăduţ, preşedinte-
le CCI a judeţului Dolj.

MARGA BULUGEAN

Preşedintele Partidului Popular European (PPE) Joseph
Daul a accentuat ieri că alegerile ce vor avea loc duminica
aceas ta în Moldova sunt ”cruciale pentru confirmarea
parcursului european al ţării” şi că ”PLDM este alegerea
cea mai bună pentru avansarea spre un viitor mai bun
pentru toţi moldovenii”. ”Aceste alegeri sunt cele mai deci-
sive din istoria Moldovei de după independenă. Cetăenii
trebuie să decidă dacă doresc să devină un stat european
sau dacă doresc să rămînă în afara Europei. Sunt convins că
doar o abordare pro-Europeană va garanta modernizarea ţă-
rii. Un viitor european va asigura pacea, democraia, prospe-
ritatea, solidaritatea şi justiţia pentru toţi cetăţenii moldo-
veni, fără excepie, deci ’i pentru minorităţi. Şi aceasta pentru
că Europa uneşte, pentru că Europa nu divizează. Europa
protejează şi Europa nu ameninţă”, a afirmat Daul. Preşedin-
tele EPP a mai spus că în contextul geopolitic regional actual
cu presiuni externe inacceptabile şi instabilitate, Moldova
nu are marjă pentru a face greşeli. „Cetăţenii trebuie să deci-
dă dacă susţin reformele de succes ale guvernelor conduse
de Vlad Filat şi apoi de Iurie Leancă care au reuşit să aducă
rezultate pozitive în domenii precum educaţia, justiţia, refor-
ma poliţiei şi îmbunătăţirea infrastructurii, adiţional la Acor-
dul de Asociere cu UE ’i noul regim liberalizat de vize. Toate
acestea duc la respectarea principiilor fundamentale şi la
eradicarea corupţiei. Alternativa este revenirea la un sistem
al haosului şi lipsei de respect pentru legi, aşa cum s-a întîm-
plat în timpul regimului comunist”, a explicat el.

„Autorităţile să fie reprezentate
doar de forţe politice pro-europene”

Daul a mai spus că cetăţenii moldoveni trebuie să fie con-
ştienţi de responsabilitatea care le revine. „Ei trebuie să ştie
că Uniunea Europeană îşi va aprofunda parteneriatul cu
Moldova doar cu condiţia ca, după alegerile din 30 noiem-
brie, autorităţile din Chişinău să fie reprezentate doar de for-
ţe politice pro-europene, în special PLDM, ceea ce înseamnă
excluderea forţelor anti-UE ’i anti-populiste, inclusiv a celor
presupus convertite la o poziţie pro-europeană cum este
Partidul Comuni’tilor – o coaliţie cu Partidul Comuniştilor ar
trăda destinul european al Moldovei”, susţine liderul popu-
larilor europene.

MARGA BULUGEAN

„Alegerile din Moldova sunt
cruciale pentru viitorul

european al ţării”

Joseph Daul, preşedintele PPE:
”PPE,

principala
forţă politică
în Europa a
cărei influenţă
şi succese
continue să
crească în
rezultatul
victoriilor în
alegerile
europene,
alegerile din Ucraina şi mai recent în alegerile preziden-
ţiale din România, sprijină plenar partidul său membru
din Moldova - PLDM. Fiecare votant care crede în
valorile păcii, democraţiei şi justiţiei trebuie să partici-
pe în aceste alegeri şi să susţină PLDM”



4 / cuvântul libertãþii vineri, 28 noiembrie 2014evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cercetãrile în acest dosar au
început în anul 2011, când San-
du Anghel, cunoscut drept Ber-
cea Mondial fãcea „legea” prin
judeþul Olt. El ºi soþia sa au ajuns
dupã gratii, condamnaþi definitiv
pentru tentativã de omor califi-
cat respectiv mãrturie mincinoa-
sã ºi instigare la mãrturie minci-
noasã, însã poliþiºtii Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Orga-
nizate (BCCO) Craiova ºi procu-
rorii DIICOT Craiova au conti-
nuat ancheta. Astfel, miercuri, 26
noiembrie a.c. oamenii legii i-au
adus la sediul DIICOT Craiova
pe Sandu Anghel, de 47 de ani,
deþinut la Penitenciarul Colibaºi,
unde ispãºeºte o pedeapsa de 8
ani ºi 9 luni, pentru tentativã de
omor calificat asupra unui nepot,
dar ºi pe soþia sa, Fãnica Anghel,
de 43 de ani, care era încarcera-
tã la Penitenciarul Târgºor. Îm-
preunã cu cei doi, la audieri au

Procurori din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie – Serviciul Teritorial Craiova au
anunþat, ieri, cã efectueazã cercetãri într-o
cauzã penalã ce vizeazã suspiciuni privind sã-
vârºirea unor infracþiuni de corupþie ºi infrac-
þiuni îndreptate împotriva intereselor finan-
ciare ale Uniunii Europene, ce ar fi fost co-
mise în perioada 2013 – 2014. Astfel, în cur-
sul zilei de ieri, ca urmare a obþinerii autorizã-
rilor legale de la instanþa competentã, s-au
fãcut percheziþii în 6 locaþii situate în munici-
piul Craiova, din care una chiar la Primãria
Craiova, iar restul la sediile unor societãþi
comerciale ºi domiciliile unor persoane fizi-
ce. Din câte se pare, ar fi vorba despre lu-

Poliþiºtii din cadrul Brigãzilor de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi Bucureºti, împreunã cu pro-
curorii DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova ºi cu sprijinul Direcþiei Genera-
le Anticorupþie ºi Direcþiei Generale An-
tifraudã Fiscalã au fãcut, ieri, 19 per-
cheziþii domiciliare pe raza judeþelor Dolj,
Gorj, Ilfov ºi Cluj, la sediile unor socie-
tãþi comerciale, în cadrul unei acþiuni
vizând destructurarea unei grupãri in-
fracþionale organizate  formatã din 7 per-
soane, specializatã în infracþiuni de eva-
ziune fiscalã ºi spãlare de bani.

Potrivit anchetatorilor, în cauzã exis-
tã suspiciunea rezonabilã cã membrii
grupului, în perioada septembrie 2013 –
august 2014, au evidenþiat în actele con-
tabile cheltuieli fictive privind achiziþia

Bercea Mondial ºi doi oameni de afaceriBercea Mondial ºi doi oameni de afaceriBercea Mondial ºi doi oameni de afaceriBercea Mondial ºi doi oameni de afaceriBercea Mondial ºi doi oameni de afaceri
reþinuþi pentru spãlare de bani ºi delapidarereþinuþi pentru spãlare de bani ºi delapidarereþinuþi pentru spãlare de bani ºi delapidarereþinuþi pentru spãlare de bani ºi delapidarereþinuþi pentru spãlare de bani ºi delapidare

Interlopul oltean Sandu Anghel zis
Bercea Mondial ºi soþia sa, Fãnica An-
ghel, au fost scoºi din penitenciarele
unde erau încarceraþi ºi au ajuns în
arestul IPJ Dolj. Împreunã cu ei au
fost reþinuþi, miercuri seara, ºi doi
oameni de afaceri, unul din Craiova,
iar cel de-al doilea din Slatina (fost
subprefect de Olt în 2009). Cu toþii

sunt acuzaþi de procurorii craioveni
din cadrul DIICOT de constituire de
grup infracþional organizat, spãlare
de bani, delapidare ºi evaziune fis-
calã într-un dosar cu un prejudiciu
evaluat la aproximativ un milion de
euro. Asearã au fost prezentaþi Tri-
bunalului Dolj cu propunere de ares-
tare preventivã pentru 30 de zile.

mai fost aduºi Marian Dumitru
Chitea, de 38 de ani, din Slatina,
judeþul Olt, ºi George Sergiu Dã-
niºor, de 61 de ani, din Craiova.
Chitea este cunoscut în Olt pen-
tru cã, în 2009 a fost subprefect
al judeþului Olt, a mai deþinut
funcþia de ºef al Serviciului de
Integrare Europeanã din cadrul
Consiliului Judeþean Olt, ºi a fost
director al Hidroserv. Marian
Chitea l-a botezat pe unul dintre
nepoþii lui Sandu Anghel zis Ber-
cea Mondial, iar în 2011, dupã
ce Sandu Anghel a fost reþinut
pentru tentativã de omor, ºi-a dat
demisia de la Hidroserv Olt.
Tranzacþii cu maºini ºi terenuri
de... 1 milion de euro

Din cercetãrile poliþiºtilor de
crimã organizatã s-a stabilit cã,
în perioada 2007 – 2011, cei pa-
tru inculpaþi au derulat mai mul-
te tranzacþii comerciale cu auto-

turisme, terenuri supraevaluate ºi
imobile prin intermediul SC Top-
cad Construct SRL Slatina, fir-
mã administratã de Marian Chi-
tea ºi de George Sergiu Dãniºor,
astfel încât sã se aleagã cu bani
dar ºi cu diverse bunuri, fãrã sã
achite la bugetul de stat contri-
buþiile datorate. Mai exact, prin
intermediul acestei firme, admi-
nistratã în toatã aceastã perioadã
de cãtre inculpaþii Chitea Marian
Dumitru ºi Dãniºor Sergiu, au
derulat mai multe tranzacþii co-
merciale cu peste 20 de autotu-
risme, mare parte de lux, achizi-
þionate de la SC EURO TEHNO
GRUP SRL Piteºti ºi SC AUTEC
AUTOTEHNIK SRL Piteºti. Au-
toturismele au fost cumpãrate în
numele SC Topcad Construct
SRL Slatina, prin numiþii Anghel
Sandu ºi Anghel Florin, delegaþi,
iar plata acestora s-a fãcut atât
prin depuneri în numerar în con-

turile celor douã societãþi din
municipiul Piteºti, judeþul Argeº,
cât ºi prin plãþi fãcute direct din
conturile SC Topcad Construct
SRL Slatina. „Existã suspiciuni
cã deºi autoturismele au fost în-
registrate în contabilitatea SC
TOPCAD CONSTRUCT SRL
Slatina ca mijloace fixe, acestea
prin intermediul inculpatului
Anghel Sandu, zis „Bercea Mon-
dial” au fost înstrãinate cãtre
membrii familiei acestuia sau
alte persoane gãsite tot de cãtre
acesta, fãrã a mai fi achitate”,
se aratã în comunicatul DIICOT
Craiova. Prin manopere similare,
inculpaþii Chitea Marian Dumitru

ºi Dãniºor George Sergiu, au
achiziþionat de la membrii familiei
lui Bercea Mondial bunuri mobile
ºi imobile la preþuri supraevalua-
te. Prejudiciul cauzat prin activi-
tatea infracþionalã se ridicã la 1
milion de euro, dupã cum au mai
precizat anchetatorii.

Miercuri seara toþi cei patru au
fost reþinuþi pentru 24 de ore ºi
introduºi în arestul IPJ Dolj, iar
asearã au fost prezentaþi Tribu-
nalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de
zile. Sunt acuzaþi de constituire
a unui grup infracþional organi-
zat, evaziune fiscalã, delapidare
ºi spãlare de bani.

Descinderi în Dolj ºi alte trei judeþeDescinderi în Dolj ºi alte trei judeþeDescinderi în Dolj ºi alte trei judeþeDescinderi în Dolj ºi alte trei judeþeDescinderi în Dolj ºi alte trei judeþe
pentru evaziune fiscalã la „Succes”pentru evaziune fiscalã la „Succes”pentru evaziune fiscalã la „Succes”pentru evaziune fiscalã la „Succes”pentru evaziune fiscalã la „Succes”

unor bunuri ºi mai ales plata unor servi-
cii. Astfel, societãþile comerciale viabile
din cadrul grupului de firme „Succes”
transferau fictiv forþa de muncã la alte
societãþi din grup, aflate în procedurã
de  reorganizare  judiciarã,  cu  care  în-
cheiau contracte de prestãri servicii. În-
trucât planul de  reorganizare  judicia-
rã nu era viabil – de regulã cheltuieli-
le de personal depãºeau veniturile ob-
þinute  –  pânã  la  lichidare  se  acumu-
lau  foarte multe  datorii  cãtre  bugetul
asigurãrilor sociale (contribuþii, impo-
zit pe salariu), au anunþat reprezentan-
þii DIICOT Craiova. Prejudiciul cauzat
prin activitatea infracþionalã se ridicã la
7 milioane de euro, iar suportul de spe-
cialitate a fost asigurat de Serviciul Ro-
mân de Informaþii.

Percheziþii ale DNA Craiova într-un dosar
de fraude cu fonduri europene

crãri la Water Park, un proiect de 86 de mili-
oane de lei, al cãrui antreprenor general este
o o asociere de firme din care face parte ºi
Polystart Impex SRL. Directorul executiv al
acestei firme,  Luis Guilherme Gomes de Al-
meida, ar fi cerut decontarea unor lucrãri ºi
cantitãþi de materiale fictive, iar descinderile
au avut drept scop ridicarea unor documen-
te. În cauzã, procurorii au beneficiat de spri-
jin de specialitate din partea Serviciului Ro-
mân de Informaþii ºi din partea Brigãzii Spe-
ciale de Intervenþie a Jandarmeriei. Ancheta-
torii au precizat cã mai multe informaþii vor fi
date publicitãþii atunci când stadiul cercetãri-
lor va permite acest lucru.
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Social-democraţii au pierdut
neverosimil alegerile preziden-
ţiale prin candidatul lor, Victor
Ponta, şi nu prea cad de acord
asupra a ceea ce ar trebui să
facă. Să descentralizeze înfrân-
gerea, pe judeţe, să i-o atribuie
în exclusivitate doar candidatu-
lui perdant, să se sfâşie pătimaş
între ei, pe tabere şi grupuleţe,
sau să plaseze unei forţe divine
succesul lui Klaus Iohannis.
Congres, la primăvară. Sub
semnul acesta a debutat şedin-
ţa Comitetului Executiv al PSD
de ieri, care urma să stabileas-
că şi data unui congres extra-
ordinar al partidului. Deşi în-
frângerea e orfană, de data
aceasta se caută „ţapi ispăşi-
tori”. Şi cel mai la îndemână e
însuşi Victor Ponta şi staff-ul său
de campanie. Argumentul? So-
cial-democraţii au obţinut cel
mai mare număr de voturi în tu-
rul II, prin raportare la scruti-
nurile similare din 2004, cu
Adrian Năstase candidat, şi
2009, cu Mircea Geoană în

MIRCEA CANŢĂR

După bătălie mulţi viteji se-arată
aceeaşi postură. Adică partidul,
prin structurile sale din terito-
riu, şi-a făcut datoria cu priso-
sinţă. O astfel de abordare ră-
mâne însă confuză, dacă se are
în vedere că în judeţe conside-
rate fiefuri social-democrate
(Constanţa, Iaşi, Vâlcea şi chiar
Prahova) Victor Ponta a fost
devansat de Klaus Iohannis, iar
în Ardeal, ceea ce s-a întâm-
plat şi în Capitală, n-a fost alt-
fel. Unele date sociologice ofe-
rite de IRES, institutul coordo-
nat de pesedistul Vasile Dâncu,
generează o altă nedumerire:
doar 18% dintre cei care l-au
preferat pe Victor Ponta au în-
tre 18 şi 34 de ani, în timp ce
pentru Klaus Iohannis ponde-
rea acestei categorii de vârstă
a fost de 38%. Apoi, Victor
Ponta, deşi mai tânăr cu 15 ani
decât contracandidatul său, a
primit 26% din voturi de la seg-
mentul de populaţie cu vârsta
cuprinsă între 35-49 de ani, în
timp ce la Klaus Iohannis apor-
tul acestei categorii de vârstă a

fost de 32%. Ori, tocmai res-
pingerea de către tineri, unii
aflaţi pentru prima dată la urne,
lipsa de empatie cu propria ge-
neraţie, a celui mai tânăr candi-
dat, cotat cu şanse reale la pre-
zidenţiale, începând cu 1990, a
uimit. Şi asta în condiţiile în care
tinereţea a fost argumentul for-
te şi criteriul suveran de promo-
vare a cadrelor în partid, în des-
considerarea unei posibile dis-
criminări pe criterii de vârstă.
Preşedintele „care uneşte” n-a
prea fost credibil în mesajele
sale mecanice, deloc fragede,
uneori ipocrite, oricum insufi-
cient de însufleţitoare, de per-
cutante. Oricâte explicaţii s-ar
putea găsi în cazul acestui eşec
de proporţii, nici o scuză nu va
putea îmblânzi ceea ce atestă
măsurătorile IRES. Sigur, după
război mulţi viteji se-arată, se
poate acredita ideea că s-a su-
pralicitat antibăsismul, de acum
organic, deşi nu mai eram în
2012, iar ideea re-confecţionă-
rii USL n-a avut mare priză.

Dimpotrivă. Dar partida s-a
pierdut eminamente pe terito-
riul comunicării, practicată de
vectorii de imagine, prin apari-
ţii TV, comunicate şi declaraţii
de presă, postări pe Facebo-
ok, etc, agasanţi prin trufie, aro-
ganţă şi autosuficienţă. O altă
observaţie. Victor Ponta urma
aşadar să se circumscrie con-
vingător prin fiecare gest de-al
său devizei „Preşedintele care
uneşte”, anunţând nu doar că va
fi mai bun decât Traian Băses-
cu, dar că de fapt nu are umori
şi sensibilităţi private. Că are
doar capacitatea de a întruchi-
pa principii şi nu afecte pasa-
gere. Indiferent de magnitudi-
nea acestora. În fine, deşi ale-
gerile s-au pierdut şi pe cuprin-
sul ţării, ceea ce nu s-a întâm-
plat şi în 2009, nu se poate
oculta taifunul generat de dia-
spora, prin votul precumpăni-
tor pro-Iohannis. De la circa
400.000 utilizatori Facebook în
2009 acum numărul acestora a
ajuns undeva la 7 milioane,

ceea ce – aici este de făcut un
comentariu avizat – a permis in-
ducerea unei adversităţi anti-Pon-
ta de neimaginat, după modelul
Pieţei Tahrir din Cairo şi a parcu-
lui Gezi din Istanbul. O stare de
nervozitate, prin contagiune, s-a
transformat într-o indignare, capa-
bilă de o reacţie emoţională fără
precedent. Datorită acestui meca-
nism de campanie, activat pre-
mergător turului II, Klaus Iohan-
nis a obţinut 6,2 milioane voturi,
după ce în primul tur fusese votat
de doar 2,8 milioane de români.
Deşi pe o singură viziune politică,
precumpănitor de centru-dreap-
ta, s-au ciocnit cu violenţă două
tabere. A excelat în mişcări nein-
teligente tabăra lui Victor Ponta.
O întrebare ar merita totuşi un răs-
puns mai clar: care au fost vizio-
narii armăturii de idei pe care s-a
rezemat campania electorală a
acestuia? Dincolo de gâlceavă, alt-
minteri firească, social-democra-
ţii au nevoie de lumină în această
buză a iernii, foarte gri. Cu cer doar
plumburiu.
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Primul care a strâmbat din nas
gândindu-se cum va arãta „Orã-
ºelul Copiilor” din aceastã iarnã a
fost consilierul PNL, Pavel Badea.
Cu o voce mai moale, Badea a
spus, mai întâi, cã nu ar trebui sã
se amenajeze pe esplanda Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”,
având în vedere cã se lucreazã în
apropiere la parcarea subteranã.
Consilierul a criticat apoi modul
cum au arãtat Orãºelele din ultimii
ani. „Totodatã, în ultimii ani, din
nefericire, acest eveniment nu a
fost organizat bine. Vã rog mult
sã aveþi grijã la modul cum se rea-

Consilierii municipali au votat,
în plenul de ieri, asocierea cu fir-
ma „Pink Park” din Buzãu care
se va ocupa de organizarea sãr-
bãtorilor de iarnã. Înainte de vot,

aleºii locali ai opoziþiei nu au pier-
dut prilejul sã arunce cu câþiva
bulgãri în autoritãþi, criticându-le
cã nu le oferã copiilor un Orãºel
mai frumos.

lizeazã acest Orãºel pentru cã este
pãcat sã nu ne ridicãm la aºteptã-
rilor copiilor noºtri”, a declarat
consilierul liberal. Badea a spus cã
autoritãþile ar trebui sã fie mai aten-
te la selectarea firmelor organiza-
toare deoarece „anul trecut s-a ales
o firmã cu o cifrã de afaceri micã,
iar anul acesta o firmã care a fost
înfiinþatã abia în luna mai”.

„Nimic nu este gratis”
Consilierul Dan Cherciu a fãcut

analogie între „Orãºelul Copiilor”
ºi „Caravana lui Axinte”, specta-
colul care s-a desfãºurat vara tre-

cutã în centrul Craiovei cu girul
autoritãþii locale ºi a spus cã auto-
ritãþile se asociazîã prea uºor cu
niºte firme despre care nu ºtiu
multe lucruri. „Primãria Craiova se
asociazã foarte uºor cu firme asu-
pra cãrora nu se face nici o verifi-
care de bonitate, de reputanþã. ªi
vã reamintesc de Caravana lui
Axinte”. Cherciu este de pãrere cã
ar fi fost necesar sã se caute din
timp o firmã serioasã care sã se
ocupe de organizarea sãrbãtorilor.
„Faptul cã o sã ni se spunã cã
aceastã societate este bunã pentru
cã face totul gratis, cã nu ne costã
nimic, este un fals. Firmele reali-
zeazã venituri deoarece toþi copiii
care se vor da cu maºinuþele plã-
tesc, iar primãria le dã un teren
gratis”. Alesul liberal ºi-a anunþat
apoi colegii cã nu va vota aceastã
asociere, ceea ce s-a ºi întâmplat.

„Prichindeii nu mai pot
fi pãcãliþi”

Consilierul Marian Vasile a spus
cã prichindeii din ziua de azi nu mai
pot fi pãcãliþi cu un „Orãºel” prost
organizat, deoarece unii au vizitat
parcuri de distracþie din strãinãta-

te, iar alþii se documenteazã pe in-
ternet cum aratã adevãratele Orã-
ºele. ”Copiii au ieºit în Europa, au
fost la Disney sau s-au uitat pe in-
ternet ºi au vãzut ce înseamnã niºte
Orãºele adevãrate. Trebuie sã le
aducem niºte echipamente adec-
vate pentru anul 2014. Dar atâta
timp cât ne asociem cu o societa-
te care a fost înfiinþatã în luna mai,
în baza unei simple cereri, nu poþi
sã te aºtepþi la ceva bun”, a spus
consilierul Vasile. Acesta s-a între-
bat ºi cine va plãti energia electri-
cã ºi ridicarea tonelor de gunoaie
pe care le vor lãsa în urmã comer-
cianþii ºi vizitatorii care vor trece
pragul acestui Orãºel.

Gafa lui Cotescu
Votul a pus capãt acestor cri-

tici, dar nu înainte ca alesul local
Nicuºor Cotescu sã comitã o gafã.
Din dorinþa de a puncta la capito-
lul corectitudine, acesta a þinut sã
le dea o replicã antevorbitorilor sãi
care ridicaserã semne de întreba-
re vizavi de firma organizatoare.
„A fost o licitaþie pe care nimeni
nu o poate comenta. S-au prezen-
tat douã societãþi ºi a fost aleasã
aceasta deoarece a avut preþul cel
mai mic”, a spus Cotescu sigur pe

el. Consilierii au strâmbat iar din
nas, murmurând în salã cã ei nu
ºtiu sã fi fost anunþatã vreo licita-
þie pentru sãrbãtori. „Este vorba
de asociere, deci firma s-a ales
fãrã licitaþie”, a oferit un rãspuns
oficial Ovidiu Mischianu, direc-
torul Direcþiei Juridice a Primã-
riei Craiova. „Da, aveþi dreptate”,
s-a corectat Cotescu, apoi s-a
purces la vot, asocierea cu SC
Pink Park fiind aprobatã cu majo-
ritate de voturi.

Revelion de 16.000 de euro
SC Pink Park din Buzãu, potri-

vit contractului de asociere votat
de aleºii locali, urmeazã sã se ocu-
pe de organizarea sãrbãtorilor de
iarnã. Societatea a solicitat sã pri-
meascã cu titlu gratuit esplanada
Teatrului, unde urmeazã sã ame-
najeze „Orãºelul Copiilor”. În con-
trapondere, SC Pink Park se an-
gajeazã sã suporte costurile pen-
tru petrecerea de Revelion, în li-
mita a 16.000 de euro. În contul
acestor bani, ca ºi în anii trecuþi,
craiovenii vor avea parte de un
concert în aer liber, susþinut de
artiºti locali, petrecerea urmând sã
se încheie cu un foc de artificii.

LAURA MOÞÎRLICHE

În urmã cu aproape douã luni o
adevãratã isterie s-a declanºat la
Segarcea, când zeci de tineri din
oraº au dat fuga la medic pentru
a-ºi face testul HIV/SIDA care sã
le confirme dacã sunt sau nu pur-
tãtori ai virusului HIV. Aceºtia au
intrat în panicã dupã ce au apãrut
zvonuri conform cãrora un tânãr
din localitate, decedat între timp,
infectat cu virusul HIV, ar fi între-
þinut relaþii sexuale cu mai multe
tinere, existând astfel riscul ca ºi
ele sã fi contactat virusul. În opi-
nia reprezentanþilor DSP Dolj, ca-
zul Segarcea a arãtat cã nivelul de
informare  al populaþiei cu privire
la infecþia HIV este unul foarte scã-
zut, iar cunoaºterea ºi aplicarea
mãsurilor de prevenire a infecþiei
HIV în rândul populaþiei lasã de
dorit. În acest context, autoritãþile
ºi ONG-urile active au avut  oca-
zia, ieri, sã stabileascã direcþiile de
acþiune pentru creºterea gradului
de informare al populaþiei cu pri-

Bolnavii cu HIV/SIDA, afectaþi de discriminare
Cu câteva zile înainte ca în întreaga lume

sã fie marcatã Ziua Mondialã de luptã împo-
triva HIV/SIDA, ieri, la Direcþia de Sãnãtate
Publicã Dolj a fost organizatã, în colaborare
cu Uniunea Naþionalã a Organizaþiilor Persoa-
nelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), o dez-

batere ce a avut ca principalã temã nivelul
scãzut de informare al populaþiei cu privire la
infecþia cu HIV, dar ºi discriminarea cu care
se confruntã persoanele seropozitive.  Con-
form datelor oficiale, 171 de doljeni sunt in-
fectaþi cu HIV, iar 117 sunt bolnavi de SIDA.

vire la infecþia HIV, astfel încât
comportamentele la risc de infec-
tare sã fie prevenite.

„Vorbim de un virus isteþ ºi abil
cum încã nu am întâlnit

în medicinã”
La eveniment au fost prezenþi

medici infecþioniºti, medicii ºco-
lari, mediatorii sanitari, reprezen-
tanþi ai autoritãþilor ºi ai organi-
zaþiilor neguvernamentale. “De
Ziua Mondialã împotriva SIDA ne
aducem aminte de toa-
te victimele infecþiei cu
HIV. Este însã ºi un
moment de meditaþie.
HIV nu este nici cancer,
nici TBC. Este HIV. Cu
toate pãrþile sale, chiar
unele pe care încã nu le
ºtim. HIV a miºcat me-
dicina înainte ºi în can-
cerologie ºi în alte do-
menii, dar nu am reuºit
sã-l oprim. Infecþia

merge înainte. Vorbim de un vi-
rus isteþ ºi abil cum încã nu am
întâlnit în medicinã”, a precizat
prof. dr. Augustin Cupºa, ºeful
Compartimentului pentru Moni-
torizarea ºi Evaluarea infecþiei
HIV/SIDA Craiova.

Analiza situaþiei persoanelor se-
ropozitive la nivelul judeþului a fost
un alt subiect important al dezba-
terii, în vederea identificãrii pro-
blemelor cu care acestea se con-
fruntã ºi a soluþiilor în direcþia evi-
tãrii acestora. Accesul la tratament
ºi la servicii medico-psiho-socia-
le trebuie sã fie asigurat continuu
pacienþilor, dovedit fiind faptul cã

tratamentul este cea mai eficientã
cale împotriva rãspândirii HIV în
populaþie. „E nevoie de implicare
ºi de efort continuu atât din par-
tea autoritãþilor cât ºi a ONG - uri-
lor din domeniu astfel încât gra-
dul de integrare în societate al per-
soanelor seropozitive sã fie unul
mãrit. Numai în acest fel ei vor
putea sã fie membri activi în co-
munitate, fãrã ca pantofii de per-
soanã seropozitivã sã fie atât de
greu de purtat”, a declarat Iulian
Petre, director executiv UNOPA.

319 cazuri noi de infecþie
Tot în cadrul dezbaterii  au fost

prezentate ºi rezultatele cer-
cetãrii „Sub Lupã” - Cerce-
tarea contextului de viaþã al
persoanelor seropozitive din
România, dar ºi identificarea
problemelor cu care persoa-
nele seropozitive ºi comuni-
tatea s-au confruntat în anul
2014. Conform raportului
„Sub Lupã”, 30.8% dintre
respondenþi cred cã toþi co-
piii nãscuþi din mame sero-
pozitive vor fi ºi ei seropozi-

tivi, iar 20% dintre respondenþi,
cred cã este nevoie de veselã se-
paratã pentru a se proteja de in-
fecþia cu HIV.

Totodatã, 69,8% dintre respon-
denþi asociazã persoanelor sero-
pozitive cuvinte aparþinând regis-
trului negativ (“frustrate”, “labi-
le”, “nefericite”, „depresive”,
“izolate”, “stare de sãnãtate insta-
bilã ºi contagioasã”, „dependen-
te”, „iresponsabile”). 24.2% din-
tre respondenþi nu s-ar simþi con-
fortabil sã îmbrãþiºeze o persoa-
nã seropozitivã. „Autoritãþile tre-
buie sã depunã un efort continuu
astfel încât populaþia sã fie cât mai
bine informatã cu privire la infec-
þia HIV, la modul cum se transmi-
te ºi cum poate fi prevenitã”, a
afirmat dr. Narciza Dinicã, pur-
tãtor de cuvânt al DSP Dolj.

În România, doar în perioada
ianuarie-iunie 2014 au fost înre-
gistrate 319 cazuri noi de infec-
þie cu HIV, numãrul persoanelor
înregistrate ca trãind cu HIV/
SIDA, la finalul lunii iunie 2014
fiind de 12.603.

RADU ILICEANU
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Sunteþi de acord cu afirmaþia
cã cetãþenii Republicii Moldova
nu vor alege duminicã, 30 no-
iembrie,  în funcþie de doctrinele
politice ale partidelor, ci în func-
þie de orientarea externã propusa
de acestea?! De aici vreau sã ple-
cãm cu interviul nostru.

Votul de duminicã este unul
foarte important pentru cã cetãþe-
nii moldoveni au ºansa sã exprime
clar în ce direcþie vor sã se îndrep-
te. Fiecare partid ºi-a prezentat
programul ºi sunt convins cã ce-
tãþenii moldoveni vor alege în
funcþie de acesta. Au de ales între
viitor – independenþã ºi Uniunea
Europeanã sau trecut – reîntoar-
cerea la o influenþã esticã.

De ce e important ca Republi-
ca Moldova sã continue drumul
spre Uniunea Europeanã ? ªi
cum trebuie sã privim Uniunea
Euroasiatica?

Republica Moldova a fãcut
mari eforturi pentru a avansa pe

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„„„„„Rusia reprezintã o ameninþareRusia reprezintã o ameninþareRusia reprezintã o ameninþareRusia reprezintã o ameninþareRusia reprezintã o ameninþare
realã pentru Republica Moldovarealã pentru Republica Moldovarealã pentru Republica Moldovarealã pentru Republica Moldovarealã pentru Republica Moldova”””””

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu,
vicepreºedintele Grupului EPP, din Parlamentul
European, este un susþinãtor vocal al români-
lor de peste Prut, fiind cunoscut în Republica
Moldova ca „românul care a fãcut ceva pentru
fraþii sãi din Basarabia”. Marian Jean Marines-
cu a fost raportor PPE pentru regulamentul
care a permis circulaþia fãrã vizã în UE a cetã-
þenilor din Republica Moldova. A fost o muncã
enormã ºi un efort considerabil, dar, acum,
cetãþenii moldoveni pot cãlãtori liber în Europa.
ªi nu e puþin lucru. Duminicã, 30 noiembrie,
moldoveni au alegeri parlamentare. Un mo-
ment de cotiturã în istoria fraþilor noºtroi,
despre impactul acestor alegeri, despre inte-
grarea Republicii Moldova în UE, dar ºi despre
proiectul strategic de unificare cu þara mumã
ne-a vorbit în exclusivitate europarlamentarul
Marian Jean Marinescu.

drumul european ºi acestea au
fost rãsplãtite. Pe 11 noiembrie
plenul Parlamentului European a
aprobat, cu o largã majoritate,
Acordul de Asociere a Moldovei
la Uniunea Europeana. Acordul
include o dimensiune de coope-
rare politicã, si una economica
vitalã pentru viitorul Republicii
Moldova, cãreia i s-a confirmat
accesul deplin la cea mai bogata
piaþã a planetei. Toate acestea
sunt echivalente cu progres ºi am
convingerea cã mergând pe acest
drum Republica Moldova se va
dezvolta din ce în ce mai mult,
iar cetãþenii vor fi principalii be-
neficiari.

D-le deputat, este evident fap-
tul ca aveþi o gândire pro-occi-
dentalã. Ce înseamnã interdicþiile
economice pentru Moldova de
cãtre Rusia?

Rusia reprezintã o ameninþare
realã pentru Republica Moldova
tocmai pentru cã se foloseºte de

instrumente politice pentru a blo-
ca progresul economic al unei þãri.
Încearcã sã se impunã cu forþ.
Moldova are nevoie de cooperare
ºi colaborare, aºa cum se întâm-
plã în UE. Republica Moldova tre-
buie sã urmeze un drum al coope-
rãrii ºi colaborãrii în beneficiul ce-
tãþenilor sãi, drum care, din punc-
tul meu de vedere, este drumul
european.
„Votul românesc din diaspora
a reprezentat o lecþie de
democraþie”

Republica Moldova oferã ce-
tãþenilor sãi aflaþi în strãinãtate
posibilitatea de a participa la ale-
gerile sale parlamentare din 30
noiembrie. Cum vedeþi organi-

zarea acestor alegeri ?! Ce este
în regulã ºi ce nu este în regulã
?! Aþi avut chiar o poziþie fermã
vizavi de deschiderea unei secþii
de votare în Craiova

Votul românesc din diaspora a
reprezentat o lecþie de democra-
þie ºi moralitate. Oamenii au stat
ore întregi la coadã pentru cã au
dorit sã se facã ascultaþi. Mulþi din
pãcate nu au putut vota din cauza
organizãrii defectuoase, dar rezul-
tatul a arãtat cã au reusit totusi sa
se faca auziþi. Sunt convins cã ºi
cetãþenii moldoveni vor sã se ex-
prime, tocmai de aceea am cerut
înfiinþarea unei secþii de vot  în
Craiova, capitala Olteniei. Sunt
2.000 de cetãþeni moldoveni care
locuiesc în regiune. Din pãcate,
aceastã secþie nu a fost înfiinþatã.
Vom vedea duminicã dacã alege-
rile au fost organizate bine sau nu.

In momentul de faþã, realist
vorbind, Unirea României cu
Republica Moldova mai este
posibilã ?!

Nu cred ca este momentul sã
vorbim acum despre Unirea Ro-
mâniei cu Republica Moldova, deºi
este un vis frumos. Cred cã un
pas important ar fi mai întâi ade-
rarea Republicii Moldova la UE ºi
în acest sens România trebuie sã
sprijine cât mai mult Republica
Moldova.

Pentru primã oarã, Rep.Mol-
dova a participat la un summit
NATO. Este un semnal, cum tre-
buie sã interpretãm acest fapt.

Este un semn cã Republica
Moldova se aflã pe drumul cel bun
ºi cã încet încet va ajunge acolo
unde sunt convins cã cetãþenii
moldoveni aºteaptã. Este nevoie ca
Moldova sã beneficieze de protec-
þia unei structuri democratice.

„Spaþiul sovietic reprezintã
trec”

Vizionarii ruºi, printre care
ºi Dughin, vãd necesitatea re-
facerii spaþiului sovietic, chiar
dacã sub o alta formã...

Nu le-aº spune vizionari. Spa-
þiul sovietic reprezintã trecutul.
Eu cred cã Republica Moldova îºi
doreºte astãzi sã meargã spre vi-
itor, spre progres. Viaþa ne-a de-
monstrat cã întoarcerea în timp
nu este în beneficiul cetãþenilor.

În România sunt 20.000 de
cetãþeni moldoveni cu drept la
vot. Crdeþi cã se poate discuta
despre un Minister care sã se
ocupe cu Republica Moldova ?!

Este evident cã este nevoie sã
ai în atenþie un numãr aºa de
mare de cetãþeni din altã þarã
care traiesc la tine în þarã, mai
ales când vorbesc aceeaºi lim-
bã. Cred cã un organism care sa
se ocupe de problemele specifi-
ce ale acestor oameni, ar fi un
lucru benefic atit pt ei cit si pt
Romania.

Dv aþi intrat în memoria co-
lectivã ca „europarlamentarul
care le-aþi dat vize moldoveni-
lor”. Nu ºtiu dacã ºtiaþi acest
aspect. Dar aºa se vorbeºte, mai
mult cã sunteþi „românul care
aþi fãcut într-adevãr ceva con-
cret  pentru basarabeni. . .”.
Cum comentaþi ?!

Când fac bine, mã simt bine.
Mai mult nu am ce sã comentez.

Ce mesaj transmite-þi cetãþe-
nilor moldoveni acum cu doar
câteva zile înainte de alegeri.

Sã meargã la vot ºi sã aleagã
drumul spre viitor!

Vã multumesc frumos!
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“Mesajul” - Horia Pârvănescu

Se deschide Gala Romanţei Româneşti

Cea de-a VI-a ediţie a Festiva-
lului Naţional „Ioana Radu” îi
are ca invitaţi pe Ionuţ Dolănescu,
Daniela Vlădescu, Bianca Ionescu,
Ioana Cristea, Ion Amititeloaie, Va-
silica Dinu, Mioara Velicu, Niculi-
na Stoican, Mariana Anghel, Lavi-
nia Bârsoghe, Marian Niţă, Nataşa
Raab, ca şi pe două laureate cu
Marele Premiu şi Trofeul Festiva-
lului „Maria Tănase”, Casandra
Hauşi şi Zorina Bălan. Li se vor ală-
tura Constantin Lătăreţu împreu-

În sala Teatrului Naţional „Marin Sore scu”
se  deschide , as tă-se ară,  Gala Rom anţei Rom â-
neşti, eveniment care readuce în me moria cra-
iove nilor – dar nu numai – o figură artis tică
emblematică, Ioana Radu,  ş i care,  totodată,

Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală” are, astă-seară, oaspeţi de
seamă de pe celălalt mal al Dunării. Este vorba despre Sofia Soloists Cham-
ber Orchestra, din Bulgaria, cu Plamen Djouroff la pupitrul dirijoral, care
concertează, cu începere de la ora 19.00, pe scena Filarmonicii „Oltenia”.
Muzicienii ansamblului – unul dintre cele mai reprezentative de muzică de
cameră din ţara din care provine – aduc în festival un repertoriu cu lucrări
de Henry Purcell – Suita „Abdelazer”, Edvard Grieg – Suita „Holberg”, op.
40, Peter Warlock – Suita „Capriol”, W.A. Mozart – Divertismentul în Re
major, K. 136, Antonio Vivaldi – Concertul nr. 11 în Re major, op. 4, RV 204
din ciclul „La Stravaganza”, Benjamin Britten – Simfonia simplă, op. 4.

re aminteşte  de un ge n muzical pe  cât de  în-
drăgit  cândva,  pe atât de  puţin cântat astăzi:
romanţa. Spectacolul începe la ora 19.00 şi cu-
prinde,  pe lângă romanţe , cânte ce de  petrece-
re  ş i muzică interbelică.

nă cu taraful său, într-un recital
extraordinar de muzică interbelică.
Acompaniază Orc hestra „Petrică
Pană” din Bucureşti, iar prezenta-
tor al serii este Nataşa Raab, actri-
ţă a Teatrului Naţional „Marin So-
rescu”. Spectacolul va fi transmis
în direct de TVR Craiova şi TVR3,
realizator TV fiind Elise Stan.

Festivalul Naţional „Ioana
Radu” are loc în zilele de 27 şi 28
noiembrie, în organizarea Centru-
lui Judeţean pentru Conservarea şi

Promovarea Culturii Tradiţionale
(CJCPCT) Dolj, cu susţinerea Con-
siliului Judeţean Dolj. Programul
cuprinde, la această ediţie, o singu-
ră seară de spectacol, căruia orga-
nizatorii i-au adăugat, ieri, simpo-
zionul „Ioana Radu în memoria
Craiovei”. Oameni care au cunos-
cut-o pe artistă altfel decât publicul
larg – căci i-au stat alături la bucu-
ria de pe scenă, dar i-au fost sprijin
şi la necaz, în viaţa personală –,
oameni care i-au ascultat şi încă îi
îndrăgesc muzica, oameni care au
vrut să afle mai multe despre cea
care a rămas în conştiinţa noastră
ca Doamna Romanţei Româneşti au
depănat amintiri o după-amiază în-
treagă, într-o atmosferă caldă şi
emoţionantă.

„Ne-am dorit un remember Ioa-
na Radu, o întâlnire a celor care ştim
ce a însemnat artista pentru Craio-
va şi pentru lirica românească, a
celor care nu am uitat că este cra-
ioveancă”, a declarat Amelia Ete-
gan, managerul CJCPCT Dolj şi
directorul festivalului. Au venit la
întâlnirea de la Craiova interpreţii

Ioana Cristea – cu care Ioana Radu
a avut relaţii de rudenie, şi Ion Ami-
titeloaie – în care artista a avut cea
mai mare încredere spre a-i duce
mai departe repertoriul, Roxana
Gibescu – căci, înainte vreme, a fi
cunoscut însemna să treci neapă-
rat pe la „Electrecord”, ca şi pe la
radio, Nataşa Raab şi Marian Niţă
– deşi cu alte meserii, amândoi cântă
cu bucurie romanţe,  Elise Stan,
Gabriel Bratu, Nicu Creţu şi Geor-
ge Obrocea – nume de care se lea-
gă iniţierea şi organizarea Festiva-
lului Naţional „Ioana Radu”.

Discutat şi dezaprobat a fost, cu
acest prilej, gestul actualilor pro-
prietari ai casei în care a copilărit
Ioana Radu, din mahalaua Sineas-

căi – azi „George Enescu” nr. 64
– de a demonta de pe clădire placa
memorială dezvelită aici în anul
1998, odată cu deschiderea primei
ediţii a festivalului ce-i este dedi-
cat. Reprezentanţii CJCPCT Dolj
caută, în prezent, să afle ce i-a
determinat să recurgă la asemenea
faptă, dar şi o soluţie pentru a rea-
minti craiovenilor că acolo a trăit
cea care a conferit romanţei far-
mec şi eternitate. De asemenea,
aceştia se gândesc să înregistreze
cât mai curând ca marcă denumi-
rea festivalului de la Craiova şi,
totodată, să înfiinţeze o Asociaţie
Culturală „Ioana Radu”, care, prin
activitatea sa, să menţină viu nu-
mele artistei.

La Craiova concertează una dintre
cele mai vechi orchestre de cameră europene

Sofia Soloists, una dintre cele mai vechi
orchestre de cameră europene, a fost fon-
dată în 1962 de un grup de tineri muzic ieni
de la Opera din capitala Bulgariei. Primul
conc ert, din martie 1962,  sub bagheta diri-
jorului Mic hail Angelov,  a atras imediat
atenţia publicului ş i a criticii de specialita-
te. În jumătate de secol, a sus ţinut peste
3.000 de conc erte în toată lumea.

Ansamblul început prin a încânta audien-
ţa la festivaluri importante din Franţa şi Ger-
mania, iar astăzi se buc ură de o mare po-
pularitate la festivaluri precum San Sebas-

tian şi Santander (Spania), Zagreb şi Du-
brovnik (Croaţia), Citta di Castello (Italia),
Louvain (Belgia), Bergen (Norvegia).  An-
samblul a efectuat turnee în toată Europa,
dar şi pe alte continente: SUA (10 turnee),
America de Sud (3), Japonia (14), Coreea
de Sud (7),  India,  China, Singapore, Mala-
iezia, Indonezia, Filipine şi Aus tralia.  Or-
ches tra deţine pes te 600 de luc rări în re-
pertoriul său, din epoca barocă şi până la
muzica contemporană. A prezentat peste
100 de lucrări  în primă audiţie,  multe din-
tre ele fiindu-le dedicate. Disc ografia an-

samblului conţine peste 60 CD-uri.
Trei dirijori au jucat un rol important în

dezvoltarea orchestrei şi în crearea unui
sound specific: Vassil Kazandjiev (1964-
1978), Emil Tabakov (1979-1988) şi ac-
tualul c onduc ător Plamen Djouroff  (din
1988). Aces te lungi perioade de relaţionare
artistică au constituit o bază solidă pentru
creş terea ş i devenirea orchestrei. Plamen
Djouroff a absolvit Academia Naţională de
Muzică din Sofia, unde a s tudiat pianul,  di-
rijatul şi c ompoziţia. Şi-a făcut debutul di-
rijoral la pupitrul orches trei simfonice din

Pleven, cu acest ansamblu lucrând apoi şase
ani.  Mai târziu, a activat la Bulgarian State
Agency Muzika, primind  o serie de anga-
jamente cu prestigioase orchestre din Bul-
garia şi din străinătate.  În 1988 a devenit
dirijor al Sofia Soloists Chamber Ensem-
ble, punându-şi treptat amprenta asupra
stilului formaţiei. A condus sute de  con-
certe ale acestei extraordinare orchestre,
incluzând turnee în Europa, America şi Asia,
realizând peste 300 de înregistrări radio şi
TV c u lucrări din repertoriul internaţional
şi bulgăresc.

Două minunate spectacole bucură publicul în acest week-end,
la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”! Mâine, 29 noiembrie,
de la ora 18.00, copiii vor vedea „Frumoasa şi Bestia”, un spec-
tacol cu scenariul şi regia de Valentin Dobrescu, scenografia Eus-
taţiu Gregorian, muzica Alin Macovei-Moraru, cu actorii Ionica
Dobrescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Oana Stancu, Daniel Mi-
rea, Cosmin Dolea, Iulia Cârstea şi Costel Ionescu (voce).

Duminică, 30 noiembrie, la ora 11.00, este programată repre-
zentaţia „Bună dimineaţa, noapte bună”, adaptare după Donald
Bisset, în regia lui Joro Ivanov, cu scenografia semnată Eustaţiu
Gregorian, pe muzica lui Alexandr Mihailov. Povestea este spusă
publicului de actriţele Adriana Ioncu şi Alla Cebotari.

1 Decembrie vine la Teatrul „Colibri” cu Ziua Porţilor Deschi-
se. Aşadar, luni, începând cu ora 10.00, şi până seara, la ora 18.00,
craiovenii, indiferent de vârstă, sunt aşteptaţi să călătorească prin
magicul univers al Fabricii de poveşti electroCOLIBRI.

Spectacole şi Ziua Porţilor Deschise în Fabrica
de poveşti electroCOLIBRI
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Numãrul deceselor provocate
de epidemia de febrã hemoragicã
Ebola a ajuns la 5.689, din totalul
de 15.935 de persoane infectate cu
acest virus, potrivit ultimului bilanþ
al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtã-
þii (OMS). Noul bilanþ prezintã date
înregistrate pânã la 23 noiembrie.
OMS considerã cã datele acestor
bilanþuri sunt subestimate. Epide-
mia, cea mai gravã de la identifi-
carea virusului, în 1976, s-a de-
clanºat în Guineea, la sfârºitul lui
decembrie 2013. De atunci ºi pânã
la 23 noiembrie 2014, epidemia de
Ebola a provocat moartea a 1.260
de persoane în aceastã þarã, din
2.134 de cazuri. De asemenea, s-
au înregistrat 3.016 morþi în Libe-
ria, din 7.168 de cazuri. În Sierra
Leone, OMS a înregistrat 1.398 de

PPPPPE a respins moþiunea de cenzurãE a respins moþiunea de cenzurãE a respins moþiunea de cenzurãE a respins moþiunea de cenzurãE a respins moþiunea de cenzurã
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Parlamentul European (PE) a respins,
ieri, o moþiune de cenzurã împotriva
Comisiei Europene, iniþiatã de parlamen-
tari eurosceptici pentru a exprima fap-
tul cã nu mai au încredere în preºedin-
tele CE, Jean-Claude Juncker, în urma
scandalului „LuxLeaks”. Potrivit site-ului
PE, moþiunea a fost respinsã cu 461 de
voturi „împotrivã”, 101 voturi „pentru”
ºi 88 de abþineri. Pentru a demite Comi-
sia, moþiunea de cenzurã ar fi trebuit sã
obþinã o dublã majoritate: douã treimi din
voturile exprimate ºi majoritatea membrilor
PE (cel puþin 376). Textul a fost dezbã-
tutã în PE luni, în prezenþa preºedintelui
CE, Jean-Claude Juncker, ºi a întregului
colegiu al comisarilor. Atunci, Juncker a
respins acuzaþiile privind un „conflict de
interese”, în contextul dezvãluirilor refe-
ritoare la existenþa unui sistem de evaziune fis-
calã în timp ce era premier al Luxemburgului
(1995-2003), reiterând determinarea de a com-
bate fraudele fiscale. „Încetaþi sã mã mai insul-
taþi!”, a exclamat Juncker în plecul PE, adresân-
du-se aleºilor eurosceptici care au depus moþiu-

nea de cenzurã. Noua Comisie „va lupta împo-
triva evaziunii ºi fraudei fiscale”, a dat asigurãri
el, pledând pentru „armonizare fiscalã”, dar nu
contra „concurenþei fiscale”, cu excepþia cazu-
lui în care este „nesãnãtoasã”. „Nu vã îndoiþi de
cuvântul meu”, a insistat el. Luxemburgul este

acuzat de organizarea unui sistem de eva-
ziune fiscalã favorabil companiilor multina-
þionale, scandalul, denumit „LuxLeaks”, fra-
gilizând poziþia noului preºedinte al CE, lu-
xemburghezul Jean-Claude Juncker. Potri-
vit publicaþiei „Les Echos”, CE a iniþiat de
câteva luni investigaþii referitoare la acor-
duri fiscale anticipate aplicate în Luxem-
burg, aranjamentele fiscale favorizând mul-
tinaþionale precum AXA, BNP Paribas,
BPCE, Crédit Agricole ºi grupul Rothschild.
În perioada 2002-2010, Luxemburg ar fi
implementat, potrivit unei anchete realizate
de 40 de publicaþii internaþionale, acorduri
fiscale cu 340 de multinaþionale, printre care
se numãrã ºi Apple, Amazon, Ikea, Pepsi,
Heinz, Verizon, AIG ºi Axa, scopul fiind re-
ducerea impozitelor. Potrivit AFP, practica
acordurilor fiscale anticipate, incriminatã în

scandalul „LuxLeaks”, este legalã ºi aplicatã in-
clusiv de alte þãri ºi permite unei companii sã
solicite în avans informaþii despre modul în care
situaþia sa va fi abordatã de administraþia fiscalã
a unui stat, în scopul obþinerii de garanþii juridice
ºi al optimizãrii sistemului de impozitare.

Legile adoptate sub Hollande vor fi abrogate sub Sarkozy
La doi ani ºi jumãtate dupã în-

toarcerea în arena politicã, Nico-
las Sarkozy, mare favorit la ºefia
UMP (dreapta) la congresul din 29
noiembrie, promite abrogarea le-
gilor adoptate sub preºedinþia lui
Francois Hollande. Chiar dacã une-
le din acestea au fost susþinute ºi

de propriul sãu câmp politic. Deºi
împovãrat de o serie de dosare
penale încã nefinalizate, Nicolas
Sarkozy a declanºat o polemicã
aprinsã cu ministrul Justiþiei,
Christiane Taubira, pe seama ad-
optãrii reformei penale. Fostul ºef
de stat s-a pronunþat în octombrie

pentru reintroducerea juriilor po-
pulare în tribunale corecþionale ºi
pentru pedepse mai mari pentru
delicvenþii recidiviºti. Adunarea
Naþionalã a adoptat marþi, 25 no-
iembrie, reforma teritorialã care
prevede diminuarea numãrului de
regiuni de la 22 la 13 ºi dispariþia

progresivã a consiliilor generale, dar
nu ºi a departamentelor, care rãmân
„circumscripþii de referinþã pentru
stat”. La 8 octombrie, la Toulouse,
Sarkozy se pronunþase pentru ab-
rogarea reformei teritoriale în caz
de întoarcere la putere, într-o în-
tâlnire cu forþele reticente.

OMS: Bilanþul epidemiei de Ebola a ajuns
la 5.689 de morþi, din 15.935 de cazuri înregistrate

decese din 6.599 de cazuri decla-
rate. Aproximativ 600 de cazuri au
fost înregistrate în doar o sãptã-
mânã în cele trei þãri cele mai
afectate de epidemia de Ebola.
OMS apreciazã situaþia ca fiind
stabilã în Guineea, stabilã sau în
declin în Liberia ºi “fãrã îndoialã
în creºtere” în Sierra Leone, care
a înregistrat încã 385 de cazuri în
ultimele ºapte zile. În Mali, ultima
þarã afectatã de virus, OMS a sem-
nalat opt cazuri care au provocat
ºase decese. Bilanþul din Nigeria ºi
Senegal a rãmas neschimbat de
peste 57 de zile, cu 20 de cazuri,
dintre care 8 mortale în Nigeria ºi
un caz în Senegal, un student din
Guineea a cãrui vindecare a fost
anunþatã de cãtre autoritãþi la 10
septembrie. Aceste douã state au

fost retrase de pe lista cu þãrile grav
afectate de epidemia de Ebola.

În paralel, Comisia Europeanã
(CE) a început un tur al capitale-
lor europene pentru a solicita un
efort suplimentar în vederea com-
baterii epidemiei de Ebola în Afri-
ca, care ar putea include ºi mobili-
zarea a 5.000 de medici ºi a “mii
de îngrijitori”, a anunþat o sursã
europeanã. Comisarii europeni
Christos Stylianides (Ajutor Uma-
nitar) ºi Vytenis Andriukaitis (Sã-
nãtate) ar fi stabilit contacte în
acest sens cu cele 28 de state mem-
bre UE, deoarece, având în vede-
re “gravitatea situaþiei, este nece-
sarã o reacþie imediatã”, a adãugat
aceastã sursã. “Comisarii europeni
au solicitat mai mult personal me-
dical ºi (mai mulþi) epidemiologi pe
teren”, a anunþat Enrico Brivio, un
purtãtor de cuvânt al Comisiei.
Vytenis Andriukaitis a scris despre
aceste eforturi miercuri, într-o
postare pe Twitter. “Am fãcut apel
la miniºtrii din 14 state membre,
le-am cerut sã trimitã mai mult
personal medical în þãrile afectate
de Ebola, rãspunsuri pozitive”, se
menþioneazã în postarea comisa-
rului european pentru Sãnãtate. El
ar urma sã-ºi continue contactele
cu miniºtrii din toate statele mem-
bre, în timp ce Christos Styliani-
des, coordonator al UE pentru lup-
ta împotriva epidemiei de Ebola,
efectueazã demersuri similare pe

lângã oficialii guvernamentali din
aria sa de competenþe, a precizat
aceeaºi sursã. CE solicitã mobili-
zarea a “5.000 de medici ºi a mii
de îngrijitori”, dar ºi “mai multe
mijloace financiare ºi logistice, în
special în materie de transport”, a
explicat sursa. Acest personal me-
dical “poate fi de compoziþie mix-
tã”, incluzând “medici trimiºi ºi fi-
nanþaþi de statele membre”, perso-
nal mobilizat în cadrul programe-
lor cofinanþate de UE, precum ºi
voluntari ai ONG-urilor. Comisia
a semnalat deja nevoia presantã de
epidemiologi ºi de echipe mobile
pentru a putea lupta împotriva
epidemiei în satele ºi în zonele izo-
late. Reveniþi la jumãtatea lunii no-
iembrie dintr-o misiune în cele trei
þãri cele mai afectate de epidemie
- Sierra Leone, Liberia ºi Guineea
-, cei doi comisari europeni au de-
cis sã accelereze ritmul mobilizã-
rii europene, datã fiind “gravita-
tea situaþiei” din teren, a explicat
sursa. “Trebuie fãcut totul pen-
tru a stimula un rãspuns, nu pu-
tem aºtepta”, a insistat sursa pen-
tru AFP. Mijloacele UE pentru com-
baterea epidemiei urmeazã a fi dis-
cutate într-o reuniune, luni, a mi-
niºtrilor Sãnãtãþii din statele mem-
bre. UE s-a angajat pânã acum sã
deblocheze peste un miliard de
euro pentru lupta împotriva Ebo-
la, din care CE a pus la dispoziþie
373 de milioane.

Canada va livra militarilor
ucraineni echipamente
pentru perioada iernii

Canada va trimite tone de blu-
zoane, cizme ºi mãnuºi pentru a
echipa pentru perioada iernii apro-
ximativ 30.000 de militari ucraineni
care luptã împotriva separatiºtilor
proruºi din estul Ucrainei, a anun-
þat ministrul canadian al Apãrãrii,
Rob Nicholson. În plus, armata ca-
nadianã va livra Ucrainei echipa-
mente de comunicare, lunete ter-
mice ºi aparate de vedere pe timp
de noapte. Toate echipamentele
enumerate, în valoare de 11 milioa-
ne de dolari canadieni, urmau sã
fie livrate ieri, a spus Nicholson în
cursul unei conferinþe de presã. De
asemenea, la începutul anului vii-
tor, Canada intenþioneazã sã adu-
cã pe cale maritimã un spital de
campanie ºi echipamente de demi-
nare, a adãugat ministrul. În au-
gust, Ottawa a livrat deja armatei
ucrainene cãºti, lunete de luptã,
veste antiglonþ, truse de prim aju-
tor, corturi ºi saci de dormit. Con-
flictul din estul Ucrainei, ocupat de
separatiºtii proruºi, s-a soldat cu -
peste 4.300 de morþi de la lansarea
„operaþiunii antiteroriste” ucraine-
ne, la mijlocul lui aprilie.

Noul Parlament ucrainean
ºi-a început ieri activitatea

Noul Parlament ucrainean, domi-
nat de prooccidentali pentru prima
datã în istoria sa, ºi-a început ieri
activitatea într-o þarã care se con-
fruntã cu un conflict armat în estul
separatist ºi cu o profundã crizã eco-
nomicã, relateazã AFP. Cu aceastã
ocazie, noul Parlament l-a reconfir-
mat în funcþie pe premierul proocci-
dental Arseni Iaþeniuk, apreciat de
creditorii internaþionali, relateazã
AFP. O vastã majoritate formatã din
341 de deputaþi a votat în favoarea
acestei decizii, care avea nevoie de
minimum 226 de voturi. Ucraina a
pierdut în martie Crimeea, anexatã de
Rusia, iar regiunile sale din est sunt
din aprilie teatrul unui conflict mor-
tal între armatã ºi rebelii proruºi, sus-
þinuþi militar de Moscova, acuzatã de
Kiev ºi Occident cã a trimis trupe.
„Þara este în rãzboi (...). Invazia mili-
tarã rusã nu este nimic altceva decât
o atingere la adresa integritãþii noas-
tre teritoriale ºi a independenþei, o
tentativã de a distruge Ucraina”, a
spus Iaþeniuk. „Anul 2015 va fi ºi mai
dificil decât 2014. Haideþi, la lucru!”,
i-a îndemnat premierul pe deputaþi.

Sora lui Kim Jong-un accede
în rândurile puterii de la Phenian

Coreea de Nord a dezvãluit, ieri,
titlul oficial al surorii liderului nord-
coreean Kim Jong-un, a cãrei in-
fluenþã va continua sã creascã în
anii urmãtori, potrivit speciliºtilor.
Kim Yo-jong, care ar avea 26 de ani,
a avut prima apariþie publicã în de-
cembrie 2011, la funeraliile tatãlui
ei, Kim Jong-il. Ea a apãrut de mai
multe ori de atunci alãturi de frate-
le sãu, Kim Jong-un, la evenimente
politice ºi „vizite de îndrumare pe
teren”, în cursul cãrora liderul acor-
dã sfaturi tehnice în toate dome-
niile, industrial, agricol, ºcolar, mi-
litar etc. Presa oficialã nu a vorbit
însã niciodatã despre funcþia aces-
teia în cadrul aparatului de stat.
Pentru prima datã, agenþia KCNA
a prezentat-o drept „directoarea
adjunctã a departamentului” comi-
tetului central al Partidului Munci-
torilor, partidul unic nord-coreean.
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METEO

Înnoratvineri, 28 noiembrie - max: 0°C - min: -3°C

$
1 EURO ...........................4,4199 ............. 44199
1 lirã sterlinã................................5,5793....................55793

1 dolar SUA.......................3,5433........35433
1 g AUR (preþ în lei)........136,3045.....1363045

Cursul pieþei valutare din 28 noiembrie 2014 - anunþat de BNR
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Sindromul post-divorþ

Se difuzeazã la HBO, ora 12:50

“A.C.O.D.” (acronim pentru Adult Child of
Divorce) îl are în centru pe un barbat trecut
de 30 de ani, care a suferit enorm atunci
când pãrinþii lui au divorþat.

Atunci când fratele cel mic îºi anunþã
familia cã s-a logodit ºi cã intenþioneazã sã
se cãsãtoreascã cât mai curând posibil,
protagonistul primeºte sarcina de a se
ocupa de organizarea ceremoniei nupþiale,
lucru destul de dificil întrucât pãrinþii
certãreþi, care au resentimente puternice
unul faþã de celalalt, trebuie convinºi sã
faca abstracþie de divergenþele existente
pentru o scurtã perioadã de timp, de dragul
mirelui, iar familia disfuncþionalã trebuie
reunitã pentru a participa la acest eveni-
ment fericit.

Sherlock Holmes

Se difuzeazã la TVR 2,
ora 20:10

Sherlock Holmes ºi Watson sunt pe urmele
unui om de ºtiinþã psihopat care poate
controla monºtri ºi îi foloseºte pentru a-ºi
sãvârºi crimele.

Filmul incepe în 1940 cu Watson care
începe sã povesteascã cea mai complexã
aventurã a sa cu Sherlock Holmes unei
asistente medicale.

În acest film Sherlock Holmes este aºa cum
a fost creat de catre Arthur Conan Doyle ºi
nu este o continuare a filmului Sherlock
Holmes apãrut la sfârºitul lui 2009 cu Robert
Downey Jr. în rolul principal.

Catwoman

Se difuzeazã la Prima Tv, ora  20:30

Timidã ºi sensibilã, Patience Philips este o
artistã care lucreazã ca designer grafic pentru o
importantã companie de produse cosmetice,
care este pe cale de a descoperi un produs-
minune împotriva îmbãtrânirii. Când Patience
descoperã un secret îngrozitor pe care ºeful ei îl
ascunde, se trezeºte în mijlocul unei conspiraþii...

Printr-o ciudatã împrejurare, ea devine o
femeie cu puteri nebãnuite: vitezã, agilitate,
intuiþie ºi simþuri ultradezvoltate, precum ale
unei pisici. Înzestratã cu aceste noi puteri,
Patience devine Catowman, o fãpturã fascinan-
tã ale cãrei acþiuni se situeazã la limita dintre
bine ºi rãu. Ca orice felinã, este periculoasã,
evazivã ºi ezitantã, dar domesticã...

VINERI - 28 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Finanþe ºi afaceri
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
17:00 Zon@
17:30 Europa mea
18:00 DUPÃ 25 DE ANI *

Ceauºescu, primul meci
18:35 Andografia zilei
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 O datã’n viaþã
22:00 O datã’n viaþã
23:00 O datã’n viaþã
00:00 Nocturne
01:00 Mad Men
2007,  SUA, Dramã
01:50 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
02:55 Telejurnal
03:45 Interes general
04:40 Maºini, teste ºi verdicte
05:10 Zestrea românilor
05:35 Medici de gardã

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:00 Negustorii de ocazii
08:30 Naturã ºi sãnãtate
09:00 Documentar 360°
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Hai-Hui
13:00 Concerte Concursul

Enescu 2014
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Jurnal de front
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 Comoara pierdutã-

Mãnãstirea Vãcãreºti
19:30 Citeºte româneºte!
20:10 Sherlock Holmes
2010, SUA, Mister
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Destine încruciºate
2007, SUA, Dramã, Thriller
00:40 Despãrþiþi, împreunã
2010, China, Dramã
02:15 Concerte Concursul

Enescu 2014

TVR 2

07:35 Loviturã cu efect
10:55 O fatã pe bicicletã
12:40 Mary cea cu vino-ncoa'
12:50 Sindromul post-divorþ
14:40 Fata cu nouã peruci
16:40 Bolt
18:20 Filme ºi vedete
18:50 Sindromul post-divorþ
20:20 O varã foarte instabilã
22:00 Poveºti de groazã
23:00 The Quiet Ones
00:40 Rãmâi cu mine
01:30 Dom Hemingway
03:05 Joc riscant
04:35 Richard Pryor: Fãrã logicã

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 Vinul iubirii
2011, SUA, Romantic
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
01:00 Vinul iubirii (R)
2011, SUA, Romantic
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Dupã 20 de ani (R)
04:30 România, te iubesc! (R)
05:30 Dãdaca (R)
1993, SUA, Comedie
06:00 Sponge Bob Pantaloni

Pãtraþi

PRO TV

ACASÃ
07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:00 Clona (R)
10:15 Pasiune interzisã (R)
11:15 Regina inimilor (R)
12:30 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 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Cristina Show: Invitaþi

actorii din "Casa de alãturi"
00:00 Clona (R)
01:00 Numai iubirea

08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste (R)
10:30 Max Steel (R)
11:00 Max Steel
11:30 Lara (R)
12:30 Baby Boom (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 Apocalipsa de la Stone-

henge
22:00 Serviciul Român de

Comedie
23:00 Dinastia Tudorilor
00:00 Cobra 11 în alertã
01:00 Apocalipsa de la Stone-

henge (R)

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 X Factor
00:00 Hell’s Kitchen – Iadul

Bucãtarilor (R)
02:30 Echipa specialã
1998, SUA, Acþiune, Thriller
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
22:15 D-Paparazzi
23:15 KIDSing Romania (R)
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
04:15 D-Paparazzi (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

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

Mister
08:45 Mere roºii (R)
1976, România, Comedie,

Dramã
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Playtech (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Camera de ras: Pran-

ksters
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Liceenii Rock 'n' Roll
1992, Romania, Comedie
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 Catwoman
2004, SUA, Australia, Acþiune,

Crimã, Fantastic
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Columna
1968, Romania, Dramã, Istoric
01:00 Imperiul
2005, SUA, Acþiune, Dramã
02:00 Catwoman (R)
2004, SUA, Australia, Acþiune,

Crimã, Fantastic
04:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
05:00 În cãutarea lui Moº

Crãciun
2003, SUA, Dramã, Familie,

Fantastic
06:30 Râzi ºi câºtigi (R)07:00 ªtiri Sport.ro

10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Europa

League Astra - Dinamo Zagreb
13:30 Fotbal UEFA Europa

League: Aalborg - Steaua
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Fotbal UEFA Europa

League Astra - Dinamo Zagreb
16:30 Fotbal UEFA Europa

League: Aalborg - Steaua
17:00 Fotbal: Rezumate Europa

League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Campionatul European de

Minifotbal din Muntenegru
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Super Fight Series:

Benjamin Adegbuyi - Hesdy
Gerges

22:00 Wrestling RAW
00:00 Anatomia rãului

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regio-

nala  a  Finantelor  Publice  Craiova -
Administraþia  Judeteana a Finanþelor
Publice Dolj organizeazã licitaþii publi-
ce în condiþiile precizate de O.G.nr.92/
2003 rep. privind Codul de procedurã
fiscalã cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pen-
tru debitorii: 1.SC CLAN  INVEST SRL,
Craiova, str. Doljului, nr. 43, bl. A1, sc.3,
ap. 8, jud Dolj, cod identificare fiscala
14558016 in data de 10.12.2014, ora
10,00 pentru vanzarea bunului: sistem
de dozare volumetric tip AFP cu melc
pentru produse pulverulente, prêt por-
nire licitatie 5.903 lei. Amplasare: com.
Grozesti, sat Pasararu, nr. 91, jud Me-
hedinti. 2.SC VAFLOMA  IMPEX SRL,
Craiova, Aleea Ghetisoarei, nr. 24, bl.
159K, sc.1, ap.14, jud Dolj, cod identifi-
care fiscala 7338816 in data de
10.12.2014, ora 13,00 pentru vanzarea
bunurilor: cantar electronic Partner
AMP-15, prêt pornire licitatie 300 lei;
casa de marcat Partner 500, prêt por-
nire licitatie 210 lei.Amplasare: sediul
societatii. 3.SC  SMD  AUTOTRANS
SRL, Podari, str. Belcineanca, nr. 26, jud
Dolj, cod identificare fiscala 4179163 in
data de 10.12.2014, ora 15,00  pentru
vanzarea bunului: autoutilitara Renault
tip Premium 410.18D, an fabricatie 2007,
nr inmatriculare DJ-25-SMD, prêt por-
nire licitatie  41.115 lei .Amplasare: se-
diul societatii. 4.ASOCIATIA  CRESCA-
TORILOR DE TAURINE FILIALA  DOLJ,
Craiova, str Dunarii, nr. 35, jud Dolj, cod
identificare fiscala 11791911 in data de
11.12.2014, ora 10,00 pentru vanzarea
bunului: automobil mixt Dacia 1307, an
fabricatie 2001, nr inmatriculare DJ-06-
ACT, prêt pornire licitatie 485 lei. Am-
plasare: Craiova, str Popoveni, nr. 1. 5.
SC  NEW  WEEK  IMPEX SRL, Craiova,
str. Ion Tuculescu, nr.10, bl A17, sc.2,
ap.4, jud Dolj, cod identificare fiscala
16443152 in data de 11.12.2014, ora
13,00 pentru vanzarea bunului: autou-
tilitara Dacia tip Logan Pick-Up, an fa-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
bricatie 2008, nr inmatriculare B-15-
WEK, prêt pornire licitatie 7.750 lei.  Am-
plasare: sediul societatii. 6.SC  CICO
TEX SRL, Craiova, str Gogu Constanti-
nescu, nr.9, bl F22, sc.1, ap.2, jud Dolj,
cod identificare fiscala 17221316 in data
de 11.12.2014, ora 15,00 pentru vanza-
rea bunurilor: masina de croit verticala
Yamata, prêt pornire licitatie 578 lei;
masina de cusut Jack 5550 – 2buc, prêt
pornire licitatie 608 lei/buc.Amplasare:
Craiova, str. Toamnei, nr. 84. 7.SC UBF
COMPANY  SRL, Craiova, str Brestei,
nr.204bis,jud Dolj, cod identificare fis-
cala 15523709  in data de 12.12.2014,
ora 10,00  pentru vanzarea terenului in-
travilan 252 mp, nr. cad 23504, CF
210731,situat in Craiova,str Brestei, nr.
202 (fost nr. 206), prêt pornire licitatie
82.950 lei , proprietatea dlui Mitrache
Marius ipotecat in favoarea AJFP Dolj.
Mentionam ca terenul este ocupat  de
o casa de locuit in stadiu avansat de
degradare. 8. SOCIETATEA COOPERA-
TIVA DE CONSUM BUCOVAT, loc Buco-
vat, jud Dolj, cod identificare fiscala
2281786 in data de 12.12.2014, ora 12,00
pentru vanzarea bunurilor: cladire fara
teren - magazin universal, Su=198 mp,
situata in zona centrala a localitatii Vela,
jud Dolj, prêt pornire licitatie 17.300 lei;
cladire fara teren – magazin general si
bufet, Su= 129 mp, situata in localita-
tea Vela, sat Bucovicior, prêt pornire li-
citatie 16.950  lei. Preþurile  nu includ
TVA. Invitam pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri  sa instiin-
teze despre aceasta A.J.F.P. DOLJ inain-
te de datele stabilite pentru vanzare,
mentionate mai sus. Cei interesati in
cumpararea  bunurilor sunt invitati sa
prezinte, pina  la termenele de vanzare
sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana
in ziua precedenta termenelor de van-
zare:oferte de cumparare; in cazul van-
zarii la licitatie, dovada platii taxei de
participare sau a constituirii garantiei
sub forma scrisorii de garantie banca-
ra reprezentand 10% din pretul de por-
nire a licitatiei care se plateste in lei, in

contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062 , cod fiscal
4830007  deschis la Trezoreria A.J.F.P.
DOLJ; imputernicirea persoanei care-l
reprezinta pe ofertant; pentru persoa-
nele juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregis-
trare eliberat de ORC; pentru persoa-
nele juridice straine, actul de inmatri-
culare tradus in limba romana; pentru
persoanele fizice romane,copie de pe
actul de identitate; dovada emisa de
creditorii fiscali ca nu au obligatii fisca-
le restante  (Consiliul Local si Adminis-
tratia Financiara in raza carora se afla
domiciliul sau sediul ofertantului – va-
labile la data licitatiei), urmand sa se pre-
zinte la datele stabilite pentru vanzare
si la locurile fixate in acest scop. Impo-
triva prezentului inscris,cel interesat
poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostiinta , in conformitate cu preve-
derile art.172 si art 173 din OG nr. 92/
2003 privind Codul de procedura fisca-
la, republicata, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare. Licitatia incepe de
la cel mai mare pret din ofertele de cum-
parare scrise , daca acesta este supe-
rior pretului de pornire la licitatie, iar in
caz contrar va incepe de la acest din
urma pret. Adjudecarea se face in fa-
voarea participantului care a oferit cel
mai mare pret, dar nu mai putin decit
pretul de pornire. Taxa de participare
nu se restituie ofertantilor care nu s-au
prezentat la licitatie, celui care a refu-
zat incheierea procesului-verbal de ad-
judecare, precum si adjudecatarului
care nu a platit pretul. Potrivit dispozi-
tiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala , re-
publicata, cu modificarile si completari-
le ulterioare, cand urmeaza sa se ia ma-
suri de executare silita, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru
informatii suplimentare va puteþi adre-
sa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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Anunþul tãu!
S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.

anunþã cã în cadrul contractului de lu-
crãri CL1 – “Extinderea ºi reabilitarea
reþelelor de alimentare cu apã ºi canali-
zare în Municipiul Craiova” au fost de-
marate lucrãrile pentru execuþia co-
lectorului de canalizare menajerã pe
str. Fraþii Goleºti – tronsonul cuprins
între b-dul Dacia ºi b-dul Carol. Lucrã-
rile se vor executa cu tehnologie pipe
jacking (foraj orizontal dirijat), cu con-
ductã PAFSIN cu diametrul nominal de
800 mm pe o lungime de 349,00 m.
Conform Managementului de trafic
circulaþia rutierã în zona lucrãrilor va
fi semnalizatã corespunzator ºi se va
desfaºura cu restricþii. Durata estima-
tã pentru execuþia lucrãrilor în condi-
þii normale va fi de 120 zile. Ne cerem
scuze pentru disconfortul creat ºi vã
mulþumim pentru înþelegere.

Cabinetul  Individual  de  In-
solvenþã  Durlã  Sorin  Daniel  no-
tificã  toþi  creditorii privind  des-
chiderea  procedurii generale de
insolvenþã prevãzutã de legea 85/
2014 împotriva debitoarei  S.C.
AGRO & SUIN S.R.L.,  cu  sediul  în
sat Moþãþei Garã, comuna Moþãþei,
nr.489, numãr de înregistrare în
Registrul Comerþului  J16/2154/
2008, CUI 24708072. Dosarul  este
înregistrat  la Tribunalul  Dolj,  str.
Brestei, nr.129, Craiova, secþia a II-
a civilã, cu numãrul 9107/63/2014.
Conform  hotãrârii nr. 1665 din
12.11. 2014, termenul  limitã de
depunere a creanþelor este stabilit
pentru 12.12.2014. Termenul  limi-
tã pentru verificarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunica-
rea tabelului preliminar al creanþe-
lor este 14.01.2015. Termenul  limi-
tã  pentru depunerea, soluþiona-
rea  eventualelor  contestaþii  ºi afi-
ºarea tabelului definitiv al creanþe-
lor este 28.01.2015.

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

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

MEDITAÞII
Meditez geografie. Tele-
fon: 0749/043.111.
Meditez limba românã.
Telefon: 0762/929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog se-
riozitate. Telefon: 0723/
466.154.
Executãm construcþii, fi-
nisaje, amenajãri interi-
oare de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi strãi-
nãtate. Telefon: 0767/
174.979.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Repar frigidere la domici-
liul clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând camerã
cãmin 22 m.p. preþ 10.000
Euro. Telefon: 0766/
271.705.
Urgent! Garsonierã Braz-
dã G-uri, 31,27 mp. Tele-
fon: 0766/227.092; 0756/
513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere ul-
tracentral, ultralux, A.C. in-
ternet, toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE ÎN BRAZDÃ,
PARTER, ÎMBUNÃTÃÞIT.
Telefon: 0756/454.041.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92 mp
în Bucureºti, în faþa Facul-
tãþii de Drept. Telefon:
0721/995.405.
Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi. Telefon:
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 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Vând casã cu 500 mp te-
ren, zonã centralã, idealã
pentru afaceri. Telefon:
0737/ 639.237.
Vând casã Vârvor, par-
chet, termopan, apã, teren
2000 mp. Telefon: 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 ca-
mere izolatã termic, ter-
mopane, încãlzire centra-
lã sau schimb cu 2 apar-
tamente a 2 camere / va-
riante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã locuibilã în co-
muna Bistreþ, judeþul Dolj.
Telefon: 0771/773.957.

Vând casã în Ocnele Mari
Vâlcea, poziþie excelentã,
spaþii generoase, detalii zilni-
ce la telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 - 20.00.
Vând casã 2 camere, salã,
tindã, curte 600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în Cleanov
- Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/211.651.
Dioºti, vând casã Regalã
superbã 3 camere ºi de-
pendinþe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutura. Te-
lefon: 0763/305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0722/618.998.
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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.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data de
12.12.2014, a unei (1) funcþii  publice temporar vacante respectiv:

1-inspector, cls l, grad Asistent în cadrul Serv public comunitar local pentru
evidenþa persoanelor

Condiþii de participare la concurs :
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superioa-

re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
-absolvent de cursuri operare calculator
-vechime minimã de 1 an în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea

funcþiei publice
Dosarul de înscriere se depune la Serviciul  Resurse umane-Salarizare, ºi va

cuprinde:
-formular de înscriere prevazut în anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
-copiile diplomelor de studii ºi alte acte doveditoare care atestã studii sau

specializãri necesare ocupãrii funcþiei publice
-copie dupã cartea de muncã sau, dupã caz o adeverinþã care sã ateste vechi-

mea în muncã sau dupã caz în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcþiei
publice

-cazier judiciar
-adeverinþã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare
-declaraþie pe propria rãspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a des-

fãºurat activitãþi de poliþie politicã.
Termen de depunere a dosarelor 28.11.2014-06.12.2014, ora 16, la sediul

primãriei, str.T.Vladimirescu nr.24 la Serviciul Resurse umane-Salarizare. Pro-
ba-interviu se susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la data susþinerii probei
scrise de cãtre candidaþii declaraþi admiºi la proba scrisã . Data ºi ora interviului
se afiºeazã odatã cu rezultatele la proba scrisã.

Vând casã strada Nãsã-
ud nr. 16 (zona Brestei-
Râului), toate utilitãþile, 345
mp teren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000 euro.
Telefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la stra-
da principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stradal,
utilitãþi, apã, curent, cana-
lizare, îngrãdit, doar sã vã
ridicaþi casa, 35 euro/mp,
negociabil. Telefon: 0761/
817.214.
Vând teren lângã abato-
rul de animale stradal,
10000 mp, Ghindeni, uti-
litãþi, apã ºi curent, 8 euro/
mp, negociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren 10000 mp,
Malu Mare, lângã moarã,
stradal, având posibilitate
pentru utilitãþi, curent ºi
apã, 15 Km de Craiova,
10 euro / mp, negociabil.
Telefon: 0761/817.214.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.

Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la telefon:
0746/495.167.
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m
deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom, de-
pozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut, parcelabil. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor, între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã pe te-
ren, 4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, intravi-
lan, electrificat, în comuna
Ghidici. Telefon: 0351/
460.075; 0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, deschi-
dere 28 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.

Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, împrejmuit,
curent, apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN AGRI-
COL. TELEFON: 0766/
368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Berli-
nã, consum 4%, 90.000
km, culoare alb, foarte
bunã, 1000 euro. Telefon:
0749/059.070.
Vând Dacia 1310, fabrica-
þie 1993, pentru piese de
schimb. Autoturismul este
în stare de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând Renault Clio 2003
full, taxa nerecuperatã
2150 euro negociabil. Te-
lefon: 0766/899.363.
Vând (schimb) dezmem-
brãri Fiat Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând AUDI A6, 2000TDI,
fabricaþie  2006, full optio-
nal piele, xenon, naviga-
þie, impecabil.  Telefon:
0762/109.595.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi, culoa-
re roºu grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecuperatã, în-
matriculat România. Tele-
fon: 0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica. Telefon: 0746/
901.203.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.

Vând bibliotecã cca 150
ani, lemn masiv, geamuri
cristal (2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, stare
bunã. Telefon: 0737/
639.237.
Vând antenã satelit mar-
ca Kambridge. Telefon:
0351/444.088.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare olte-
neºti, saltea copil, lam-
padar. Telefon: 0770/
298.240.
Vând chiuvetã, 55/40 cm,
30 Ron, tablouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse, 2 Ron.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei / bu-
catã negociabil, 40 de
capre- 200 lei / bucatã, ti-
nere, sãnãtoase. Telefon:
0763/226.996.
Vând copertinã lungime 6
m, lãþime 1.5 m. Telefon:
0744/391.195.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei/kg, co-
vor persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând capotã motor dacia
1100. Telefon: 0721/
995.405.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.

Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni, zonã
centralã, lângã mormân-
tul lui Ion Oblemenco. Te-
lefon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35 litri.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope
CIELO 185/60 R 14- 200
RON. Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plastic, cutii de
bere, uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau maga-
zin Auto –Cielo - 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând masã floarea–soa-
relui pentru combinã C
12M, cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodinã 380V
ºi alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex mare,
bocanci ºi ghete militare,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii, combinã
muzicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50
lei, burtierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 28 noiembrie 2014

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

STAÞIUNEA
DE CERCETARE –

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

Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
Vând plapume mãtase
cu lânã noi.  Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, canis-
trã aluminiu nouã 20 l, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon: 0251/
427.583.
Sinaia cimitir Secu vând
loc de veci suprapuse lu-
crare finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/456.609.
Vând tub plastic pentru fo-
rat puþuri dimensiune 112.
Telefon: 0745/589.825.

Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi ferestre.
Telefon: 0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi cã-
priori din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
SCHIMBURI

Vând sau schimb calori-
fere de tablã puþin folosit
cu un calorifer fontã 120/
80 foarte puþin folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pentru
handicapat. Telefon:
0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat,
centralã, tot confortul, Ma-
terna Craioviþa. Telefon:
0756/379.809.
Închiriez apartament 2 ca-
mere semimobilat central.
Telefon: 0755/793.203.
Închiriez apartament douã
camere, parter, ultracentral.
Telefon: 0722/654.845.
Închiriez camerã la casã
str. Petuniilor. Telefon:
0771/780.325.
Închiriez cabinet medical
dotat corespunzãtor. Re-
laþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/072.812.

Închiriez una camerã mo-
bilatã la o tânãrã necãsã-
toritã cu posibilitãþi de pla-
tã a întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna Craioviþa.
Telefon: 0726/497.404.
Primesc douã fete în gaz-
dã Telefon: 0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închiriez aparta-
ment 2 camere decoman-
date, ultraîmbunãtãþit, cen-
tralã, stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon: 0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ultracen-
tral, centralã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 0726/212.774.
Apartament 2 camere de-
comandate lux, A.C. mi-
crocentralã, balcon în-
chis, complet mobilat. Te-
lefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament ultra-
central, ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ultramo-
dern ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/109.595.
Închiriez magazin  stradal,
cu toate utilitãþile , Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/032.920.
MULÞUMIRI

Alexandra – soþie, Costel –
fiu, Doina - norã, Mãdãlina
ºi Marius- nepoþi, împreu-
nã cu fraþii, cumnaþii ºi cum-
natele, mulþumesc celor
care au fost alãturi la dure-
rea despãrþirii de cel care
a fost MARIN (MARINICÃ)
TUDOSIE. Înmormântarea
a avut loc sâmbãtã
22.11.2014, în comuna Leu.

MATRIMONIALE
Domn serios,46 ani, cu
serviciu ºi casã caut
doamnã pentru priete-
nie sau cãsãtorie.Tele-
fon:0763/722.683.
Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã se-
rioasã pentru prietenie,
convieþuire la þarã, me-
naj, curãþenie, întreþi-
nere. Telefon: 0253/
289.198.

65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obligaþii,
doresc doamnã pensi-
onarã fãrã obligaþii. Te-
lefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut o familie nevoiasã
care poate îngriji per-
manent o gospodãrie
la þarã (Vâlcea) o las
moºtenire. Telefon:
0351/809.908, dupã
ora 18.00.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie ºi carnet
de student eliberate de Uni-
versitatea Bucureºti Facul-
tatea de Psihologie pe nu-
mele CISMARU MIHAI. Se
declarã nule.
COMEMORÃRI

Cu aceeaºi durere
amintim cã pe 3 decem-
brie 2014 se împlineºte
un an de când a plecat
dintre noi, scumpa
noastrã soþie, bunicã ºi
soacrã, ALEXANDRINA
MIERTESCU (NICUÞA)
lãsând un  gol imens în
sufletele noastre. Pioa-
sã ºi duioasã amintire.
În veci nu te vor uita
soþul - Gicã, nepoata -
Irina ºi nora - Monica.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Grupa A: Atl. Madrid – Olympiacos 4-0 (R. Garcia 9,
Mandzukic 38, 62, 65), Malmo FF – Juventus 0-2 (Llo-
rente 49, Tevez 88).

Clasament: 1. ATL. MADRID 12p, 2. Juventus 9p, 3.
Olympiacos 6p, 4. Malmo 3p.

Ultima etapã (9 dec.): Olympiacos – Malmo FF, Ju-
ventus – Atl. Madrid.

Grupa B: Ludogoreþ Razgrad – Liverpool 2-2 (Dani
Abalo 3, Terziev 88 / Lambert 8, Henderson 37), FC Ba-
sel – Real Madrid 0-1 (Cr. Ronaldo 35).

Clasament: 1. REAL MADRID 15p, 2. FC Basel 6p, 3.
Liverpool 4p, 4. Ludogoreþ 4p.

Ultima etapã (9 dec.): Liverpool – FC Basel, Real
Madrid – Ludogoreþ Razgrad.

Grupa C: Zenit St. Petersburg – Benfica 1-0 (Danny
79), Leverkusen – AS Monaco 0-1 (Ocampos 72).

Clasament: 1. LEVERKUSEN 9p, 2. Monaco 8p, 3.
Zenit 7p, 4. Benfica 4p.

Ultima etapã (9 dec.): AS Monaco – Zenit St. Peters-
burg, Benfica – Leverkusen.

Grupa D: Anderlecht – Galatasaray 2-0 (Mbemba 44,
86), Arsenal – Dortmund 2-0 (Sanogo 2. A: Sanchez
57).

Clasament: 1. DORTMUND 12p, 2. ARSENAL 10p, 3.
Anderlecht 5p, 4. Galatasaray 1p.

Ultima etapã (9 dec.): Galatasaray – Arsenal, Dort-
mund – Anderlecht.

Grupa E: ÞSKA Moscova – AS Roma 1-1 (V. Berezuþ-

DIGI SPORT 1
21:30 – FOTBAL – Franþa:

Marseille – Nantes.
DIGI SPORT 2
10:00, 13:30 – TENIS – In-

ternational Premier Tennis Lea-
gue Micromax Indian Aces Sin-
gapore Slammers / 18:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: U-
BT Cluj – Timba Timiºoara /
19:45, 21:45 – BASCHET (M) –
Euroliga: Anadolu Efes Istanbul
– Dinamo Sassari, Barcelona –
Emporio Armani Milano.

DIGI SPORT 3
9:00 – JUDO (F, M) – Gran

Prix la Jeju, în Coreea de Sud:
ziua a doua / 17:30 – VOLEI (F)
– Divizia A1: CSM Satu Mare –
Dinamo / / 19:30 – VOLEI (M)
– Divizia A1: Dinamo – CSM Bu-
cureºti.

DOLCE SPORT
18:00 – FOTBAL – Liga I:

Concordia Chiajna – Gaz Metan
Mediaº.

DOLCE SPORT 2
20:00 – BASCHET NBA: Bos-

ton Celtics – Chicago Bulls.
SPORT.RO
20:00 – MINIFOTBAL –

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-A
Rezultate complete

ki 90+3 / Totti 43), Man. City – Bayern Munchen 3-2
(Aguero 21 pen., 85, 90+1 / X. Alonso 40, Lewandow-
ski 45).

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

Ultima etapã (10 dec.): AS Roma – Man. City, Bay-
ern 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 Barcelona – Paris SG, Ajax
– APOEL Nicosia.

Grupa G: Schalke – Chelsea 0-5 (Terry 2, Willian 29,
Kirchhoff 44 aut., Drogba 76, Ramires 78), Sporting
Lisabona – NK Maribor 3-1 (Carlos Mane 10, Nani 35,
Slimani 65 / Jefferson 42 aut.).

Clasament: 1. CHELSEA 11p, 2. Sporting 7p, 3. Schal-
ke 5p, 4. Maribor 3p.

Ultima etapã (10 dec.): Chelsea – Sporting Lisabo-
na, 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. ªAHTIOR 8p, 3.
Bilbao 4p, 4. B. Borisov 3p.

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

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

Campionatul European, în Mun-
tenegru.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – LIGA I:

CSMS Iaºi – Pandurii Tg. Jiu.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I:

Concordia Chiajna – Gaz Me-
tan Mediaº.

EUROSPORT
14:00 – CURLING – Cam-

pionatul European, la Champe-
ry, în Elveþia: semifinale / 17:45
– SÃRITURI CU SCHIURILE
(M) – Cupa Mondialã, la Kuu-
samo, în Finlanda / 22:00 –
SPORTURI DE CONTACT –
Gala Regele regilor, la Plock, în
Polonia.

EUROSPORT 2
7:45, 9:15, 12:00 – PATI-

NAJ ARTISTIC – Marele Pre-
miu al Japoniei: perechi, femi-
nin ºi masculin – programul
scurt / 15:30 – FOTBAL – In-
dia: Delhi Dynamos FC – Mum-
bai City FC / 20:30 – CURLING
(M, F) – Campionatul European,
la Champery, în Elveþia: meciuri
pentru locul 3 / 21:30 – FOT-
BAL – Germania: Freiburg –
Stuttgart.

Aflaþi în imediata apropiere a
podiumului Diviziei A1, voleibaliºtii
de la SCM U Craiova întâlnesc
mâine dupã-amiazã, în campionat,

VOLEI (M, F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 8-A

Dan Pascu: “Am învãþat multe dupã eºecul cu CSM Bucureºti.
Sperãm sã nu repetãm greºelile din acel joc”

SCM U Craiova – CS Arcada Galaþi, mâine, ora 14:00, Sala Polivalentã

Programul complet al rundei
Astãzi: ªtiinþa Explorãri Baia Mare – Pheo-

nix Simleu Silvaniei (17:00), Dinamo – CSM
Bucureºti (19:30).
Mâine: SCM U CRAIOVA – CS Arcada

Galaþi (14:00), Steaua Bucureºti – Banatul
Caransebeº (15:45), CS Unirea Dej – Tomis
Constanþa (17:00), Volei Municipal Zalãu –
LPS Piatra Neamþ (18:00).

Clasament
1. Tomis 20 7. Baia M. 9
2. Zalãu 17 8. Piatra N. 8
3. Dinamo 15 9. Dej 8
4. CRAIOVA 14 10. Banatul 4
5. CSM Buc. 13 11. ªimleu 4
6. Arcada 10 12. Steaua 4

Dupã un start modest de sezon, cu un
singur punct în cinci etape, SCM U Craiova
a obþinut 4 puncte în ultimele douã runde,
3-0 (a) cu Piatra Neamþ ºi 2-3 (d) cu Târ-
goviºte, suficient cât sã abordeze urmãtoa-
rele meciuri cu altã stare de spirt.

Despre proximul joc, programat, ca ºi
în cazul bãieþilor, tot mâine ºi tot acasã, dar

Revigorate, fetele cer susþinere:
“Sperãm sã vinã cât mai mulþi spectatori la salã”
SCM U Craiova – Medicina Tg. Mureº, mâine, ora 18:00, Sala “Ion Constantinescu”

în Sala Ion Constantinescu, contra Medi-
cinei Tg. Mureº, antrenorul secund al alb-
albastrelor, Adrian Popescu, a declarat:
“Echipa din Târgu Mureº este una dintre
echipele cu pretenþii ale campionatului, in-
vitãm toþi suporterii sã fie aproape de noi.
Ne aflãm însã într-o formã bunã ºi sper sã
obþinem punct sau chiar puncte. Fetele au

prins încredere în ele dupã ultimele rezul-
tate, au arãtat cã se pot ridica la un nivel
destul de bun”.

“Tot ce îmi doresc sâmbãtã este sã fa-
cem un meci bun, sã fim o echipã cum am
fost la Târgoviºte, ºi sperãm sã vinã cât mai
mulþi specatori la salã sã ne susþinã”, a spus
ºi jucãtoarea SCM-ului, Ramona Postea.

pe CS Aracada Galaþi, meci prefa-
þat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, de tehnicianul Dan Pascu
ºi de libero-ul Mihai Mãrieº.

“Venim dupã un meci nereuºit,
0-3 la Bucureºti, cu CSM. Trebuia
sã se întâmple ºi asta, se acumulase
o stare de obosealã dupã opt me-
ciuri bune, adãugând aici ºi dubla câº-
tigãtoare cu Partizan, din CEV Cup.
Totuºi, poate chiar ºi aºa reuºeam
mai mult, însã am greºit conside-
rându-ne prea încrezãtori. Am învãþat
multe dupã acest joc, sperãm sã nu
se mai repete. Arcada este un ad-
versar de valoare apropiatã cu CSM
Bucureºti. Ne aºteaptã un meci difi-
cil ºi ca atare ne vom lua toate mã-
surile pentru a obþine victoria. Tre-
buie sã strângem rândurile, sã facem
tot posibilul pentru a câºtiga.

Marþi revenim în CEV Cup, ju-
cãm cu Kecskemet, în deplasare,
prin urmare avem un program în-
cãrcat, cu 3 partide în 8 zile. Sper

însã sã gestionãm cu bine
situaþia. Avem ºi trei jucã-
tori cu probleme, lui Bica-
nin ºi Ghionea, accidentaþi la Bu-
cureºti, alãtuându-li-se Manda”, a
declarat Dan Pascu.

“ªtim cum îi putem contracara
pe cei din Galaþi. Sperãm sã sevim
bine, sã le scoatem centri din joc.
S-a instalat puþinã obosealã, dar
suntem o echipã profesionistã ºi nu
avem decât sã gãsim resurse”, a
spus ºi Mihai Mãrieº.

Tehnicianul craiovean a vorbit
ºi de meciul din CEV Cup,

cu Kecskemet
Cum s-a putut afla de mai sus,

SCM U va juca marþi, în turul opti-
milor de finalã ale CEV Cup, în de-
plasare, cu formaþie maghiarã Kec-

skemet, care a eliminat anterior pe
Dinamo.

Despre ciocnirea cu gruparea din
þara vecinã, Dan Pascu a spus:
“Dupã meciul cu Galaþi mai avem
o zi de pregãtire, iar luni dimineaþã
vom pleca spre Ungaria. Dinamo a
fãcut greºeala pe care am fãcut-o
noi cu CSM Bucureºti! Dupã vic-
toria cu 3-2 din deplasare s-a con-
siderat dinainte învingãtoare ºi a
pierdut calificarea (n.r. 1-3). Altfel,
Kecskemet este o echipã periculoa-
sã, care are valoare la nivel euro-
pean. Pânã la meciul din Ungaria
însã mai e, ºi momentan nu mã
gândesc decât la jocul cu Arcada
Galaþi”, a mai afirmat Pascu.

Programul complet al rundei
Astãzi: Dinamo – CSM Satu Mare (17:30).
Mâine: Penicilina Iaºi – Unic Piatra Neamþ

(10:30), SCM U CRAIOVA – Medicina Tg.
Mureº, CS Alba Blaj – CS U Cluj (ambele 18:00),
CSM Lugoj – CSM Bucureºti (18:30).

Luni: ªtiinþa Bacãu – CSM Târgoviºte
(18:00).

Clasament
1. Blaj 18 7. Satu M. 9
2. Bacãu 17 8. Lugoj 7
3. CSM Buc.* 15 9. Piatra N. 6
4. Dinamo 15 10. CRAIOVA 5
5. Târgoviºte 14 11. U Cluj 5
6. Tg. Mureº 10 12. Iaºi* 2
* - un joc mai puþin.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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 – astăzi, ora 18
CSMS Iaşi – Pandurii – astăzi, 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

Sâmbătă va fi o zi plină de sport
în Bănie, deschisă în Polivalentă
de meciul de volei SCMU Craiova
– Arcada Galaţi, la ora 14, conti-
nuată pe „Ion Oblemenco” de par-
tida din Liga I dintre Univers ita-
tea Craiova ş i Ceahlăul, la ora
15.30 şi apoi de disputa de bas-
chet dintre SCMU Craiova şi cam-
pioana Asesoft Ploieşti,  de la ora
17.30, în Sala Polivalentă. Antre-
norul baschetbaliştilor, Andjelko
Mandic, rec unoaş te statutul de
out-sider în jocul cu galacticii de
la Asesoft, dar îşi pune speranţa
în motivaţia băieţilor săi, care în-
tâlnesc cea mai bună echipă ş i nu
au practic  ce pierde, în sprijinul
fanilor, care vor veni şi de la sta-
dion, după meciul Craiova – Cea-
hlăul, dar şi într-o oarecare lipsă
de motivaţie şi o oboseală a pra-
hovenilor, care mierc uri seara au
jucat în Eurocup cu Lietuvis  Ry-
tas,  pierzând cu 97-92. „Suntem
profesionişti şi abordăm toate me-
ciurile la victorie, dar cred trebu-
ie să fim ş i realişti şi să admitem
că depindem mult de echipa pe
care o aliniază Asesoftul, de câţi
străini vor folos i, de c ât de mult
se vor odihni după meciul din Li-
tuania. Ei au un parcurs bun în
Eurocup, acela es te obiectivul lor
principal,  sunt mai puţin motivaţi
în c ampionat. Sperăm să nu fie
atât de c oncentraţi la Craiova.
Vom încerca să profităm de obo-
seala lor ş i să jucăm la nivel r idi-
cat toate cele 40 de minute. Tre-
buie să facem foarte puţine gre-
şeli, fiindcă o ec hipă mare profită
de orice eroare pentru a se des-
prinde. Îşi c onstruiesc meciul şi
te pedepsesc  c u orice oc azie.
Dacă vor marca iar 14 coşuri de
3 puncte în repriza a doua,  aşa
cum au făcut-o în returul Cupei,

Echipa naţională a României ocu-
pă locul 15, cu 1014 de puncte,
după o urcare de şase poziţii, în ie-
rarhia FIFA-Coca Cola, dată publi-
cităţii, ieri, aceasta fiind cea mai
bună clasare a tricolorilor din sep-
tembrie 2008, când erau pe 13, in-
formează site-ul oficial al forului
internaţional. În septembrie 2012 şi
februarie 2011, naţionala română
ocupa locul 57, cel mai slab din is-
toria ierarhiei. Ultima adversară a
României din Grupa F a prelimina-
riilor Euro-2016, Irlanda de Nord,

Oficial, în clasamentul FIFA Coca Cola
România e a 15-a echipă din lume

a coborât patru locuri în ierarhia
FIFA, de pe 43 pe 47, cu 615 punc-
te. Selecţionata Insulelor Feroe a
făcut un salt de 82 de locuri, ur-
când în ultima lună de pe poziţia 187
până pe 105, cu 317 puncte, în
urma victoriei cu 1-0 obţinută în
deplasare cu Grecia, la 14 noiem-
brie. Aceasta este cea mai mare ur-
care a unei echipe naţionale în cla-
samentul FIFA în ultima lună. Cele-
lalte selecţionate din grupa Româ-
niei ocupă următoarele locuri: Un-
garia - poziţia 44, cu 632 puncte

(în urcare 6 locuri), Finlanda - po-
ziţia 70, cu 468 de puncte (în co-
borâre 7 locuri), Grecia - poziţia 25,
cu 856 de puncte (în coborâre 7
locuri). Selecţionata Germaniei se
menţine pe prima poziţie în această
ierarhie, urmată de Argentina şi
Columbia. Primele zece locuri în
clasamentul FIFA sunt ocupate de
următoarele reprezentative: 1. Ger-
mania, 2. Argentina,

3. Columbia, 4. Belgia, 5. Olan-
da, 6. Brazilia, 7. Portugalia, 7.
Franţa, 9. Spania, 10. Uruguay.

Chiar dacă mâine Universitatea Craiova întâlneşte
Ceahlăul, în etapa a 16-a a Ligii I, clubul din Bănie a pus
deja în vânzare biletele pentru meciul de Cupă, cu Stea-
ua, programat joi, de la ora 20.30. Pentru derby, biletele
sunt mai scumpe, acestea păstrându-şi acelaşi preţ doar
la peluze, respectiv 5 lei. Astfel, la tribuna a II-a intrarea

Biletele pentru meciul cu
Steaua, la mare căutare

SCMU Craiova întâlneşte Asesoft Ploieşti într-un meci din Liga
Naţională, chiar după meciul Ştiinţei cu Ceahlăul în Liga I

va costa 15 lei, la tribuna I se poate intra cu 20 de lei, iar
la tribuna 0 preţul este de 35 de lei. În ciuda scumpirii,
solicitările sunt deja foarte mari din partea fanilor. Bilete-
le se vând la magazinul clubului, de lângă English Park şi
la casele de bilete de la stadion, dar şi online, pe site-ul
oficial al clubului, tichetele sosind acasă. Meciul cu Steaua
ar trebui să fie ultimul găzduit de „Ion Oblemenco” îna-
intea demolării, însă acest lucru a mai fost vehiculat în
câteva rânduri, aşa că nu reprezintă o certitudine. De
altfel, Universitatea Craiova va juca două meciuri la rând
cu Steaua, cel din sferturile Cupei şi cel din etapa a doua
a returului, anul viitor.

nu c red că avem vreo şansă. Ori-
cum,  noi juc ăm fără presiune, nu
avem nimic de pierdut, o victorie
contra Asesoftului contează prac-
tic dublu, fiindcă de obicei ei îşi
câştigă jocurile.  Ştiu c ă au pier-
dut cu Mureşul, iar noi am bătut
Mureşul, dar  asta nu înseamnă că
voi suntem mai bine c a Asesoftul.
Sperăm într-o sală plină, mai ales
că jucăm imediat după meciul de
fotbal dintre Universitatea şi Cea-
hlăul” a declarat Mandic.

Obiectiv pe final de tur –
măcar 2 victorii

SCMU Craiova ocupă momen-
tan locul 8, cu 11 puncte, iar An-
djelko Mandic consideră c ă par-
cursul ec hipei a fos t unul bun, iar
în ultimele 5 partide din tur, până
la finalul anului, echipa ar trebui
să mai câştige încă 2 mec iuri pen-
tru a-şi păstra linia favorabilă. În
retur sunt programate 8 meciuri
în Polivalentă şi doar 4 deplasări,
în condiţiile în care meciurile cu
Asesoft şi Steaua din retur vor fi
în deplasare.  „Avem 4 victorii şi
3 înfrângeri şi c red că suntem în
grafic, suntem pe drumul cel bun
ca rezultate. Doar eşec ul de la
Mediaş  mi l-aş  reproşa, în rest
totul a fost conform aşteptărilor,
chiar pes te aces tea. Ne aş teaptă
5 meciuri foarte grele, avem acasă
cu Asesoft ş i Steaua, c ele mai
bune ec hipe ale campionatului, şi
deplasări la Sibiu, Oradea,  echi-
pe foarte bune, dar cu care avem
totuşi şanse egale, şi la Timba Ti-
mişoara. Chiar dacă este teoretic
cel mai uşor mec i, vom avea pro-
bleme,  atât motivaţionale, cât şi
c a program, el urmând c hiar
după derby-ul cu Steaua, atât de
important pentru Craiova, dar şi

înainte de Crăciun, fiind ultimul
joc din 2014.  În mod normal ar
trebui să mai câştigăm 2 meciuri
în tur, tot ce e peste ar fi un bo-
nus excelent,  dac ă ar  fi mai puţi-
ne, n-ar f i f i prea bine. Am rămâ-
ne astfel în obiectiv, f iindcă în
retur avem mult mai multe me-
ciuri acasă, ceea c e es te totuşi
un avantaj important” a spus An-
djelko Mandic.

Mandic este exasperat
de accidentări

Tehnicianul sârb este mulţumit
de parcursul echipei, dar îngro-
zit practic de seria de ac ciden-
tări, majoritatea juc ătorilor ac u-
zând probleme medic ale de la în-
ceputul sezonului, acestea conti-
nuând şi în această perioadă. Pen-
tru meciul cu Asesoft, Bosnjak
es te absenţă certă,  dar  mai sunt
şi alţi jucători nerecuperaţi total,
doar Bozovic,  Petrişor şi Krsta-
novic fiind la 100 % din punct
de vedere fizic. „Nu vreau să caut
sc uze,  dar de când am început
sezonul nu am avut la dispoziţie
în vreun meci toţi jucătorii. Es te
incredibil ce ni se întâmplă cu
aceste accidentări, nu mai ştiu ce
să fac . Înaintea fiec ărui meci aş-
tept c a doctorul să-mi spună pe
cine mă pot baza,  cine es te apt
de joc . Unii dintre jucători şi-au
asumat riscuri, au forţat reintrând
mai devreme ca medicii să-şi dea
OK-ul,  din respect pentru echipă
şi suporteri.  Practic , doar Krsta-
novic şi Bozovic  nu au avut pro-
bleme de sănătate până ac um, în
rest toţi au suferit câte ceva. Ne
afectează această c riză de efec-
tiv şi la antrenamente, fiindc ă deşi
avem lotul complet, nu poţi să-ţi
măsori forţele doar cu Damian,

Ciotlăuş şi Corneanu, c hiar dacă
ei dau totul şi se pregătesc c um
trebuie.  Acelaşi ghinion cu acc i-
dentările l-am avut ş i anul trecut.
Nu sunt eu un tip foarte religios,
dar poate ar trebui să încerc ăm
să aducem şi un preot la echipă,
nu doar un doctor. În Rusia chiar
se practică la unele echipe, îna-
intea startului sezonului” a spus
antrenorul Craiovei.

„Zoki” Krstanovic:
„Vom da totul să batem Asesoft”

Liderul echipei din punct de ve-
dere al evoluţiilor, Zoran Krs tano-
vic,  este optimist înaintea partidei
de mâine, consiedrând că el şi co-
legii chiar  au şanse la victorie,  fi-
ind hotărâţi să nu mai repete ero-
rile din  returul Cupei. „Cu Ase-
softul trebuie să jucăm la acelaşi

nivel timp de 40 de minute, să fa-
cem cât mai puţine greşeli. După
cele două meciuri de Cupă, avem
o idee un plus de modul cum ar
trebuie să-i abordăm, suntem pre-
gătiţi mental pentru un asemenea
joc şi aşteptăm fanii alături, fiind-
c ă as tfel vom avea mai multe
şanse să învingem campioana”.
„Zoki” este coşgeterul Ligii Naţi-
onale, dar spune că rezultatele
echipei sunt mult mai importante
decât cele personale. „Nu pun
mare preţ pe acest c lasament in-
dividual ş i nu cred că e important
că eu sunt c el mai bun marc ator
din Liga Naţională, aş f i mult mai
fericit ca echipa să fie în frunte”
a declarat pivotul de 32 de ani,
care are în Liga Naţională o me-
die de 23.3 puncte (locul 1) şi 7,3
recuperări ( locul 7)  pe meci, cu
un c oeficient 22 (locul 1).
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