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- N-au mai făcut nici Festivalul de
muzică uşoară “Cerbul de Aur” şi nici
Festivalul de muzică uşoară “Mamaia”...

- Ne-au “uşurat” de muzică, Popes-
cule, asta au făcut.

actualitate / 5

eveniment / 4 cultură / 6

actualitate / 2

Drumul judeţean Mischii-
Caracal a fost închis, ieri, în
dreptul comunei Piele şti,
după ce pârâul Tes lui a ieşit
din nou din matcă în urma
precipitaţiilor căzute în
ultimele două zile. Pentru a
nu bloca traficul în zonă,
autorităţile au hotărât să
pună la dispoziţia şoferilor o
rută ocolitoare. Situaţia
hidrologică este monitoriza-
tă în permanenţă de re pre-
zentanţii Administraţiei
Bazinale de  Apă Jiu, care se
aşte aptă însă ca nivelurile şi
debitele mai multor cursuri
de apă din judeţ să cre ască
în următorul interval.
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Mark Gittenstein
recomandă
coabitare între
Victor Ponta şi
Klaus Iohannis

Fostul ambasador al SUA la Bu-
cureşti (2009-2013), Mark Gitten-
stein, a scris pentru ediţia Europa a
cotidianului Wall Street Journal, ru-
brica Opinii, un articol intitulat „A
chance for listing change in Ro-
mania” („O şansă pentru o schim-
bare de durată în România”), în
care formulează unele evaluări după
alegerile prezidenţiale, menţionând,
între altele, că „România şi întrea-
ga lume au fost uimite de victoria
lui Klaus Iohannis”. Mark Gitten-
stein este un bun cunoscător al re-
alităţilor din ţara noastră şi păstrea-
ză încă o influenţă deloc de neluat
în seamă la Bucureşti.

A predat un portmoneu
cu peste 700 de lei!
Elev de la
„Carol I”, exemplu
de simţ civic

„Un curs
despre
profesorul
Marin Beşteliu.
Fără pauză”

A treia rectificare
bugetară,
aprobată ieri
de Guvern,
e pozitivă

A treia rectificare bugetară din
aces t an, prin care sunt alocate
fonduri pentru plata în avans a ti-
tlurilor executorii câştigate în in-
stanţă de către bugetari şi pentru
plata arieratelor, a fost aprobată în
şedinţa de ieri a Guvernului. Înain-
te de începerea şedinţei, premierul
Victor Ponta a anunţat că rectifi-
carea – care s-a făcut prin dero-
gare de la legea care interzice efec-
tuarea a mai mult de două rectifi-
cări pe an şi nu mai târziu de 30
noiembrie - va fi una pozitivă, ca
urmare a absorbţiei mai bune a fon-
durilor europene, dar şi a unei co-
lectări superioare la buget.
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Parlamentul
se reuneºte
pe 21 decembrie
pentru depunerea
jurãmântului
de cãtre noul
preºedinte

Conducerea Camerei Deputaþi-
lor a hotãrât, ieri, în baza unei
proiecþii a programului de lucru
al acestui for pentru urmãtoarea
perioadã, cã plenul reunit al
Parlamentului se va întruni în
data de 21 decembrie, duminicã,
pentru depunerea jurãmântului de
cãtre noul preºedinte, Klaus
Iohannis. „Am stabilit programul
de lucru ºi am fãcut o proiecþie ºi
privind programul de lucru peste -
douã sãptãmâni. A rãmas clar - pe
data de 21 decembrie se va întruni
plenul Parlamentului, reunit,
pentru depunerea jurãmântului de
cãtre preºedintele României”, a
precizat, secretarul Camerei,
Marcel Ciolacu, dupã ºedinþa
Biroului Permanent al acestui for.
El a arãtat cã Biroul Permanent al
Camerei nu a mai aºteptat punctul
de vedere al Curþii Constituþiona-
le, luând decizia privind data de
21 decembrie. „Categoric, pe data
de 21, deputaþii ºi senatorii vor fi
în Parlament pentru depunerea
jurãmântului de cãtre noul
preºedinte al României, Klaus
Iohannis”, a anunþat Ciolacu.

Guvernul majoreazã
la 300 de lei ajutorul
pentru veteranii
de rãzboi

Guvernul a majorat, ieri, la 300
de lei cuantumul ajutorului anual
pentru acoperirea unei pãrþi din
costul chiriei, energiei electrice ºi
energiei termice pentru nevoi
casnice cuvenit veteranilor de
rãzboi ºi vãduvelor de rãzboi,
precum ºi accidentaþilor de rãzboi
în afara serviciului ordonat,
informeazã un comunicat al
Executivului remis Agerpres.
Anterior, valoarea ajutorului era
de 265 de lei. Potrivit sursei
citate, de acest ajutor beneficiazã
22.074 persoane.

A treia rectificare bugetarã din acest an, prin care
sunt alocate fonduri pentru plata în avans a titluri-
lor executorii câºtigate în instanþã de cãtre bugetari
ºi pentru plata arieratelor, a fost aprobatã în ºedinþa
de ieri a Guvernului. Înainte de începerea ºedinþei,
premierul Victor Ponta a anunþat cã rectificarea –
care s-a fãcut prin derogare de la legea care interzi-
ce efectuarea a mai mult de douã rectificãri pe an ºi
nu mai târziu de 30 noiembrie - va fi una pozitivã, ca
urmare a absorbþiei mai bune a fondurilor europene,
dar ºi a unei colectãri superioare la buget. „Avem o
rectificare pozitivã în sensul în care, dupã 11 luni,
deficitul bugetului este de 0,2% din PIB, nu de 2,2
cât aveam negociat prin Tratatul Fiscal ºi prin acor-
durile cu FMI ºi Comisia Europeanã, pentru cã avem
fonduri europene în plus faþã de 2013 (în final vor fi
3,4 miliarde de euro), 12 miliarde de lei încasãri supli-
mentare la buget faþã de anul 2013 ºi creºterea eco-
nomicã pe care o ºtiþi foarte bine, a fost confirmatã
ºi azi de INS”, a afirmat prim-ministrul, la Palatul
Victoria. Într-adevãr, ieri, Institutul Naþional de Sta-
tisticã (INS) a precizat cã Produsul Intern Brut (PIB)
a crescut în trimestrul al treilea faþã de precedentele
trei luni cu 1,8% în termeni reali, avansul, uºor sub
cel de 1,9% anticipat iniþial, în timp ce la nouã luni
PIB a urcat cu 2,8%. „Cele mai importante contribu-
þii la creºterea PIB în perioada 1.I-30.IX 2014, com-
parativ cu aceeaºi perioadã din anul 2013, le-au avut:
industria (+1,3%), cu o pondere de 30,3% la forma-
rea PIB ºi al cãrei volum de activitate s-a majorat cu
4,2%; informaþiile ºi comunicaþiile (+0,7%), cu o
pondere de 5,2% la formarea PIB ºi al cãrei volum de
activitate s-a majorat cu 15,3%”, se aratã într-un
comunicat de ieri al INS. Reducerea volumului de
activitate din construcþii, cu 3,1%, a avut un impact
negativ, contribuþia sa la creºterea PIB fiind de -
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0,2%. Intermedierile financiare ºi asigurãrile au avut,
de asemenea, o contribuþie negativã la creºterea
PIB (-0,1%), ca urmare a scãderii volumului de acti-
vitate cu 2,8%.

Rectificarea bugetarã fãcutã ieri de Cabinetul
Ponta este însã criticatã de Consiliului Fiscal, care
susþine cã mãsura încalcã mai multe prevederi le-
gale ºi aratã incapacitatea Guvernului de progra-
mare ºi execuþie a bugetului, ºi cã plata în avans a
unor drepturi salariale nu va reduce presiunile pe
bugetul pe 2015. Argumentul Executivului privind
„excedentul bugetar înregistrat la 10 luni, ca ur-
mare a creºterii încasãrii veniturilor bugetului ge-
neral consolidat faþã de estimãri ºi având în vede-
re situaþia favorabilã din perspectiva încadrãrii în
plafonul soldului bugetului general consolidat
aprobat pentru anul 2014” este în mod evident
fals, susþine Consiliul Fiscal, întrucât situaþia de
excedent bugetar dupã 10 luni nu se datoreazã
nicidecum unor venituri care sã depãºeascã sub-
stanþial estimãrile, ci pur ºi simplu nerealizãrii chel-
tuielilor cu investiþiile. Astfel, la finele lunii oc-
tombrie cheltuielile de natura investiþiilor erau mai
mici cu 2,3 miliarde de lei decât în perioada cores-
punzãtoare a anului trecut, în condiþiile în care la
nivelul întregului an 2014 programarea bugetarã (co-
respunzãtor celei de-a doua rectificãri bugetare) in-
dica cheltuieli de investiþii mai mari cu circa 5,8 mili-
arde de lei decât în 2013.

Premierul Victor Ponta a declarat, la scurt timp de
la apariþia comunicatului Consiliului Fiscal, cã nu
va înþelege niciodatã opinia acestui organism, adã-
ugând cã FMI ºi Comisia Europeanã agreeazã plata
în avans a unor drepturi câºtigate în instanþã. „Pu-
tem sã nu mai plãtim nimic din ce trebuie sã plãtim în
2015, terminãm anul cu deficit 0,2% din PIB, dar la

anul tot trebuie sã plãtim titluri executorii, arierate,
tot ceea ce vine din anii din urmã. Este o decizie cu
care sunt de acord Comisia Europeanã ºi Fondul
Monetar Internaþional. Nu am sã înþeleg niciodatã
punctul de vedere al celor de la Consiliul Fiscal,
care spun sã nu plãtim ceea ce avem de plãtit prin
hotãrâri judecãtoreºti. Aceastã rectificare ne ajutã
sã plãtim hotãrârile judecãtoreºti definitive ºi irevo-
cabile câºtigate de profesori, de funcþionari publici,
de magistraþi ºi este prima datã când nu vom mai
avea deloc arierate la firme private ale Guvernului
central sau autoritãþilor locale”, a spus Ponta în
ºedinþa de guvern, în faþa presei.

Rata de refuz a solicitãrilor de vizã din partea
cetãþenilor români în anul fiscal 2013–2014 a ajuns
sub pragul de 10% (9,8 %), Ministerul român al
Afacerilor Externe (MAE) apreciind cã aceastã
scãdere, asociatã unei eventuale modificãri a cri-
teriilor de acces în Visa Waiver, poate duce la eli-
minarea regimului de vize SUA. MAE salutã „anun-
þul autoritãþilor americane privind scãderea pro-
centului ratei de refuz a solicitãrilor de vizã din
partea cetãþenilor români în anul fiscal 2013–2014,
pentru prima oarã, sub pragul de 10% (9,8 %)”,
subliniind cã aceastã evoluþie consolideazã tren-

Plenul Camerei Deputaþilor a
respins, ieri, cererea ministrului Jus-
tiþiei de încuviinþare a arestãrii pre-
ventive a deputatului PDL Cãtãlin
Teodorescu, cu 146 voturi „pentru”
ºi 101 „împotrivã”. Deºi, anterior, sur-
se parlamentare indicaserã cã solici-
tarea fusese aprobatã, potrivit pro-
cesului verbal prezentat în plen de
secretarul Camerei, Marcel Ciolacu,
numãrul deputaþilor prezenþi a fost de
292 ºi doar 146 din voturile valabil
exprimate au fost „pentru”. Ciolacu a
precizat cã, potrivit articolului 76 din
Constituþie ºi Rregulamentului Came-
rei, hotãrârea de încuviinþare se ad-
optã cu votul majoritãþii celor pre-
zenþi, iar acest numãr de voturi nu a
fost întrunit. Comisia juridicã a Ca-
merei Deputaþilor a dãduse, marþi, aviz
favorabil cererii ministrului Justiþiei.
Dupã votul din
plen, liderul gru-
pului PDL din Ca-
merã, Tinel Gheor-
ghe, a anunþat cã
în cursul zilei va
depune o solicita-
re la Biroul Perma-
nent al acestui for
legislativ, de relua-
re a votului în ca-
zul ridicãrii imuni-
tãþii deputatului
Cãtãlin Teodores-
cu. Ieri, Teodores-

PNL va vota împotriva proiectu-
lui bugetului de stat pe 2015 ºi va
introduce o moþiune de cenzurã în
februarie, anul viitor, a declarat, la
Gândul Live, co-preºedintele PNL
Vasile Blaga, precizând cã alegerile
anticipate sunt calea cea mai corectã
de accedere la guvernare. „Nu pu-
tem ajunge la guvernare decât con-
stituþional. Dupã 1 februarie vom in-
troduce moþiune de cenzurã ºi nu
vom vota bugetul. Cel mai corect ar
fi sã ajungem la putere prin alegeri
anticipate”, a spus Blaga. Co-preºe-

Blaga: Nu vom vota bugetul,
dupã 1 februarie introducem

moþiune de cenzurã
dintele PNL a menþionat
cã formaþiunea sa nu agre-
eazã traseismul parlamen-
tar în vederea formãrii
unei majoritãþi în Legisla-
tiv ºi a constatat cã în pre-
zent „existã o majoritate
declaratã în jurul lui Vic-
tor Ponta”, dar cã „lucru-
rile nu stau foarte bine nici
în interiorul PSD ºi nici a
aliaþilor sãi”. Blaga a ad-
mis cã pentru formarea
unei majoritãþi sunt „frec-
ventabile” toate partidele
parlamentare, dar cã, în

acest moment, „nu are rost” deschi-
derea unor discuþii despre formarea
unei asemenea majoritãþi. Totodatã,
Blaga a menþionat cã se simte „în sta-
re” sã fie ºi premier, dar cã este „un
om cu principii” ºi cã funcþia de prim-
ministru va fi ocupatã de prim-vice-
preºedintele PNL Cãtãlin Predoiu,
dacã partidul va forma guvernul. „Cã-
tãlin Predoiu va fi premierul nostru”,
a spus Blaga, subliniind cã locul unui
preºedinte de partid este la sediul
partidului. „Nu ºi preºedinte, ºi pre-
mier”, a spus el la Gândul Live.

Rata de refuz a solicitãrilor de vizã SUA
din partea românilor a scãzut sub 10%

dul descrescãtor al ratei de refuz a solicitãrilor de
vizã înregistrat în perioada 2010-2014. Astfel, în
2010 rata de refuz a fost de 24,8%, în 2011 de 22,4%,
în 2012 de 17%, iar anul trecut de 11,5%. Potrivit
unui comunicat remis Mediafax, MAE îºi exprimã
speranþa cã „scãderea, în continuare, a ratei de
refuz a solicitãrilor de vizã depuse de cetãþenii ro-
mâni, asociatã eventualei modificãri a criteriilor de
acces în Programul Visa Waiver, în principal prin
posibilitatea creºterii pragului ratei de refuz de la
3%, în prezent, la 10%, este de naturã sã contribu-
ie semnificativ la materializarea, într-un timp cât

mai scurt, a dezideratului de eliminare a regimului
de vize pe relaþia cu SUA”. Patru foºti ambasadori
americani în România (James Rosapepe, ambasa-
dor în administraþia Clinton, J.D. Crouch ºi Mi-
chael Guest, ambasadori în administraþia George
W. Bush, ºi Mark Gitenstein, ultimul ambasador al
SUA la Bucureºti) au pledat, în august 2013, într-
un articol publicat în pagina de opinii a Washing-
ton Post, pentru modificarea criteriilor de accede-
re în Programul Visa Waiver (VWP), care le-ar pu-
tea oferi mai multe ºanse de aderare României,
Poloniei, Croaþiei ºi Bulgariei.

Plenul Camerei Deputaþilor a respins cererea
de încuviinþare a arestãrii preventive

a deputatului Cãtãlin Teodorescu
cu a fost pus sub control judiciar de
cãtre procurorii DNA ºi are interdic-
þie de a pãrãsi þara.

Tot ieri, plenul Camerei a aprobat
cererea de încuviinþare a arestãrii pre-
ventive a deputatului UDMR Marko
Attila, fiind înregistrate, conform
unor surse parlamentare, 171 de vo-
turi în favoarea solicitãrii Parchetu-
lui ºi 111 împotrivã. Parlamentarul
UDMR nu a fost prezent la ºedinþã,
motivând cã nu este în þarã. Comisia
Juridicã dãduse aviz negativ pentru
ridicarea imunitãþii deputatului Mar-
ko Attila. Deputaþii PDL Cãtãlin Teo-
dorescu ºi UDMR Marko Attila sunt
urmãriþi penal în dosarul fostei ºefe
DIICOT Alina Bica, legat de plata
unor despãgubiri supraevaluate cu
60 de milioane de euro pentru un te-
ren din Capitalã.
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Fostul ambasador al SUA la
Bucureşti (2009-2013), Mark Git-
tenstein, a scris pentru ediţia Eu-
ropa a cotidianului Wall Street
Journal, rubrica Opinii, un arti-
col intitulat „A chance for lis-
ting change in Romania” („O
şansă pentru o schimbare de
durată în România”), în care
formulează unele evaluări după
alegerile prezidenţiale, menţio-
nând, între altele, că „România
şi întreaga lume au fost uimite
de victoria lui Klaus Iohan-
nis”. Mark Gittenstein este un
bun cunoscător al realităţilor din
ţara noastră şi păstrează încă o
influenţă deloc de neluat în sea-
mă la Bucureşti. În opinia sa, Vic-
tor Ponta şi Klaus Iohannis tre-
buie să coabiteze pentru a întări
statul de drept, dar mai adaugă
că actualul premier este cel care,
în vara anului 2012, „a întors
ţara de pe marginea prăpas-
tiei”. Respectând lista de reco-

MIRCEA CANŢĂR

Mark Gittenstein recomandă coabitare
între Victor Ponta şi Klaus Iohannis

mandări specifice pentru Româ-
nia din partea UE. Lui Victor
Ponta, fostul ambasador ameri-
can la Bucureşti îi mai aduce câ-
teva alinări. Până la un punct,
textul din Wall Street Jorunal, in-
teresant dozat, lasă impresia că
doar printre rânduri se poate de-
cripta şi altceva, adică adminis-
trarea generoasă a unui algocal-
min pentru Victor Ponta, marele
perdant al prezidenţialelor. În
2011, cu ocazia recepţiei de Ziua
Independenţei, Mark Gittenstein
afirma despre Mircea Geoană că
este cel mai bun prieten pe care
SUA îl au la Bucureşti. Un com-
pliment care venea cam târziu.
Şi după tot ceea ce a urmat, re-
almente inoperant. Oricum, mare
lucru nu s-a înţeles din această
„acoladă”, cum nu se înţelege nici
din afirmaţia că alegerile prezi-
denţiale „reprezintă o schimbare
fundamentală în ceea ce pri-
veşte direcţia politicii din Ro-

mânia şi, să sperăm, un punct
de cotitură spre Occident, sta-
tul de drept şi transparenţă”.
Cum adică „o schimbare funda-
mentală”? Au existat semnale, pe
mandatul de preşedinte al lui Tra-
ian Băsescu, de deviere de la
axă? A dat Bucureştiul emoţii de
posibile derapaje democratice de
la înţelegerile convenite? Nu cre-
dem că Mark Gittenstein confun-
dă Bucureştiul cu Budapesta, fi-
indcă dacă „cineva” a iritat Bru-
xellesul sau Departamentul de
Stat al SUA, acela n-a fost de-
cât Viktor Orban, nu Victor Pon-
ta. Turcia preşedintelui Recep
Tayyip Erdogan, membră NATO,
e situată ceva mai încolo. Ase-
menea piruete verbale se chea-
mă ipocrizie. În rest înţelegem
altceva: că nu suspendarea pre-
şedintelui Traian Băsescu în 2012,
ne referim la argumentele invo-
cate, a impacientat, ci posibilita-
tea unui succesor care, venit pe

votul popular, să-i facă neascul-
tători pe pelerinii stângii demo-
crate şi ai liberalilor, aliaţi sub si-
gla USL. Aceste jalnice platitu-
dini sunt valabile pentru nişte în-
apoiaţi mintal în politică, dar ex-
trem de inteligenţi în alte dome-
nii. Clişeele cu care operează
Mark Gittenstein, emanate de
centrul de creaţie «Humanitas –
„22”», despre lupta titanică din-
tre forţele reformatoare, încura-
jate de UE, FMI, Banca Mondia-
lă şi diplomaţii occidentali, şi olig-
arhi şi baroni, sunt valabile la
Kiev, nu la Bucureşti – România
nefiind o republică de urgenţă
– fiindcă, paradoxal sau nu,
DNA-ul a avut eficienţă maxi-
mă pe mandatul lui Victor Pon-
ta. Rămâne insuficient decan-
tată şi opinia că Iohannis „a
îmbrăţişat pe deplin agenda
Mo nic ăi M aco vei”, da că
avem în vedere că doar 5% din
opţiunile electorale s-au îndrep-

tat spre aceasta la primul tur.
În fine, un punct de vedere. La
Kiev, premierul Arseni Iatse-
niuk a cooptat, deunăzi, trei mi-
niştri străini în guvernul său,
care au şi primit, marţi, cetăţe-
nie, prin decret al preşedintelui
Petro Poroşenko, ceea ce nu s-
a mai văzut, vehiculându-se pe
culoarele Rada şi numele lui Mik-
hail Saakhaşvili – fost preşedinte
al Georgiei, urmărit de justiţie în
ţara sa, exilat în SUA – pentru
preluarea conducerii biroului an-
ticorupţie. De voie, de nevoie,
coabitarea actualului premier,
Victor Ponta, cu noul preşedinte,
Klaus Iohannis, va funcţiona o
vreme şi în virtutea recomandă-
rii lui Mark Gittenstein, dar şi a
unor calcule politice interne, în
sensul că nici „noul PNL”, plin
de poame acre, nu a suportat o
reevaluare şi nici actuala coaliţie
de guvernare nu a pierdut supor-
tul parlamentar.
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Ionuþ Antoniu Gherlan, de 18
ani, din oraºul Dãbuleni, mergea
pe bulevardul „Nicolae Titulescu”
din Craiova, când a gãsit un port-
moneu. A vãzut cã în interior erau
documente de identitate pe nume-
le unui cetãþean al SUA, 770 de lei
ºi carduri bancare. N-a stat pe gân-
duri ºi s-a îndreptat cãtre sediul
Poliþiei, unde a predat portmoneul,
marþi, în jurul orei 12.30.

În urma verificãrilor efectuate
de poliþiºtii Biroului de Investigaþii
Criminale Craiova a fost identifi-
cat proprietarul portmoneului, M.

A predat un portmoneu cu peste 700 de lei!

Un elev de clasa a XII-a de la Cole-
giul Naþional „Carol I” Craiova a
gãsit pe stradã un portmoneu, pe care
l-a predat poliþiºtilor craioveni. Erau
770 lei în el, carduri bancare ºi acte
de identitate pe numele unui tânãr de

21 de ani, cetãþean american. Cel
care le-a pierdut a fost recunoscãtor
ºi plãcut surprins de gestul elevului
doljean, iar comandantul Poliþiei i-a
înmânat, ieri, o diplomã de onoare
pentru gestul sãu.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Hayden, 21 de ani, cetãþean ame-
rican, cu domiciliul stabil în Utah,
SUA, aflat temporar în România
pentru a desfãºura activitãþi reli-
gioase. Oamenii legii i-au înapoiat
bunurile, tânãrul fiind fericit pen-
tru cã era îngrijorat în mod special
de pierderea actelor, iar Ionuþ An-
toniu Gherlan, elev în clasa a XII-
a de la Colegiul Naþional „Carol I”
Craiova, a fost invitat, ieri, la se-
diul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, pentru mulþumiri.

Relaxat, tânãrul, care se pregã-
teºte sã devinã medic, a povestit

cã s-a nãscut ºi a crescut în Dã-
buleni, pãrinþii sãi sunt amândoi
profesori în localitate, iar gestul pe
care l-a fãcut nu i se pare unul care
trebuie premiat ºi dat exemplu, ci
„un gest de normalitate”. Nu i-a
trecut nici o clipã prin minte sã
pãstreze banii. Comisarul-ºef Con-
stantin Nicolescu, comandantul In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, a þinut însã sã-l felicite
personal pe tânãr ºi i-a oferit o di-
plomã de onoare pentru exemplul
oferit ºi simþul civic de care a dat
dovadã.

Reamintim cã, pe 13 februarie, poliþiºtii
craioveni îl introduceau în arestul Inspec-
toratului, pentru 24 de ore, pe Marian Cris-
tian Bãdinã Tiþã, de 34 de ani, din Bãileºti,
pentru comiterea infracþiunii de contraban-
dã. Asta dupã ce, ca urmare a activitãþilor
specifice desfãºurate de poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj
ºi ofiþeri specialiºti ai Serviciului de Infor-
maþii ºi Protecþie Internã (SIPI) Dolj, oa-
menii legii au oprit în trafic, pe „Calea Du-
nãrii” din Craiova, în jurul orei 3.00, o au-
toutilitarã marca Fiat Doblo, la volanul cã-
reia se afla bãileºteanul. La controlul fãcut
în maºinã, oamenii legii au descoperit 5.000
de pachete de þigãri fãrã timbru de marcaj
fiscal românesc. Din investigaþii a rezultat
cã acesta urma sã comercializeze cele
100.000 þigarete, în valoare totalã de 38.000
lei, în diferite locaþii din judeþul Dolj.

Pe 14 februarie bãrbatul a fost arestat

Un bãrbat de 34 de ani din Bãileºti, arestat preventiv pe 14 februarie

a.c. dupã ce a fost prins cu 5.000 de pachete de þigãri de contrabandã în

maºinã, a fost condamnat definitiv la 1 an ºi 6 luni de închisoare cu

suspendare pe durata unui termen de încercare de 3 ani ºi 6 luni.

Sentinþa a rãmas definitivã marþi, 2 decembrie, la Curtea de Apel Cra-

iova, instanþã care a respins apelul inculpatului împotriva hotãrârii

Judecãtoriei Craiova. Bãileºteanul ºi-a primit maºina înapoi dupã ce a

achitat prejudiciul creat bugetului de stat, de 46.049 lei.

preventiv, însã câteva zile
mai târziu, mai exact pe
19 februarie, i s-a înlo-
cuit arestarea preventivã
cu arestul la domiciliu,
mãsurã valabilã pânã pe
5 mai. Între timp, mai
exact pe 4 aprilie, Mari-
an Cristian Bãdinã Tiþã a
fost trimis în judecatã
pentru infracþiuni la regi-
mul vamal, iar pe 18 iulie
a.c., Judecãtoria Craiova
a pronunþat sentinþa pe
fond. Bãrbatul a fost gã-
sit vinovat ºi a fost con-
damnat la 1 an ºi 6 luni
închisoare cu suspenda-
re pe durata unui termen

de încercare de 3 ani ºi 6 luni. Bãrbatul
achitase prejudiciul creat bugetului de stat
în timpul procesului, respectiv suma de
46.049 lei, astfel cã ANAF nu s-a mai con-
stituit parte civilã în procesul penal. Mai
mult, judecãtorii au decis sã-i restituie in-
culpatului ºi maºina pe care fusese pus se-
chestru la momentul acþiunii poliþiºtilor ºi
l-au obligat la plata sumei de 400 de lei chel-
tuieli judiciare. Nemulþumit de hotãrâre, in-
culpatul a formulat apel, care s-a judecat la
Curtea de Apel Craiova. Marþi, 2 decem-
brie a.c. instanþa i-a respins apelul ca ne-
fondat: „Respinge apelul formulat de ape-
lantul inculpat împotriva sentinþei penale
nr. 3903/2014 a Judecãtoriei Craiova , ca
nefondat. În baza art. 275 alin 2 Cpp obli-
gã apelantul inculpat la plata sumei de 50
lei cheltuieli judiciare cãtre stat. Definiti-
vã. Pronunþatã în ºedinþã publicã azi
02.12.2014”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Accidentul s-a petrecut la ora 17.15, iar
din cercetãrile poliþiºtilor Biroului Rutier Cra-
iova s-a stabilit cã, Costicã Cojocaru, de 54
de ani, din Craiova în timp ce conducea o
autoutilitarã marca Ford, pe bulevardul „1
Mai” din municipiu, la trecerea de pietoni
amplasatã în dreptul UMF Craiova nu a
acordat prioritate de trecere ºi le-a acciden-
tat pe Corina ªerbulescu, din Craiova, ºi Bianca
Cîciu, din Corabia, ambele de 22 ani, studen-
te la Facultatea de Medicinã, care traversau
strada regulamentar pe marcajul pietonal.

Din fericire, tinerele au scãpat cu leziuni
uºoare, însã au fost duse la spital pentru în-
grijiri medicale. „Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa

Douã tinere studente, ambele
de 22 de ani, au fost rãnite marþi
seara, în timp ce traversau regu-
lamentar bulevardul „1 Mai” din
Craiova, în dreptul Universitãþii

de Medicinã ºi Farmacie.

Poliþiºtii Compartimentului de Analizã ºi
Prevenire a Criminalitãþii au organizat, ieri,
împreunã cu psihologi din cadrul Casei de
Culturã a Sindicatelor Craiova, la ªcoala
Postlicealã Sanitarã „Christiana”, o activita-
te de prevenire a violenþei intrafamiliale.
Grupul-þintã a fost ales pe considerentul cã
la aceastã vârstã tinerele pot ºi trebuie sã
înveþe sã-ºi aleagã parteneri cu care sã con-
struiascã relaþii lipsite de orice formã de vio-
lenþã ºi sã le gestioneze în mod corect pe
principiul egalitãþii partenerilor.

Tinerelor li s-a explicat faptul cã violenþa
în cuplu poate începe gradual, manifestân-

Tinerele craiovence, instruite sã nu cadã
victime ale violenþei în familie

du-se iniþial sub forma violenþei sociale (izo-
larea de familie, prieteni, interzicerea frec-
ventãrii cursurilor ºcolare), violenþei spiri-
tuale (interzicerea sau limitarea satisfacerii
necesitãþilor moral-spirituale), violenþei eco-
nomice (interzicerea activitãþii profesionale
ºi obþinerii de venituri proprii în scopul cre-
ãrii dependenþei faþã de agresor), violenþei
sexuale, violenþei psihologice sau a violenþei
verbale ºi poate ajunge la cea mai gravã for-
mã – violenþa fizicã.

Acþiunea s-a desfãºurat în cadrul Campa-
niei internaþionale “16 Zile de Activism îm-
potriva Violenþei asupra Femeii”, ce cuprin-

de o serie de evenimente pu-
blice programate între 25 no-
iembrie ºi 10 decembrie a.c.
Perioada aleasã pentru des-
fãºurarea campaniei se înca-
dreazã între douã zile cu
semnificaþie deosebitã: 25
noiembrie – Ziua Internaþi-
onalã împotriva Violenþei
asupra Femeilor ºi 10 de-
cembrie – Ziua Internaþio-
nalã a Drepturilor Omului.
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locului au întocmit pe numele ºoferului dosar
penal sub aspectul comiterii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã, iar tinerele au
fost transportate la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova pentru îngrijiri”, ne-a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Alin Apostol.
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Documentul, cu siglele Comite-
tului judeţean pentru situaţii de ur-
genţă Dolj şi Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al
judeţului Dolj, se intitulează „Plan
de măsuri pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă generate
de fenomenele meteorologice
specif ice  sezonului de iarnă”
(2014-2015) şi este bine structu-
rat. Cu competenţe concrete pe fie-
care entitate în parte – Comitetului
judeţean pentru situaţii de urgenţă
Dolj, Inspectoratului pentru Situa-
ţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului
Dolj, Inspectoratul Judeţean de Jan-
darmi, Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Dolj, Secţia de Drumuri
Naţionale Craiova, SC Lucrări de

Organizatoric, Doljul nu va fi
surprins de primele ninsori

Drumuri şi Poduri Dolj, Serviciul
de Ambulanţă al Judeţului Dolj, Su-
cursala Regională de Căi Ferate
Craiova, Compania de Apă „Olte-
nia”, CEZ Distribuţie SA ş.a.m.d.
„Există o pregătire  prealabilă
fără precedent, încât să nu mai
poată nimeni afirma că am fost
luaţi prin surprindere”, opinea-
ză Sorin Răducan, prefectul jude-
ţului Dolj, preşedintele Comitetului
judeţean pentru situaţii de urgenţă.
Un document-cadru, Ordinul 289/
2170/2013 al ministrului delegat
pentru Proiecte de Infrastructură de
Interes Naţional şi Investiţii Străine
şi al viceprim-minis trului Liviu
Dragnea, ministrul Dezvoltării Re-
gionale ş i Administraţiei Publice,

pentru aprobarea „Normativului
privind prevenirea şi combaterea
înzăpezirii drumurilor publice”, se
consideră deplin însuşit. În teme-
iul experienţelor iernilor preceden-
te, nici un detaliu n-a fost scăpat
din vedere. Încât s-ar putea spune
că din punct de vedere organiza-
toric Doljul nu va fi surprins de
primele ninsori. Se contează pe
deplina cooperare între Comitetul
judeţean pentru situaţii de urgenţă
şi comitetele locale pentru situaţii
de urgenţă, îndeosebi sub aspec-
tul pregătirii tehnicii şi utilajelor de
intervenţie pentru curăţirea drumu-
rilor de zăpadă şi gheaţă. La nive-
lul fiecărei localităţi din teritoriu.
Dar,  în egală măsură, se are în

vedere cooperarea permanentă cu
reprezentanţii Poliţiei Rutiere, pen-
tru a cunoaşte condiţiile de trafic,
precum şi cu specialiştii Secţiei de
Drumuri Naţionale Craiova şi SC
Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj,
în legătură cu starea de practica-
bilitate a drumurilor şi eventuale
situaţii de blocare sau îngreunare
a circulaţiei pe anumite porţiuni de
drum. Evident că la nivelul muni-
cipiului Craiova, dar şi a celorlalte

loc alităţi,  cu statut de oraş sau
comună din judeţul Dolj, au fost
reactivate strategiile de deszăpezi-
re operativă, astfel încât să nu fie
perturbat traficul rutier. Neîndoiel-
nic, bunele intenţii nu bat întot-
deauna cu realitatea din teren, dar
cel puţin din punct de vedere or-
ganizatoric se poate vorbi de un
reviriment. Dacă el va fi şi resim-
ţit de cetăţenii Doljului, atunci cu
atât mai bine.

Pârâul Teslui pune din nou în
dificultate şoferii, dar şi autorităţi-
le. În satul Pârşani, ce aparţine de
comuna Pieleşti, în urma precipi-
taţiilor căzute în ultimele zile, s-au
produs creşteri de niveluri şi debi-
te ale cursului de apă, ce au dus la
inundarea părţii carosabile a DJ
641 Mischii-Caracal, zona de sub
traversarea podului de cale ferată,
pe o lungime de 90 m cu o înălţi-
me a lamei de apă de 50 cm.

Circulaţia în zonă a fost închisă
de Poliţia Rurală şi reprezentanţii
Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă Pieleşti. Până la retrage-
rea apei de pe carosabil, circulaţia
a fost dirijată pe rute ocolitoare.
Astfel, pentru traficul uşor varian-
ta este pe strada Vidin, în timp ce
pentru traficul greu se va circula
pe ruta DC 87 - DE 574 - DJ 641.

Conform Raportului Operativ al
CLSU Pieleşti s-au desfăşurat ac-
ţiuni de supraveghere a cursului de
apă, iar o formaţie de intervenţie
alcătuită din membri ai SVSU Pie-

Pagină realizată de RADU ILICEANU

Drum judeţean inundat de apele Tesluiului
Drumul judeţean Mischii-Caracal a fost închis, ieri, în dreptul

comunei Pieleşti, după ce pârâul Teslui a ieşit din nou din matcă în
urma precipitaţiilor căzute în ultimele două zile. Pentru a nu bloca
traficul în zonă, autorităţile au hotărât să pună la dispoziţia şoferi-
lor o rută ocolitoare. Situaţia hidrologică este monitorizată în per-
manenţă de reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, care
se aşteaptă însă ca nivelurile şi debitele mai multor cursuri de apă
din judeţ să crească în următorul interval.

leşti a acţionat în zonă cu mijloace
de primă intervenţie şi un buldo-
excavator, pentru deblocarea tubu-
rilor de scurgere a apei pârâului
Teslui pe sub DJ 641la km 44+200.
Jiul, deocamdată
sub cotele de apărare

Hidrologii avertizează că şi în
următoarele zile, conform progno-
zei elaborate de Compartimentul
Prognoze Bazinale al Ad-
ministraţiei Bazinale de
Apă J iu, prec um şi de
INHGA-CNPH, pe râul
Jiu şi afluenţii săi, nivelu-
rile şi debitele vor f i în
general staţionare ş i în
creştere din cauza preci-
pitaţiilor căzute, a cedării
apei din stratul de zăpadă
şi propagării.

În judeţul Dolj cantităţi-
le de precipitaţii înregistrate
au totalizat: 16.0 l/mp la
Filiaşi, 9.6 l/mp la Răcari,
18.4 l/mp la Podari, 7.5 l/

mp la Zăval, 1.7 l/mp la Scaieşti, 21.0
l/mp la Negoieşti, 14.2 l/mp la Al-
beşti, 14.3 l/mp la Breasta,  0.6 l/mp
la Călugărei, 20.7 l/mp la Drăgoia,
12.0 l/mp la Goicea, 16.8 l/mp la Ga-
bru, 14.8 l/mp la Afumaţi, 19.4 l/mp
la Fântânele, 15.9 l/mp la Băileşti,
20.3 l/mp la Pieleşti şi 19.0 l/mp la
staţia meteo Craiova.

Debitele şi nivelurile la staţiile hi-
drometrice pe râul Jiu au fost în ge-

neral în creştere din cauza efectului
combinat al precipitaţiilor căzute,
cedării apei din stratul de zăpadă şi
propagării. Nivelurile pe râul Jiu la
staţiile hidrometrice s-au situat sub
COTELE DE APĂRARE. Şi debite-
le şi nivelurile pe afluenţi şi râurile
interioare la staţiile hidrometrice au
fost în general în creştere, dar s-au
situat sub COTELE DE APĂRARE.
Debitul Dunării
va creşte în următoarele zile

În ceea c e priveşte Dunărea,
potrivit Institutului Naţional de
Hidrologie şi Gospodărire a Ape-
lor, în ultimele zile de-
bitul fluviului la intra-
rea în ţară (sec ţiunea
Baziaş ) a fos t în sc ă-
dere, având valoarea
de 5.600 mc/s,  pes te
media multianuală a
lunii decembrie (5.200
mc /s).  În aval de Por-
ţile de Fier debitele au
fost în scădere pe sec-
toarele Gruia – Cerna-
vodă ş i Vadu Oii –
Isaccea, staţionare la

Hârşova ş i în creştere la Tulcea.
Prognoza debitelor şi nivelurilor

până pe 10 decembrie, arată însă
că debitul la intrarea în ţară (secţi-
unea Baziaş) va fi în creştere până
la valoarea de 6.700 mc/s, situân-
du-se peste media multianuală a
lunii decembrie (5.200 mc/s). În
aval de Porţile de Fier debitele vor
fi în prima parte a intervalului în
creştere pe sectorul Gruia – Be-
chet şi în scădere pe sectorul Co-
rabia – Tulcea, iar în partea a doua
a intervalului vor fi în creştere pe
sectorul Gruia – Vadu Oii şi în scă-
dere pe sectorul Brăila – Tulcea.
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Ideea de a-l evoca pe regretatul
profesor universitar craiovean
Marin Beºteliu (cel a trecut în ne-
fiinþã în anul 2010, rãpus de un
necruþãtor atac de cord) i-a apar-
þinut profesorului universitar So-
rina Sorescu, care s-a îngrijit de
reeditarea volumului „Tudor Ar-
ghezi – poet religios”, cea mai
apreciatã lucrare a profesorului
Marin Beºteliu. Pentru cã aproape
toþi tinerii profesori de la catedra
de Litere l-au avut ca model pe
acesta, propunerea a primit ime-
diat susþinerea tuturor. Cu cãldura
vorbelor, cu amintirile acestora ºi
cu mãrturisirea emoþionantã a so-
þiei profesorului, Marcela Beºteliu,
evenimentul s-a transformat într-
o întâlnire cu totul aparte, care i-a
fãcut pe toþi cei prezenþi sã nu mai
simtã nici mãcar frigul din Sala
Albastrã. Deºi mulþi dintre studenþii
din public nu l-au cunoscut direct
pe marele profesor, au rãmas în
scaune pânã la final, urmând în-
demnului decanului Nicolae Panea
care le-a spus cã asistã pur ºi sim-
plu la un curs despre Marin Beºte-
liu, un profesor-simbol pentru
Universitatea din Craiova.

„Viaþa lui este
un exemplu
cã o instituþie
nu moare niciodatã”

Decanul Facultãþii de Litere,
Nicolae Panea, din postura de
moderator, a armonizat în aºa fel
discuþiile încât la final a scos în
evidenþã tuºa regretatului profesor.
Nicolae Panea a legat destinul lui

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Aºa a rezumat, cu o expresie tulburã-
toare, prof. univ. dr. Nicolae Panea, deca-
nul Facultãþii de Litere din Craiova, cele
douã ore petrecute în amintiri ºi reflec-
þii despre regretatul profesor universi-
tar craiovean Marin Beºteliu. Cãldura
vorbitorilor i-a fãcut pe participanþi sã
nu mai simtã nici mãcar frigul din Sala
Albastrã, care a gãzduit evenimentul pre-
faþat, aºa cum se cuvinte, de imnul acade-
mic „Gaudeamus igitur”. S-au decupat
întâlniri ºi dialoguri, s-au accentuat în-

tâmplãri ºi fapte, s-au parcurs file din
opera lui Marin Beºteliu, s-au spus cu-
vinte mari, de-a dreptul înduioºãtoare, la
care profesorii ºi-au stãpânit ei înºiºi cu
greu emoþiile. În cele câteva ore, distin-
ºii universitari au fost cei care au cobo-
rât de pe piedestalul catedrei pentru a fi
din nou studenþi, studenþii profesorului
lor. Cu multã cãldurã, ei au fost cei care
le-au predat propriilor studenþi un curs
cu o încãrcãturã aparte, un curs special
despre un mare om ºi profesor.

Marin Beºteliu de cel al instituþiei,
în special al catedrei de Litere, unde
a predat încã de la înfiinþarea sa.
„În 2016, Facultatea de Litere va
avea un an aniversar, dar noi ne-
am gândit sã începem cu o perioa-
dã aniversarã. ªi începem chiar azi
cu omagierea unui profesor-sim-
bol, Marin Beºteliu. Toatã viaþa lui
este practic un exemplu cã o insti-
tuþie nu moare niciodatã. Dacã nu
în ziduri, mãcar în memoria oa-
menilor. Iar la Craiova existã o
pepinierã pentru cadre didactice
importantã, vocea facultãþii noas-
tre de Litere este din ce în ce mai
puternicã. Marin Beºteliu este, în
memoria tuturor, cel care a fãcut
aceastã legãturã între generaþii,
care a redat facultãþii o identitate
cu totul aparte prin efortul sãu de
zi cu zi”, a spus decanul Facultãþii
de Litere, subliniind apoi în dese
rânduri „cãldura teribilã a con-
structorului de a crea o generaþie
nouã”.

„Oamenii
care construiesc
alþi oameni
sunt foarte rari”

Prorectorul Universitãþii din Cra-
iova, prof. univ. dr. Cristiana Teo-
dorescu, ºi-a amintit despre felul
în care profesorul Marin Beºteliu
reuºea sã-ºi captiveze studenþii.
„Mi-a fost profesor în studenþie ºi
mi-a marcat existenþa, aºa cum
multora le-a determinat destinele.
Îºi începea cursul cu o privire di-
rectã în amfiteatru ºi fiecare cre-
dea cã acel curs este fãcut pentru

el. Cursul era fãcut pentru toatã
lumea, dar fiecare se simþea favo-
rizat. Asemenea oameni sunt foar-
te rari, oamenii care construiesc
alþi oameni, care construiesc insti-
tuþii”. Marin Beºteliu era deschis
la toate propunerile. „Când m-am
dus la dumnealui sã îi propun în-
fiinþarea unei secþii de traducãtori,
a spus imediat da ºi secþia s-a fã-
cut repede, arzându-se etapele. La
fel ºi secþia de comunicare. Apoi
ºcoala doctoralã, de asemenea, s-
a fãcut într-un entuziasm ieºit din
comun. Îºi deschidea sufletul cã-
tre toate propunerile. ªi dacã pro-
blemele erau dificile, grele, aproa-
pe imposibile, plecai cu ele rezol-
vate”, sunt fapte care au trecut
deja în planul amintirilor pentru
prorectorul Teodorescu.

„Am fost
o generaþie
norocoasã”

Prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic
face parte din generaþia profeso-
rului Marin Beºteliu ºi le-a poves-
tit studenþilor din salã cum a fost
studenþia lor. Una marcatã de nu-
mele mari ale literaturii ºi criticii
literare româneºti, precum Geor-
ge Cãlinescu, Tudor Vianu ºi Ale-
xandru Piru. „De Marin Beºteliu,
care s-a grãbit sã treacã apele Sty-
xului, mã leagã o viaþã, am fost,
cum se spune, prieteni de o viaþã.
Mai întâi am fost colegi la Facul-
tatea de Limba ºi Literatura Româ-
nã din Bucureºti, pe care am ab-
solvit-o în 1965, în urmã cu aproa-
pe o jumãtate de veac. Ce repede
trec anii... Am fost o generaþie
norocoasã, zic eu, pentru cã încã
i-am prins la catedrã pe Cãlinescu
ºi Vianu. Generaþia mea a avut
ºansa unor mari modele culturale
care ne-au marcat pentru întot-
deauna conºtiinþa. La cursurile lui
Cãlinescu era o afluenþã de nedes-
cris, asistenþa aºtepta înghesuitã
pânã ºi pe culoarul amfiteatrului
Odobescu care se dovedea neîn-
cãpãtor. Dintr-o datã se auzea vo-
cea cu inflexiunile ei neobiºnuite a
profesorului care apãrea însoþit de
o întreagã suitã, croindu-ºi drum
cu greu prin mulþime ºi emiþând
butada celebrã mai apoi „La o par-
te, materie, trece spiritul!”. Dintr-
odatã asistenþa se relaxa, devenea
jovialã ºi profesorul începea cur-

sul în stilul sãu debordant. Fiecare
frazã a lui era rãsplãtitã prin aplau-
ze, cursurile lui erau un spectacol
intelectual inimaginabil, greu de
uitat. Aceasta este amintirea cea
mai vie ºi cea mai puternicã care
ne-a marcat studenþia”.

„Cartea trebuie
sã intre în carnea
noastrã”

Studenþii preferaþi ai profesoru-
lui Marin Beºteliu sunt, astãzi, la
rândul lor profesori la catedra de
Litere craioveanã. ªi încã unii din-
tre cei mai buni ºi mai apreciaþi de
cãtre studenþi ºi de cãtre cei care
le citesc cãrþile pe care ºi-au pus
demult semnãturile.

Prof. univ. dr. Gabriel Coºovea-
nu, prodecanul Facultãþii de Lite-
re, a legat numele profesorului sãu
de lecturã ºi de menirea ei: „Am
întâlnit o mulþime de oameni care
citesc mult, sunt unii care sunt
atât de prezenþi în bibliotecã cã îi
confunzi cu niºte rafturi. Ei ºtiu
multe, pot sã fie biblioteci ambu-
lante, enciclopedii pe douã picioa-
re, dar dacã nu pot sã ºi transmi-
tã, acel efort al lor mi se pare inu-
til, chiar derizoriu. De la Marin
Beºteliu am învãþat cã lucrurile tre-
buie îmbinate. Pentru generaþia
mea, noi am fost ceara ºi Marin
Beºteliu a fost sigiliul. În lumea
aceasta, dacã nu suntem împãcaþi
cu noi înºine, dacã nu suntem ar-
monioºi, nu conteazã nici cãrþile,
nici cunoºtinþele, nici tonele de in-
formaþii, conteazã sã ni se audã
vocea ºi vocea sã poatã sã con-
vingã. Cãrþile nu sunt totul în via-
þã, dar ele fac totul posibil. ªi ca
sã fie totul posibil este nevoie de
acel schelet uman care sã sprijine
acele cãrþi. Altfel ele plutesc ºi atât.
Cartea trebuie sã intre în carnea
noastrã. Profesorul Marin Beºte-
liu ne-a învãþat aceste lucruri”.

„Un curs
neaºteptat de nou
despre Arghezi”

Despre volumul lui Marin Beº-
teliu „Tudor Arghezi – poet reli-
gios”, aflat deja la cea de-a doua

ediþie, a vorbit prof. univ. dr. Sori-
na Sorescu, care ºi-a amintit ºi ea,
în cuvinte învelite în discreþie, de-
spre cursul despre poetul Tudor
Arghezi pe care-l þinea profesorul
Beºteliu. „Un curs neaºteptat de
nou despre Arghezi. Nu era doar o
sintezã a ceea ce se spusese de-
spre el, dar arãtã intenþia de cer-
cetare originalã a profesorului Beº-
teliu. Descopeream publicistica,
proza într-o nouã abordare ºi chiar
este unul dintre cursurile pe care
mi le amintesc cu mare plãcere.
În 1999, când a apãrut volumul
„Tudor Arghezi – poet religios”,
aceastã intenþie de a reformula, de
a restructura percepþia asupra lui
Arghezi a devenit evidentã”.

Alþi foºti studenþi ai profesoru-
lui, proveniþi dintr-o generaþie ºi
mai tânãrã – Cosmin Dragoste,
Gabriela Gheorghiºor, Cãtãlin Ghiþã
ºi Davian Vlad – sunt astãzi profe-
sori ºi au luat cuvântul pentru a-ºi
evoca, la rândul lor, maestrul.

„ªi-a iubit
mult studenþii”

La eveniment a participat ºi so-
þia profesorului, distinsa doamnã
profesor Marcela Beºteliu. Le-a
povestit colegilor ºi studenþilor
despre cel care a fost omul Marin
Beºteliu, caracterizându-l înainte
de toate printr-o modestie ieºitã din
comun. „Era de o modestie dezar-
mantã ºi pentru mine. Nu s-a lãu-
dat niciodatã cu premiile sale, cu
titlul de Cetãþean de Onoare al Cra-
iovei. A fost membru al Uniunii
Scriitorilor într-un timp în care era
greu sã fii acceptat. Într-o searã
am primit un telefon, era de la
marele poet Marin Sorescu, care
mi-a spus aºa: îl rog pe nea Mã-
rin sã-ºi facã actele pentru a intra
în Uniune de atâþia ani ºi m-a re-
fuzat, dar acum stau la telefon
pânã mi le daþi. O jumãtate de orã
am cãutat dupã toate datele ºi i
le-am spus prin telefon. ªi aºa a
fost fãcut membru al Uniunii Scri-
itorilor”. Soþia profesorului i-a
încredinþat pe toþi cei prezenþi cã
pasiunea lui Marin Beºteliu a fost
dintotdeauna învãþãmântul ºi cã
ºi-a iubit mult studenþii.
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Organizat de Muzeul de Artă din
Craiova, Muzeul Olteniei şi Aso-
ciaţia Caricaturiştilor Profesionişti
din România, cu sprijinul Consi-
liului Judeţean Dolj, Salonul In-
ternaţional de Caricatură „Nico-
lae Petrescu-Găină” se constitu-
ie, de ani buni, într-un eveniment
aparte pentru Craiova, prin tema-
tica sa şi atitudinea manifestată a
expozanţilor aducând mereu zâm-
betul pe buzele vizitatorilor. Ediţia
din aces t an s-a deschis cu un

Salon Internaţional de Caricatură la Craiova, cu peste
50 de expozanţi din Europa, SUA şi Asia

33 de artişti din România şi 21 din ţări ale Eu-
ropei, Asiei şi SUA, 126 de lucrări expuse – între
care 5 în afara concursului, sub semnătura „grei-
lor” caricaturii româneşti Ştefan Popa Popa’s şi
Gabriel Bratu –, portrete şi compoziţii, alb-ne-
gru şi color, umor de limbaj şi comic de situaţie.

Premiile ediţiei 2014:
 Marele Premiu „Nicolae Petrescu-Găină” – Valentin Chibrit (Galaţi)
 Premiul „Benedict Gănescu” – Costel Pătrăşcanu (Brăila)
 Premiul „Silvan Ionescu” – Nicolae Lengher (Timişoara)
 Premiul „Eugen Taru” – Romeo Răileanu (Bucureşti)
 Premiul „Francisc Şirato” – Aurelian Iulius Şuţă (Târgu Jiu)
 Premiul „Nicolae Drăgulescu-Drag” – Virgil Tomuleţ (Cluj-Napoca)
 Premiul „Dumitru Negrea-Gan” – Viorel Baciu (Galaţi)

Pe scurt: ediţia a VII-a a Salonului Internaţional
de Caricatură „Nicolae Petrescu-Găină”, deschisă
ieri în Sala „Ştefan Ciuceanu” a Muzeului Olte-
niei. Deşi au fost aleşi şapte câştigători, membrii
juriului sunt de părere că toţi participanţii la Sa-
lon meritau premii.

moment de reculegere în memo-
ria lui Florin Rogneanu, director al
Muzeului de Artă vreme de nouă
ani, în care s-a implicat constant
în organizarea Salonului. De altfel,
vernisajul ediţiei precedente a ma-
nifestării, din 2013, a fost ultimul
eveniment public la care domnia
sa a luat parte, cu numai trei zile
înainte de a se stinge din viaţă.

Expoziţia din acest an reuneşte
lucrările a 33 de artişti români, în-
tre care Octavian Bour, Pavel Bo-

tezatu, Constantin Ciosu, Vas ile
Crăiţă Mândră, Sergiu Grapă, Ho-
raţiu Mălăele, Mihai Stănescu ş.a.,
şi altor 21 din Iran, China, SUA,
Mexic, India, Turcia, Siria, Rusia,
Uzbekistan, Brazilia, Germania,
Franţa, Ucraina, Polonia şi Serbia.
„Suntem deosebit de onoraţi că ul-
timele trei ediţii au fost găzduite de
Muzeul Olteniei şi toate au fost
reuşite, cu mare succes la public”,
a declarat, ieri, Florin Ridiche, ma-
nagerul instituţiei-gazdă.

Bucuros că Salonul are conti-
nuitate la Craiova s-a declarat şi
Gabriel Bratu,  vicepreşedinte al
Asociaţiei Caricaturiştilor Profesi-
onişti din România şi,  totodată,
membru al juriului, alături de Şte-
fan Popa Popa’s, Elvira Romaniuc
şi Ionel Gavrilescu. „Este o bucu-
rie imensă pentru mine că ne aflăm
la cea de-a VII-a ediţie internaţio-
nală. De fapt, a IX-a a Salonului,
pentru că primele două au avut
caracter naţional. Ani de zile am
căutat să-l organizăm la Craiova,
pentru că e oraşul din care au ple-
cat nume cu renume ale caricatu-
rii româneşti, începând cu Nico-

lae Petrescu-Găină şi continuând
cu Drăgulescu-Drag, Eugen Taru,
Benedict Gănescu şi alţii. Astăzi
este unul dintre principale Saloane
din România, alături de cele de la
Gura Humorului, Slatina sau Urzi-
ceni”, a subliniat Gabriel Bratu.

În opinia actualului manager al
Muzeului de Artă craiovean, Emi-
lian Ştefârţă, „această expoziţie se
adresează unui tip de oameni deo-

sebiţi, oameni înzestraţi cu mai
mult de cinci simţuri. Ca să te bu-
curi de o expoziţie de caricatură
trebuie să ai şi un al şaselea simţ:
simţul umorului!”. Salonul Inter-
naţional de Caricatură „Nicolae
Petrescu-Găină” poate fi vizitat în
clădirea nouă a Muzeului Olteniei
până la începutul anului viitor, ur-
mând ca apoi să fie prezentat şi la
Calafat şi Slatina.

Philharmonia Britannic a,  orc hes tră
s imfonică profilată pe repertoriul clas ic ,
a fos t înfiinţată în anul 2007 de dirijorul
ş i directorul ar tis tic Peter  Fender. Multe
orc hestre de amatori repetă săptămânal
ş i prezintă trei sau patru c oncerte anual.
Philharmonia Britannica este diferită din
acest punc t de vedere: ea oferă muzi-
c ienilor  amatori şi s tudenţilor  pos ibilita-
tea de a repeta şi a interpreta muzic ă într-
un interval de timp relativ redus.  De ase-
menea, orc hestra are deschise partene-
riate în domeniul educaţional şi în pla-
nul promovării compoziţiilor  c ontempo-

Seară de concert cu Orchestra de suflători „Philharmonia Britannica”
Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”, ediţia a 41-a, aduce

astă-seară, de la ora 19.00, în faţa publicului meloman Orchestra
de suflători „Philharmonia Britannica” condusă de muzicianul
Christopher Petrie. Evenimentul are loc la Filarmonica „Olte-
nia” şi propune spre audiţie compoziţiile Dixtuor, op. 14, de Geor-
ge Enescu, Divertisment, op. 36, de Emile Bernard, şi Suită persa-
nă, de Andre Caplet. Ansamblul englez a susţinut şi ieri un con-
cert educativ la Şcoala Gimnazială „Ethos” şi altul caritabil la
Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Mina”, în contextul marcă-
rii Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilitaţi.

r an e.  Cu to at e
ac es te a,  s c o pu l
dec larat al ansam-
blului es te inter-
pret area mar elui
repertoriu c lasic , prezentat unui public
c ât mai divers .

Născut în Essex, lângă Londra, după o
perioadă petrecută în Ţara Galilor Chris-
topher Petrie s-a stabilit definitiv la Lon-
dra, unde trăieşte ş i în prezent, personali-
tatea sa creatoare definindu-se prin sinte-
za armonioasă a c elor  două tipuri de cul-
turi în c are a cresc ut ş i a evoluat profes i-

onal. Şi-a definitivat studiile de specialita-
te la Royal Welsh College of Music and
Drama şi Royal Academy of Music (Lon-
dra). Muzician inovator,  Christopher Pe-
tr ie desfăşoară o importantă c arieră artis-
tică în dubla ipostază de c ompozitor şi di-
rijor.  În prezent, deţine statutul de com-
pozitor asociat la Eltham College şi pe c el
de director de evenimente c lasice în c a-

drul Monmouth Festival.  Proiec tele sale
curente vizează promovarea creaţiei mu-
zicale româneşti în Marea Britanie, f inali-
zarea unor compoziţii solic itate de diferite
ansambluri (printre care şi un c vartet pen-
tru clarinet,  vioară, violoncel şi pian) şi
inaugurarea Philharmonic Chamber Or-
chestra of  London – eveniment c e are loc
luna acesta la Cadogan Hall.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman” va organiza mâi-
ne, 5 decembrie, evenimentul „Moş
Nicolae pentru o zi”, aflat la cea
de-a II-a ediţie. Scopul: colectarea
şi donarea de juc ării şi rechizite
pentru preşcolarii şi şcolarii utili-
zatori ai serviciilor Bibliotecii Co-
munale Coşoveni.

„Prin desfăşurarea evenimentu-
lui ne dorim să le facem o mică
bucurie copiilor, astfel că, pe lân-
gă jucăriile pe care le vom dona

Fii Moş Nicolae pentru copiii din Coşoveni!
atât copiilor, cât şi bibliotecii, vom
lectura povestea lui Moş Nicolae,
vom desena, vom colora şi vom
confecţiona diverse obiecte speci-
fice sărbătorilor de iarnă, din ma-
teriale reciclabile”, spun reprezen-
tanţii instituţiei craiovene. Toţi cei
care doresc să doneze sunt aştep-
taţi la sediul Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman” astăzi,
între orele 8.15 şi 18.45.

Prima ediţie a evenimentului
„Moş Nicolae pentru o zi” s -a

bucurat de succes, acţiunea fiind
posibilă datorită implicării unui nu-
măr mare de oameni dornici să facă
parte din echipa lui Moş Nicolae:
studenţi voluntari şi angajaţii Biblio-
tecii Judeţene „Alexandru şi Aris-
tia Aman”, precum şi numeroş i
oameni care s-au mobilizat special
pentru acest moment şi au ajutat
atât la strângerea cadourilor, cât şi
la dăruirea acestora copiilor de la
Şcoala Specială „Sf. Vas ile” din
Craiova.
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Pe pãrintele Boian nu o sã-l
gãsiþi niciodatã la odihnã. Acum
îºi face griji pentru enoriaºii din
Bor, cãrora încearcã sã le ridice
o bisericuþã. Dar, aºa cum s-a
obiºnuit deja, autoritãþile sârbe
nu vãd cu ochi buni astfel de
iniþiative. Însã pãrintele nu se dã
înapoi, merge înainte ºi ne în-
deamnã ºi noi sã facem la fel.
„Biserica neamului este stâlpul
pãstrãrii credinþei, culturii ºi
identitãþii naþionale a unui popor,
precum ºi legãtura directã cu
Þara Mamã ce s-a dovedit ºi în
Valea Timocului. Fãrã Bisericã ºi
fãrã jurisdicþia Bisericii neamu-
lui, un popor este pierdut. Aºa
cã eu vã spun nu vã îndepãrtaþi
de bisericã, iar tinerii sã vinã la
slujbã, pentru cã dacã noi, ro-
mânii din Timoc, nu venim la
slujbe, cine sã vinã... sârbul?!”,
ne spune pãrintele Boian, cu la-
crimi în ochi.

De câte ori ajung în Valea Timocu-
lui, nu pot sã trec fãrã sã stau de vor-
bã cu Preacucernicul Pãrinte Boian
Aleksandrovici, un exemplu pentru noi
toþi. ªi întâlnirea de marþi seara a fost
una de suflet, poveþele pe care ni le-a
împãrtãºit pãrintele au fost pline de
har, de o încãrcãturã emoþionalã de-
osebitã. Sfaturi extrem de preþioase,
spuse rãspicat, apãsat ºi serios, pen-
tru a înþelege clar cã apãrarea cre-
dinþei strãmoºeºti este cel mai impor-
tant lucru. Pãrintele Boian a rezistat

eroic de-a lungul anilor în faþa tutu-
ror provocãrilor ºi încercãrilor de lo-
vire în credinþa noastrã, în istoria
noastrã, în spiritualitatea noastrã ro-
mâneascã. El a fost cel care a pornit
lupta pentru apãrarea identitãþii naþi-
onale în Serbia ºi tot el o continuã ºi
doreºte sã o ducã la bun sfârºit. De
unde îi vin forþa ºi dãruirea de a face
mereu câte ceva? Rãspunsul e simplu:
toate vin de la Dumnezeu. De aceea
pãrintele Boian ne îndeamnã sã nu ne
îndepãrtãm de credinþã.

Ziua de 1 Decembrie,
sãrbãtoritã ºi la Negotin

Credincioºii, alãturi de pãrin-
tele Boian, au sãrbãtorit cu mare
fast la sediul Protopopiatului Da-
ciei Ripensis din Negotin. În nou
amenajata ºi sfinþita salã închi-
natã Sfinþilor Martiri Brâncoveni
a avut loc manifestarea culturalã
dedicatã Sfinþilor Martiri Brânco-
veni ºi Zilei Naþionale a Români-
lor de Pretutindeni.  Manifesta-
rea a început cu Sfânta Liturghie
oficiatã de Preacucernicul Pãrin-
te Boian Aleksandrovici, Proto-
pop al Daciei Ripensis ºi Vicar al
Timocului, împreunã cu un so-
bor de preoþi timoceni din care
au fãcut parte pr. ªtefan ªaram-
poi, pr. Petru Hogea, pr. Antonie
Isac, pr. Doru Ovidiu Ursu, pr.
Florin Petru Papavã ºi pr. Cãtã-
lin Laudat. La stranã au cântat
stareþa Mânãstirii „Sf. Ana” din

Orºova, Maica Iustina, împreu-
nã cu Maica Alexandra. Dupã Sf.
Liturghie credincioºii s-au închi-
nat moaºtelor Sfântului Ierarh
Andrei ªaguna. „S-a cântat Ba-
lada Brâncovenilor de cãtre Co-
rul Protopopiatului Daciei Ripen-
sis “Sf. Mucenic Ioan Valahul”,
condus de pr. Petru Hogea, dupã
care a urmat cântãrile populare
interpretate de cântãreþi din
zona”, ne povesteºte pãrintele
Boian. Protopopiatul a fost spri-
jinit în buna desfãºurare a aces-
tui eveniment de Asociaþia
“Ariadnae Filum” din Bor. Au fost
prezenþi mai mulþi reprezentanþi
ai asociaþiilor ºi partidelor româ-
neºti din zonã, precum ºi credin-
cioºi. Pãrintele supravegheazã
acum modul în care se picteazã
biserica de la Protopopiatul din
Negotin. O echipã de pictori ta-
lentaþi depune tot efortul pentru
a finaliza cât mai curând pictura
pronaosului. Este interesant de
urmãrit cum au abordat pictorii
tematica – subiectele pe lângã
cele tradiþionale pronaosului con-
form iconografiei ortodoxe.

„Fac apel ºi la domnul
europarlamentar Marinescu,
ºtiu cã e un om serios”

Dar momentele fericite în Ti-
moc, ºi mai ales atunci când vrei
mereu sã mai faci ceva pentru
neamul tãu, sunt puþine. Multe
sunt necazurile. Pãrintele Boian
abia aºteptã sã-ºi vadã fraþii ºi su-
rorile de pe malul celãlalt al Du-
nãrii, ca sã poatã ºi domnia sa sã
se descarce. Acum povestea e le-
gatã de bisericuþa de la Bor.
„Dupã mai multe provocãri pe
care le-a fãcut Inspectoratul pen-
tru construcþii din oraºul Bor –
Serbia de rãsãrit, la adresa pre-
ºedintelui Consiliului Parohial, a
ajuns zilele trecute o decizie prin
care se comunicã faptul cã in-
spectorii delegaþi vor veni sã dã-
râme un zid al bisericii. Protopo-
piatul Daciei Ripensis a fãcut de-
mersuri imediat pe lângã Primã-
ria Borului ca ºi românii/vlahii sã
fie trataþi egal ca ºi ceilalþi eno-
riaºi, respectându-li-se drepturi-
le de a se putea ruga în limba ma-
ternã – limba românã. Fac apel
pe aceastã cale ºi la domnul eu-

roparlamentar Marian Jean Ma-
rinescu, ºtiu cã e un om serios
sã se implice la Bruxelles ºi sã
nu-i lase sã ne joace în picioare
cum vor ei. Noi nu ne mai lãsãm,
eu mã þin numai de biserica mea.
Suntem acum opt preoþi, suntem
puternici, noi nu mai renunþãm
la planurile noastre. Am adus aici
(n.r. – la Bor) Sfânta Luminã de
la Ierusalim, pe care o pãstrãm
la biserica din Negotin ºi L-am
rugat pe Bunul Dumnezeu sã ne
lumineze pe toþi ºi sã ardã gân-
durile rele ale oamenilor care vor
sã facã rãu Bisericii lui Hristos”,
a spus Preacucernicul Pãrinte
Boian Aleksandrovici.
Noi astãzi suntem prigoniþi,
dar vom reuºi cu ajutorul
bunului Dumnezeu

Pentru a da semnalul cã nimic
nu se demoleazã, cã acolo, la Bor,
trebuie neapãrat sã fie bisericã,
Boian Aleksandrovici, protopop al

Daciei Ripensis ºi vicar al Timo-
cului, împreunã cu pr. ªtefan
ªarampoi,secretar al protopopia-
tului, pr. Petru Hogea, consilier ad-
ministrativ, ºi pr. Doru Ovidiu
Ursu, paroh al Gorneanei, au mers
la faþa locului unde au oficiat o
slujbã de binecuvântare a lucrãri-
lor ºi sfinþire prin stropire cu
agheasmã. Pãrintele Boian consi-
derã cã este foarte important ca
enoriaºii sã aibã biserici mai pes-
te tot, pentru cã doar aºa ei nu se
vor îndepãrta de Dumnezeu.
„Trãim aici ca ºi creºtinii din pri-
mele secole, dar aducem aminte
tuturor cã ºi dacã era prigonit
creºtinismul primar, el a înflorit.
ªi noi astãzi suntem prigoniþi, dar
vom reuºi cu ajutorul bunului
Dumnezeu sã mergem mai departe
ºi sã pãstrãm credinþa, cultura ºi
limba noastrã româneascã. Ru-
gãm pe fraþii noºtri din Þara Mamã
– România sã ne sprijine ºi sã nu
ne uite”, a spus pãrintele Boian.

Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:
„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”
Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:Sfatul pãrintelui Boian:

„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”„Sã nu ne îndepãrtãm de credinþã!”



cuvântul libertãþii / 9
externe

joi, 4 decembrie 2014

ªTIRI

ªTIRI

Alianþa Nord-Atlanticã a anunþat
marþi, dupã reuniunea miniºtrilor de
Externe din statele membre, cã o nouã
forþã de reacþie rapidã va fi operativã
de la 1 ianuarie 2015, aceastã forþã
având un caracter provizoriu pânã la
constituirea forþei convenite la ultimul
summit al NATO, transmite agenþia
EFE. De asemenea, la reuniune s-a
convenit „menþinerea unei prezenþe
continue” a NATO în flancul estic al
Alianþei pe tot parcursul anului viitor.
„Este cea mai substanþialã sporire a
apãrãrii noastre de la sfârºitul Rãzbo-
iului Rece”, a afirmat într-o conferin-
þã de presã secretarul general al Alian-
þei, Jens Stoltenberg, adãugând cã
noua forþã de reacþie rapidã va avea misiunea sã
rãspundã „oricãrei ameninþãri, indiferent de unde
va proveni”. La summitul Alianþei, desfãºurat în
luna septembrie în Þara Galilor, liderii celor 28
de state membre au aprobat un Plan de Reacþie
Rapidã (Readiness Action Plan — RAP) ce cu-
prinde mãsuri de sporire a capacitãþii de mobili-
zare a resurselor militare în eventualitatea unei
situaþii de crizã, decizie luatã în contextul impli-
caþiilor strategice ale acþiunilor Rusiei în Ucraina
ºi al ameninþãrilor provenite din Orientul Mijlo-
ciu. Elementul central al planului este crearea,
pânã în anul 2016, a unei forþe comune de reac-
þie rapidã ce va fi compusã din 4.000-5.000 de
soldaþi ºi care va avea la dispoziþie echipamente
ºi arme pre-poziþionate în statele din flancul es-

Comisia Europeanã (CE) a acor-
dat, ieri, o nouã tranºã de 500 de
milioane de euro ajutor cãtre Ucrai-
na, în schimbul implementãrii de
reforme, în contextul în care Kie-
vul are un nou guvern proocciden-
tal, informeazã AFP. „Comisia, în
numele Uniunii Europene, a acor-
dat 500 de milioane de euro Ucrai-
nei, în cadrul unui program de asis-
tenþã macroeconomicã aprobat la
începutul acestui an”, afirmã CE
într-un comunicat. UE urmeazã sã
acorde în primãvara anului viitor
suma de 250 de milioane de euro
Ucrainei, a cãrei economie se con-
fruntã cu probleme. „Europa îºi
respectã promisiunile de solidarita-
te faþã de Ucraina. Oferim un spri-
jin esenþial poporului ucrainean în
vremuri dificile pe plan economic
ºi social”, a declarat comisarul eu-
ropean pentru Afaceri Economice,

Parchetul din Munchen (sudul
Germaniei) a efectuat o serie de
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tic al Alianþei. Ca mãsurã tranzitorie, ºefii diplo-
maþiilor din statele NATO au convenit ca, încã
de la începutul anului viitor, sã fie operaþionalã o
forþã interimarã, denumitã „Punte de Legãturã”,
aceasta urmând sã fie formatã pentru început
din efective ale forþelor terestre ºi navale puse la
dispoziþie de Germania, Olanda ºi Norvegia. De-
taliile definitive privind forþa permanentã de re-
acþie rapidã urmeazã sã fie stabilite de miniºtrii
Apãrãrii la reuniunea din luna februarie. Stolten-
berg a subliniat cã aplicarea planului de acþiune
convenit la summitul din septembrie a început
deja prin „sporirea prezenþei aliate aeriene, teres-
tre ºi navale” în flancul estic al NATO, pentru a
„rãspunde acþiunilor agresive ale Rusiei, mai ales
în Ucraina”, el amintind ºi de incursiunile frec-

vente ale avioanelor militare ruseºti în
spaþiul aerian european. Secretarul
general al NATO a þinut sã reafirme ºi
faptul cã Articolul 5 din Tratatul Atlan-
ticului de Nord — ce prevede apãra-
rea colectivã în cazul agresiunii îm-
potriva unuia dintre membri — nu se
aplicã în cazul statelor ce nu sunt
membre ale Alianþei, dar aceasta s-a
angajat faþã de astfel de state pentru a
le ajuta sã-ºi consolideze capacitãþile
defensive. Ieri, Rusia a anunþat, prin
reprezentantul permanent al Rusiei la
NATO, Aleksandr Gruºko, citat de Ria
Novosti, cã va lua mãsuri adecvate
ca rãspuns la consolidarea NATO în
apropierea frontierelor sale. „Au fost

deja luate unele mãsuri ºi urmeazã sã fie adopta-
te mãsuri suplimentare. Acestea vor fi bine cal-
culate ºi se vor baza pe analiza acþiunilor NATO
în aceasta regiune”, a spus diplomatul rus, în
cadrul unei conferinþe de presã. Nu existã „nici
un motiv”, potrivit acestuia, pentru ca NATO sã
desfãºoare efective suplimentare ºi sã-ºi intensi-
fice exerciþiile în regiunile în cauzã. Alianþa Nord-
Atlanticã se foloseºte de criza din Ucraina pen-
tru reanimarea organizaþiei, cu scopul de a-ºi
dovedi relevanþa, pentru consolidarea activitãþii
militare ºi creºterea cheltuielilor militare. „Logi-
ca NATO este în mare parte dictatã de interesele
NATO în sine ºi nu de interesele securitãþii naþi-
onale”, a declarat reprezentantul permanent al
Rusiei la Alianþa Nord-Atlanticã.

Percheziþii la sedii Airbus din Germania pentru
presupuse acte de corupþie, inclusiv în România

percheziþii la sedii ale grupului Air-
bus, din cauza unor suspiciuni de

corupþie legate de con-
tracte cu Arabia Sauditã ºi
România, dezvãluie coti-
dianul german „Süddeut-
sche Zeitung”, în ediþia
de ieri, potrivit AFP. Par-
chetul din Munchen a
confirmat aceste per-
cheziþii, care au avut loc
în octombrie, potrivit
articolului în cauzã, din
care a fost publicat marþi
seara un fragment. ªi

Airbus a confirmat pentru cotidian
cã are loc o anchetã a justiþiei ger-
mane. Suspiciunile de corupþie se
referã la contracte de circa 3 mili-
arde de euro încheiate cu Arabia
Sauditã ºi cu România, pentru
echipamente care asigurã securi-
tatea frontierelor acestor þãri, po-
trivit aceleiaºi surse. Parchetul din
Munchen ancheteazã mai multe
persoane. Aceste percheziþii au
avut loc în sedii ale filialei germa-
ne a companiei Airbus Defence and
Space, la Ottobrunn ºi Unter-
schleissheim, în apropiere de Mun-

chen, precum ºi în apropiere de
Ingolstadt, Ulm ºi Friedrichshafen,
oraºe în sudul Germaniei. Parche-
tul din capitala bavarezã examinea-
zã în prezent transferuri de bani
suspicioase, în valoare de mai
multe milioane de euro. În 2009,
grupul a obþinut un contract de
circa 2 miliarde de euro cu Arabia
Sauditã, pentru furnizarea unor
echipamente de protecþie ºi tehnici
de supraveghere ultramodernã pen-
tru monitorizarea a circa 9.000 de
km de frontierã a acestei þãri,
aminteºte ziarul.

UE acordã o nouã tranºã de 500 de milioane de euro ajutor cãtre Ucraina
Pierre Moscovici. „În schimb, este
vital ca þara sã-ºi menþinã ritmul
reformelor, pentru a crea un mediu
prosper ºi durabil pentru toþi ucrai-
nenii”, a adãugat el. Reformele ce-
rute de UE se referã în special la
gestionarea finanþelor publice, la
lupta împotriva corupþiei,
fiscalitate, energie ºi secto-
rul financiar. În total, UE va
acorda 1,6 miliarde de euro
sub formã de împrumuturi
Ucrainei, prin intermediul
programului sãu de asisten-
þã macroeconomicã, condi-
þionat de reforme. Aceastã
sumã face parte dintr-un
plan de ajutor mult mai mare,
de 11 miliarde de euro, sub
formã de împrumuturi, sub-
venþii, strângere de fonduri
pentru politica regionalã,
precum ºi investiþii ale Bãn-

cii Europene pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare (BERD).

Pe de altã parte, Ucraina are, de
marþi, un nou guvern proocciden-
tal, ce include o americancã, un
georgian ºi un lituanian în posturi
cheie. „Trebuie sã integrãm în gu-

vernul nostru cele mai bune com-
petenþe internaþionale”, a declarat
preºedintele Petro Poroºenko. Na-
talie Jaresko, o americancã de ori-
gine ucraineanã care a lucrat pen-
tru Departamentul de Stat al SUA
ºi pentru un fond de investiþii ucrai-

nean finanþat de Congresul
american, a fost numitã mi-
nistru de Finanþe. Lituania-
nul Aivaras Abromavicius,
managerul unui fond de in-
vestiþii suedez, a devenit mi-
nistru al Economiei ºi geor-
gianul Alexander Kvitashvili,
fost ministru al Sãnãtãþii în
Georgia, va conduce Minis-
terul Sãnãtãþii de la Kiev,
menþioneazã AFP. Preºedin-
tele Poroºenko a declarat cã
le-a acordat cetãþenia ucrai-
neanã marþi dimineaþã, chiar
înainte de numirea lor.

Alegerile legislative anticipate
din Israel vor fi organizate
pe 17 martie

Alegerile legislative israeliene
anticipate provocate de premierul
Benjamin Netanyahu, care i-a demis
pe miniºtrii sãi de centru, vor fi orga-
nizate pe 17 martie, a declarat ieri
purtãtorul de cuvânt al Knessetului
(parlamentul israelian), informeazã
AFP. „În urma consultãrilor între di-
feritele pãrþi, s-a decis organizarea
alegerilor la 17 martie”, a declarat
purtãtorul de cuvânt Eran Sidis, pre-
cizând cã aceastã datã va fi inclusã
în proiectul de lege pentru dizolva-
rea parlamentului a cãrei examinare a
început ieri. Premierul Netanyahu a
cerut, marþi seara, organizarea de ale-
geri anticipate, argumentând cã nu
poate „conduce þara” din cauza cri-
ticilor centriºtilor din guvern la adre-
sa politicii sale. El a anunþat demite-
rea ministrului de Finanþe, Yair La-
pid, figurã de centru-dreapta ºi sus-
þinãtor al clasei de mijloc, ºi a minis-
trului Justiþiei, Tzipi Livni, reprezen-
tantã a centrului-stânga. Legislaþia
israelianã prevede cã parlamentul
poate continua sã voteze legi chiar
ºi dupã adoptarea unei legi de dizol-
vare. Însã proiectul de lege contro-
versat sprijinit de Netanyahu, referi-
tor la definirea Israelului drept „sta-
tul naþiune al poporului evreu”, nu
mai are practic nici o ºansã sã fie
adoptat înaintea alegerilor, în mãsu-
ra în care centriºtii pe care premierul
i-a „expulzat” din guvernul sãu sunt
împotriva acestui proiect.

Turcia: Parlamentul a adoptat
o lege care întãreºte influenþa
puterii asupra justiþiei

Parlamentul turc a adoptat, marþi
searã, un proiect de lege contestat
al guvernului islamo-conservator,
care întãreºte influenþa Executivu-
lui asupra aparatului judiciar, a in-
dicat o sursã parlamentarã, relata ieri
AFP. Criticatã de societatea civilã
ºi de opoziþie, noua lege vizeazã
reorganizarea celor mai înalte in-
stanþe juridice, precum Consiliul de
Stat ºi Curtea de Casaþie, pentru a
numi noi judecãtori, a precizat sur-
sa citatã. În acest fel, Partidul Justi-
þiei ºi Dezvoltãrii (AKP, provenit din
miºcarea islamistã), la putere din
2002, ar putea influenþa sistemul
judiciar ºi ar reduce de fapt inde-
pendenþa justiþiei, considerã detrac-
torii regimului, potrivit AFP. Astfel,
noua lege le permite magistraþilor sã
cearã percheziþii pe baza unei sim-
ple suspiciuni. Puterea se apãrã
spunând cã îºi doreºte sã „cureþe”
sistemul judiciar de presupuºi
membri ai unei confrerii religioase
conduse de predicatorul Fethullah
Gülen, care trãieºte în SUA ºi pe care
regimul l-a acuzat cã a complotat
pentru a-i determina cãderea.
Aceastã nouã lege este cea mai re-
centã dintr-o serie de reforme legis-
lative controversate adoptate de cã-
tre Parlament de la începutul anu-
lui, în urma unor anchete de corup-
þie inedite care au vizat regimul ºi
pe premierul de atunci, Recep Tay-
yip Erdogan, ales preºedinte în luna
august, scrie AFP. Puterea acuzã
miºcarea Gülen cã a influenþat aceste
anchete, în prezent îngropate, ºi a
început deja epurãri masive în ma-
gistraturã ºi poliþie. Parlamentul turc
a mai adoptat, tot marþi searã, un alt
proiect de lege controversat al re-
gimului islamo-conservator, ce acor-
dã puteri depline poliþiei, în contex-
tul unor recente revolte violente
prokurde, a precizat o sursã parla-
mentarã, citatã de France Presse.
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METEO

Averse
de ploaiejoi, 4 decembrie - max: 2°C - min: 0°C

$
1 EURO ...........................4,4282 ............ 4,4282
1 lirã sterlinã................................5,6235....................56235

1 dolar SUA.......................3,5914........35914
1 g AUR (preþ în lei)........138,8447.....1388447

Cursul pieþei valutare din 4 decembrie 2014 - anunþat de BNR
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Cronicile din Narnia -
Leul, Vrãjitoarea

ºi Dulapul

Se difuzeazã la HBO, ora 16:10

În CRONICILE DIN NARNIA: Leul, Vrãjitoa-
rea ºi Dulapul, 4 mici aventurieri care se joaca
"de-a v-aþi ascunselea" în casa de la þara a
unui bãtrân profesor dau peste un ºifonier
fermecat, care îi va purta în locuri la care nu
au visat niciodatã.

Intrând pe uºa ºifonierului, ei pãrãsesc
Londra celui de-al doilea rãzboi mondial ºi
pãtrund în spectaculosul univers paralel
cunoscut sub numele de Narnia - un regat de
basm, cu proporþii magice, în care animalele
pãdurii vorbesc, iar pe dealuri colindã fãpturi
mitologice.

Strãzile îndurãrii

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 22:00

Povestea filmului se axeazã în jurul a doi
fraþi, Jeremiah ºi John, aflaþi la capetele opuse
ale legii.

Jeremiah este preot în devenire, în timp ce
John, abia ieºit din inchisoare, lucreazã
pentru Rome, un condamnat periculos.

Pe parcursul filmului cei doi fraþi se vor
întâlni, Jeremiah ajungând sã fie rapit de
Rome ºi John sã îi ia locul lui Jeremiah în
viaþa de zi cu zi.

Distribuþie: Eric Roberts (Rome), Cynthia
Watros (Sam), Stacy Keach (Tom), Robert
LaSardo (TJ), David A.R. White (John /
Jeremiah), Kevin Downes (Peter).

Amintiri din abis

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  22:00

Viaþa þi se poate schimba într-un moment. Acel
moment poate dura o veºnicie...

Diana McFee (Uma Thurman) este o soþie
ºi mamã devotatã care duce o viaþã idilicã
alãturi de soþul ºi fiica ei într-o suburbie din
Connecticut.

Diana începe o cãlãtorie imaginarã în trecut
ºi îºi aminteºte perioada petrecutã alãturi de
Maureen, în special zilele de dinaintea morþii
acesteia. Amintirile o bulverseazã total, din
cauzã cã în toatã viaþa ei de atunci ºi pânã
acum apar multe “verigi lipsã” care adâncesc
ºi mai tare enigmele... prezentului. Cãci între
minunaþii ani ai adolescenþei sale ºi viaþa sa
maturã din prezent se aflã misterul de
nepãtruns al acelei zile fatidice.

JOI - 4 decembrie

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

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

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Akzente
16:55 Dupã 25 de ani
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:35 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:45 Andografia zilei
23:50 Maºini, teste ºi verdicte
00:25 Ay, Carmela!
1990, Spania, Dramã, Rãzboi
02:05 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste

TVR 1

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

(R)
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Ferma (R)
12:00 Mistere ºi conspiraþii (R)
13:00 Concerte Concursul

Enescu 2014
14:00 Negustorii de ocazii (R)
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Toatã muzica din inimã
2013, Italia, Comedie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0

(R)
20:10 Hai-Hui
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Pescar hoinar (R)
02:00 Concerte Concursul

Enescu 2014 (R)
02:50 5 minute de istorie
03:00 Jurnal de front (R)

TVR 2

07:40 Cel mai bun meci al lui
Muhammad Ali

09:20 Week-end în familie
11:05 Viaþa secretã a lui Walter

Mitty
13:00 Aici ºi acum
14:40 7 centimetri
16:10 Cronicile din Narnia -

Leul, Vrãjitoarea ºi Dulapul
18:30 Mike Tyson: Partea mea

de adevãr
20:00 Pantani: Moartea unui

ciclist
21:40 Déja Vu
22:55 Poveºti de groazã
23:55 Ray Donovan
00:40 Mãsurând lumea

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
14:45 Omu' de la Zoo (R)
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fotbal Cupa României:

Craiova - Steaua
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
00:00 Amintiri din abis
2007, SUA, Dramã, Thriller
01:30 Fotbal Cupa Romaniei:

Craiova - Steaua (R)

PRO TV

ACASÃ
07:15  Cununa de lacrimi (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Pasiune interzisã (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Corazón Valiente
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona (R)

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 Doamne de poveste
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 Cel mai tare din parcare
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Spitalul de demenþã
21:00 Seinfeld
22:00 Strãzile îndurãrii
00:00 Spitalul de demenþã (R)
01:00 Strãzile îndurãrii (R)
02:45 Lumea Pro Cinema
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Marele Waldo Pepper
1975, SUA, Dramã
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

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

Istoric
03:45 WOWBiz (R)
05:15 Pastila de râs (R)
05:45 D-Paparazzi (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Specialiºti în divorþ (R)
08:45 Fata din lift (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Cireaºa de pe tort (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
14:30 Fântâna dorinþelor
16:30 Focus
17:00 Walker, politist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Minþi Periculoase
1995, SUA, Dramã
22:30 Focus din inimã pentru

România
23:00 Click!
00:00 Miracole
2010, SUA, Familie
02:00 Walker, poliþist texan

(R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
03:00 Minþi Periculoase (R)
1995, SUA, Dramã
05:00 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
05:45 Dragostea trece prin

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

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal: U Cluj - Pandurii
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:30 Sete de crapi
17:35 Ora exactã în sport
18:00 Fotbal: Tg Mureº -

Petrolul
20:00 Special: Cupa României

Timiºoreana, sferturi de finalã
20:30 Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Sete de crapi
21:35 Local Kombat
22:30 Special: Cupa României

Timiºoreana, sferturi de finalã
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal: Craiova - Steaua
01:30 Ora exactã în sport

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regiona-

lã a Finanþelor Publice Craiova - Adminis-
traþia Judeteanã a Finanþelor Publice Dolj
organizeazã licitaþii publice în condiþiile
precizate de O.G. nr. 92/2003 rep. privind
Codul de procedurã fiscalã cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare, la sediul
A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, cam. 206  pentru debitorii: 1. SC PIRVU
CAT SRL, Craiova, str. Gheorghe Titeica,
nr.8, bl. D26b, sc.2, ap. 9, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 18675469 în data de
15.12.2014, ora 10,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: cuptor electric Eloma Multimax
A10-11, prêt pornire licitaþie 19.100 lei;
maºinã de gatit pe gaz Emme GIG-
M76FFXG, prêt pornire licitaþie 2.500 lei;
maºinã de spãlat vesela Lamber DSP4, prêt
pornire licitaþie 7.000 lei; hotã de perete
Eco EP2M 9/38, prêt pornire licitaþie 8.200
lei; frigider Liebheer Profiline Gkv6460, prêt
pornire licitaþie 4.100 lei; congelator Lieb-
heer Profiline GG5260, prêt pornire licita-
þie 4.300 lei; maºinã de curatat cartofi Sir-
man PP4, prêt pornire licitaþie 4.600 lei;
maºinã de tocat legume Sirman TM2 inox,
prêt pornire licitaþie 2.700 lei; masã refri-
gerantã Antartika TLX 2PTN, prêt pornire
licitatie 5.800 lei; grãtar cu rocã vulcanicã
Imperial EBA-2223, prêt pornire licitaþie
5.300 lei; masã rotundã 6 persoane – 24
buc, prêt pornire licitaþie 260 lei/ buc; masã
dreptunghiularã 8 persoane – 7 buc, prêt
pornire licitaþie 360 lei/buc; scaun pliant –
200 buc, prêt pornire licitaþie 90 lei/buc;
autoturism Fiat Doblo , nr înmatriculare DJ-
01-PRV, an fabricaþie 2007, prêt pornire li-
citaþie 17.400 lei. 2. SC FEGRI  SRL, Coso-
veni, str. Morii, nr.66, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 30259881 în data de 15.12.2014,
ora 13,00 pentru vânzarea bunului: stoc
deºeuri fier vechi 7.560 kg, prêt pornire li-
citaþie 6.426 lei. Amplasare: Craiova, str.
Bariera Vâlcii, nr.195C, sediul SC ADIDRAD
COM   SRL. 3.SC IVALMI SRL Cernele, sat
Rovine, nr. 53, jud Dolj, cod identificare fis-
calã 15205292 în data de  15.12.2014, ora
15,00  pentru vânzarea bunurilor: compre-
sor aer tip YN-500KTT, prêt pornire licitaþie
1.640 lei, maºinã de frezat teu cu un cir-
cuit, prêt pornire licitaþie 920 lei; maºinã
de lipit la un cap, prêt pornire licitaþie 1.745
lei;maºinã de debitat baghetã, prêt porni-
re licitaþie 1.205 lei, maºinã de debitat, prêt
pornire licitaþie 1.470 lei, maºinã de deba-
vurat, prêt pornire licitaþie 2.265 lei; cazan
VIADRUS U22C10, prêt pornire licitaþie
1.223 lei; maºinã pentru extrudat Holmelt
BMT1000, prêt pornire licitaþie 4.020 lei;
presã BMT, prêt pornire licitaþie 3.818 lei;

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ciocan hidraulic, prêt pornire licitaþie 6.690
lei. Amplasare sediul societãþii. 4.SC ALDO
TRICOT SRL, Craiova, str Gheorghe Doja,
nr.66, jud Dolj, cod identificare fiscalã
32053585 în data de 16.12.2014, ora 11,00
pentru vânzarea bunurilor: maºinã de cu-
sut Durkopp, prêt pornire licitaþie 300 lei,
maºinã surfilat Union Special, prêt pornire
licitaþie 535 lei, maºinã surfilat Rimoldi
M327, prêt pornire licitaþie 355 lei; maºinã
tricot Fin7, Coppo, prêt pornire licitaþie 150
lei; maºinã tricot Fin5, Coppo- 2buc, prêt
pornire licitaþie 100 lei/buc; maºinã tricot
Fin 12, Coppo, prêt pornire licitaþie 100 lei.
Amplasare: sediul societãþii. 5. SC MADOX
TRICOT SRL, Craiova, str. Gheorghe Doja,
nr. 66, jud Dolj, cod identificare fiscalã
30973170 în data de 16.12.2014, ora 15,00
pentru vânzarea bunurilor: maºinã de în-
cheiat ochi la ochi Rimoldi, prêt pornire
licitaþie 270 lei; maºinã de încheiat ochi la
ochi Rimoldi (defecta) – 2buc, prêt pornire
licitaþie 180 lei/buc; maºinã de încheiat
ochi la ochi Complett66 (defectã), prêt por-
nire licitaþie 380 lei; maºinã tricot Fin5,
Coppo (defectã), prêt pornire licitatie 100
lei; maºinã tricot Fin 12, Coppo (defectã) –
4buc, prêt pornire licitaþie 100 lei/buc. Am-
plasare: sediul societãþii. Preþurile  nu in-
clud TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri  sã înºtiin-
þeze despre aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte
de datele stabilite pentru vânzare, menþio-
nate mai sus. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã  prezinte, pînã  la
termenele de vânzare sau, în cazul vânzã-
rii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã
termenelor de vânzare:oferte de cumpã-
rare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada
plãþii taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie
bancarã reprezentând 10% din preþul de
pornire a licitaþiei care se plãteºte în lei, în
contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062 , cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; împu-
ternicirea persoanei care-l reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de
naþionalitate românã, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãine, actul de
înmatriculare tradus în limba românã; pen-
tru persoanele fizice române,copie de pe
actul de identitate; dovadã emisã de cre-
ditorii fiscali cã nu au obligaþii fiscale
restante  (Consiliul Local ºi Administraþia
Financiarã în raza cãrora se aflã domici-
liul sau sediul ofertantului ), urmând sã se
prezinte la datele stabilite pentru vânzare
ºi la locurile fixate în acest scop. Impotri-

va prezentului înscris,cel interesat poate
introduce contestaþie la instanþa judeca-
toreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã ,
în conformitate cu prevederile art.172 ºi
art 173 din OG nr. 92/2003 privind Codul
de procedurã fiscalã, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare. Licita-
þia începe de la cel mai mare preþ din ofer-
tele de cumpãrare scrise , dacã acesta este
superior preþului de pornire la licitaþie, iar
în caz contrar va începe de la acest din
urmã preþ. Adjudecarea se face în favoa-
rea participantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decît preþul de
pornire. Taxa de participare nu se restitu-
ie ofertanþilor care nu s-au prezentat la li-
citaþie, celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, precum ºi
adjudecãtarului care nu a plãtit preþul. Po-
trivit dispoziþiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fis-
calã , republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia
mãsuri de executare silitã, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru in-
formaþii suplimentare vã puteþi adresa
A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2,
cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.

S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.
anunþã cã în cadrul contractului de lucrãri
CL1 – “Extinderea ºi reabilitarea reþelelor
de alimentare cu apã ºi canalizare în Mu-
nicipiul Craiova” au fost demarate lucrãri-
le pentru execuþia colectorului de canali-
zare menajerã pe str. Fraþii Goleºti – tron-
sonul cuprins între b-dul Dacia ºi b-dul
Carol. Lucrãrile se vor executa cu tehno-
logie pipe jacking (foraj orizontal dirijat),
cu conductã PAFSIN cu diametrul nominal
de 800 mm pe o lungime de 349,00 m. Con-
form Managementului de trafic circulaþia
rutierã în zona lucrãrilor va fi semnalizatã
corespunzator ºi se va desfaºura cu re-
stricþii. Durata estimatã pentru execuþia
lucrãrilor în condiþii normale va fi de 120
zile. Ne cerem scuze pentru disconfortul
creat ºi vã mulþumim pentru înþelegere.

AVIOANE S.A. CRAIOVA, cu sediul în
localitatea Gherceºti, str. Aviatorilor nr. 10,
angajeazã persoanl în funcþia de consilier
juridic- 1 post. Condiþiile pentru ocuparea
postului: sã fie licenþiat al unei facultãþii
de drept, specializarea drept, vechime mi-
nim 8 ani, sã deþinã abilitãþi de operare PC
( Word: foarte bine; Poºtã electronicã: bine;
Excel; noþiuni). Alte informaþii suplimenta-
re se gãsesc pe site-ul Avioane Craiova.
Documentele de înscriere se depun pânã
la data de 15.12.2014.
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Anunþul tãu!
D.G.R.F.P.Craiova-Administraþia Ju-

deþeanã a Finanþelor Publice Dolj, Ser-
viciul Fiscal Bãileºti scoate la licitaþie
publicã  urmãtoarele bunuri mobile ºi
imobile aparþinînd  urmãtorilor debitori:
Csepregi Zoltan din Baileºti, str.Victo-
riei,nr.86, bl.B1,sc.2,ap.4 CNP, în data de
16.12.2014, ora 11 urmãtoarele bunuri:-
1)Clãdire (265,19 mp)-108750 lei;2)Te-
ren aferent(1100 mp)-10216 lei.Bunuri-
le imobile sunt situate in Baileºti , str.
Maraºti,nr. 3 ºi sunt grevate de sarcini
(ipoteca CEC Bank ºi somaþie de platã
Bancpost SA Dolj ),3)Banzic pentru tâm-
plarie -1366 lei; Dicu Agripina din Oro-
del, nr.61, judeþul Dolj, CNP, în data de
17.12.2014, ora 11 urmãtoarele bunuri:-
1)Clãdiri de locuit cu anexe (290,15 mp)-
170200 lei;2)Teren aferent(800 mp)-5300
lei.Bunurile imobile sunt situate în Oro-
del, nr.61, judeþul Dolj. Preþurile  nu in-
clud TVA. Menþionãm cã înscrierea imo-
bilelor la cartea funciarã se va face de
cãtre cumpãrãtori. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor,
sã înºtiinþeze despre aceasta organul
de executare înainte de data stabilitã
pentru vânzare. Licitaþiile se vor þine  la
sediul Serviciului Fiscal Baileºti din str.
Victoriei, nr.42  la ora 11 iar vânzarea
se va face conform OG nr.92/2003 , re-
publicatã , cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare , numai cãtre cei care nu
au obligaþii fiscale restante.Pentru par-
ticiparea la licitaþie ofertanþii depun , cu
cel putin o zi lucrãtoare înainte de data
licitaþiei , respectiv:  15.12.2014 ºi
16.12.2014 urmãtoarele documente: a)
ofertã de cumpãrare; b) dovada plãþii
taxei de participare sau o scrisoare de
garanþie bancarã,  reprezentînd 10% din
preþul de pornire a  licitaþie,  în  contul
RO16TREZ2915067XXX005062, cod fis-
cal 4830007, deschis la Trezoreria Cra-
iova c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintã pe ofertant;d) pentru persoa-
nele juridice de naþionalitate românã ,
copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de oficiul registrul comer-
þului; e)pentru persoanele juridice strãi-
ne, copie de pe actul de înmatriculare
în limba românã; f) pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de iden-
tificare; g) pentru persoanele fizice
strãine, copie de pe paºaport; h) dova-
dã, emisã de creditorii fiscali, cã nu are
obligaþii fiscale restante. Relaþii supli-
mentare la telefon 0251/312.169 sau la
sediul Serviciului Fiscal Baileºti, str.Vic-
toriei, nr.42.

Anunþul tãu!
SC ENTRERRIOS SERVICIOS GENERA-

LES SRL anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “ Construire halã in-
dustrialã P Confecþii metalice (C1) ºi anexele
(C2si C3), propus a fi amplasat în str. Silozului,
nr. 15,  Comuna Cârcea, jud. Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus poate fi consultate
la sediul APM Dolj, Craiova, strada Petru Rareº,
nr.1 ºi la sediul SC Entrerrios Servicios Gene-
rales SRL  din str. Silozului, nr. 15, în zilele de
L-J între orele 9 -16:30 ºi V 8:00 -14:00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1.

Primãria comunei Terpeziþa, judeþul Dolj,
organizeazã în data de 19.12.2014, ora 1000 con-
curs pentru ocuparea postului de mecaniza-
tor (tractorist). Condiþii de participare: - Per-
mis auto categoria B, E. - Acte (diplomã) din
care sã ateste calificarea în meseria de meca-
nizator agricol(tractorist). - Sã fie apt din punct
de vedere medical, fapt atestat prin fiºe medi-
calã de angajare. - Sã nu aibã cazier judiciar.
Dosarele se depun la secretarul Primãriei Ter-
peziþa, pãnã pe data de 15.12.2014, Orele 1600.
Organizarea concursului constã în proba te-
oreticã ºi proba practicã. Pentru proba teore-
ticã bibliografia este urmãtoarea: - Codul Ru-
tier, cu modificãrile ulterioare. - Hotãrârea de
Guvern nr. 1146/2006, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, privind cerinþele minime
pentru utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a
echipamentelor de muncã.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj,  organizeazã con-
curs (examen) în data de 15  decembrie 2014,
ora 10.00 (proba scrisã) ºi în data de 17 de-
cembrie 2014, ora 14.00 (interviul), la sediul
instituiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj pentru ocuparea unei  funcþii
publice de execuþie temporar  vacante de
consilier juridic, grad profesional superior
în cadrul Serviciului Juridic ºi Contencios –
Compartiment Juridic ºi Contencios. Condi-
þiile generale: -candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile  prevãzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcþio-
narilor Publici, republicatã (r2); Conditii spe-
cifice de participare la concurs: - studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã sau echivalen-
tã în domeniul ºtiinþelor juridice; - vechime
în specialitatea studiilor necesarã exercitãrii
funcþiei publice minimum  -9 ani. Dosarele
de concurs se primesc pânã la data de
11.12.2014, ora 16,00 la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj,  Serviciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare - camera 3. Informaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul instituþiei  - camera
3 sau la telefon 0251/407009.

Federaþia Patronatelor din
Regiunea Oltenia, organi-
zeazã selecþie în vederea
cursãrii ºi angajãrii persoa-
nelor fãrã loc de muncã,
aparþinând urmãtoarelor ca-
tegorii vulnerabile: femei
ºomere, familii monoparen-
tale, familii cu peste 2 copii,
beneficiari ai venitului minim
garantat. Toate cursurile be-
neficiazã de subvenþie iar
dupã fnalizare persoanele
cursante pot fi selectate în
vederea angajãrii. Mai mul-
te informaþii la telefon:
0351/41.60.41.

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.

MEDITAÞII
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 îngri-
jesc bãtrâni pentru ceda-
re locuinþã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0723/466.154.
Executãm construcþii, fini-
saje, amenajãri interioare
de calitate, 26 ani experi-
enþã în þarã ºi strãinãtate.
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. Te-
lefon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
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Primãria Malu Mare – Dolj, organizeazã concurs de recrutare la se-
diul  Primãriei din Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, jud. Dolj, în data de
12 Ianuarie 2015, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 14 Ianuarie
2015, ora 1400, interviul, pentru ocuparea  pe perioadã nedetermi-
natã a urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

1. Inspector, clasa I, grad profesional Debutant, în cadrul
Compartimentului  Agricol;

2. Referent, clasa III, grad profesional Debutant, în cadrul
Compartimentului  Agricol;

3. Inspector, clasa I, grad profesional Debutant, în cadrul
Compartimentului  Achiziþii Publice;

4. Inspector, clasa I, grad profesional Debutant, în cadrul
Compartimentului  Stare civilã;

 Dosarele de concurs se primesc pânã la data de 23 Decembrie
2014 , ora 16,00 la sediul Primãriei Malu Mare – Dolj.

  Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei Malu Mare
– Dolj  sau la telefon 0251446145 .

RAT Craiova cu sediul în Calea
Severinului, nr. 23, organizeazã
în data de 17.12.2014, ora 11.00,
licitaþie  publicã deschisã cu stri-
gare pentru închirierea unui ca-
binet medical situat la parterul
blocului 17 A, Calea Bucureºti.
Date suplimentare se pot obþine
la telefon: 0251/ 506.076 - int. 132
sau la sediul regiei din Calea Se-
verinului, nr. 23.

Vând casã cu 500 mp te-
ren, zonã centralã, idealã
pentru afaceri. Telefon:
0737/ 639.237.
Vând casã Vârvor, par-
chet, termopan, apã, te-
ren 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 în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie exce-
lentã, spaþii generoase,
detalii zilnice la telefon:
0746/035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, judeþul
Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 2 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.
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.
Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, deschi-
dere 28 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.

Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 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 deschi-
dere 36 m, ideal pentru
Showroom, depozit, halã,
parc auto, benzinãrie. Te-
lefon: 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.
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, împrej-
muit, 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
PEUGEOT Partener, mo-
torinã, 2007, taxã nerecu-
peratã, ITP, 1.500Euro.
Tel.0745.604.376.
 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 maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând bibliotecã cca 150
ani, lemn masiv, geamuri
cristal (2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, stare bunã.
Telefon: 0737/639.237.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Vând antenã satelit mar-
ca Kambridge. Telefon:
0351/444.088.
Vând aspirator, fotolii, scoar-
þã ºi covoare olteneºti, sal-
tea copil, lampadar. 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 cãzãnel de 35 litri.
Telefon: 0770/687.430.

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 4 jante + anvelope
CIELO 185/60 R 14- 200
RON. Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plastic, cutii
de bere, uºã nouã cu
broascã pentru casã sau
magazin Auto –Cielo -
2007. Telefon: 0767/
153.551.
Vând masã floarea–soa-
relui pentru combinã C
12M, cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodinã 380V
ºi alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu congela-
tor ARTIC - nou cu garan-
þie 3 ani. Telefon: 0745/
751.558.
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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”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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.

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.
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 grâu, uºi ºi ferestre.
Telefon: 0766/676.238.

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, cimi-
tirul Lascãr Catargiu
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând þiglã Jimbolia ºi cã-
priori din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D 600
mm. Telefon: 0251/
427.583.
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, ul-
tracentral. Telefon: 0722/
654.845.
Închiriez camerã la casã
str. Petuniilor. Telefon:
0771/780.325.
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.
Închiriez cabinet medical
dotat corespunzãtor. Re-
laþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/072.812.
Primesc douã fete în gaz-
dã Telefon: 0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închiriez aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal zona Ci-
nematograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Închiriez 3 camere, ultra-
central, centralã, A.C. mo-
bilat, lux. Telefon: 0726/
212.774.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, 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.
MATRIMONIALE
Domn serios, 46 ani, cu
serviciu ºi casã caut
doamnã pentru prietenie
sau cãsãtorie. Telefon:
0763/722.683.
Salariat, 50 ani, serios, cu
serviciu caut doamnã
pentru prietenie. Telefon:
0785/103.411.

CITAÞII
Numita DARABAN ANA,
cu ultimul domiciliu cu-
noscut în Calafat, sat Ciu-
percenii Vechi, str. Stra-
da Mare, nr.3, este che-
matã la judecãtoria Ca-
lafat, în calitate de pârât
în dosarul nr. 2171/201/
2014, în procesul de di-
vorþ cu copii, reclamant
fiind DARABAN RELU,
pentru termenul din
12.01.2015.

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

MOARÃ, comercializãm
fãinã fãrã amelioratori ºi
tãrþe de grau. Telefon:
0722/258.628.
Caut o familie nevoiasã
care poate îngriji perma-
nent o gospodãrie la þarã
(Vâlcea) o las moºtenire.
Telefon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.
CONDOLEANÞE
COLECTIVUL MUZEU-
LUI DE ARTÃ CRAIOVA
REGRETÃ DECESUL
DOMNULUI VICTOR
BOLDÂR, ARTIST FO-
TOGRAF MEMBRU E.-
FIAP, OM DE O ALEASÃ
ÞINUTÃ MORALÃ, SU-
FLET CALD, PRIETEN
DEOSEBIT. DUMNE-
ZEU SÃ ÎL ODIHNEAS-
CÃ ÎN PACE!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova este ca ºi calificatã în
sferturile de finalã ale CEV Cup, dupã ce a
învins, marþi searã, cu 3-0, în deplasare,
formaþia maghiarã Kecskemet RC, în man-
ºa tur a “optimilor” competiþiei.

În primul set, bãieþii lui Dan Pascu, care n-
au cedat conducerea nici mãcar o datã, s-au
impus cu 25-21, la finele celor doi timpi teh-
nici de odihnã scorul fiind de 8-7 ºi 16-13.

Actul secund a fost mai echilibrat (2-2,
3-3, 6-6), cu ungurii reuºind în premierã sã
ia iniþiativa pe tabelã, 8-7. A fost însã doar
un simplu foc de paie, al doilea timp gãsind
formaþia alb-albastrã la timonã, cu un rezul-
tat identic ca cel din primul set, 16-13. Am-
fitrionii au redus apoi din diferenþã (15-16),
dar oltenii au preluat din nou frâiele jocului,
19-16, 22-17, iar finalmente 25-20.

VOLEI (M) – CEV CUP – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Cu Licã în zi de graþie,

SCM U a fãcut showSCM U a fãcut showSCM U a fãcut showSCM U a fãcut showSCM U a fãcut show

la Kecskemetla Kecskemetla Kecskemetla Kecskemetla Kecskemet
Manºa a treia a fost una fãrã istoric, Cra-

iova închizând meciul cu un fantastic 25-9.
Conform site-ului oficial al CEV Cup,

veteranul Laurenþiu Licã a fost de departe
cel mai bun om de pe parchet, însã o evolu-
þie apreciatã au avut ºi Florin Voinea sau Nicu
Ghionea.

Manºa a doua cu Kecskemet, care în faza
anterioarã o eliminase pe Dinamo (2-3 în
Ungaria ºi 3-1 la Bucureºti), este programa-
tã în 16 decembrie, la Sala Polivalentã.

Dacã nu se va întâmpla vreun “cata-
clism” la retur, SCM va juca în sferturile
de finalã cu învingãtoarea din “dubla” Ener-
gy T.I. Diatec Trentino (Italia) – Maccabi
Tel Aviv (Israel). Prima încleºtare dintre cele
douã va avea loc în aceastã searã, în fieful
celei dintâi.

Naþionala sub 18 ani a Româ-
niei, campioanã mondialã în vara
acestui an, va susþine în aceastã
searã un joc test la Sala Poliva-
lentã, contra reprezentativei
similare a Ungariei, în cadrul
turneului Cupa 1 Decembrie. Mai
devreme, de la ora 16:00, în
aceeaºi locaþie, se vor ciocni
celelalte douã participante la
întrecere, Danemarca ºi Spania.

Odatã încheiatã disputa cu
Ungaria, fetele lui Aurelian
Roºca, tehnician ºi la SCM
Craiova,  se vor pregãti de jocul
cu Spania, care va avea loc
mâine, la Caracal. Ultima partidã,
cea cu Danemarca, este progra-
matã sâmbãtã, la Slatina.

Douã dintre echipele craiovene
de salã, cea de baschet feminin ºi
handbal masculin, joacã astãzi în
campionat. În aceeaºi ordine,
SCM CSª Craiova, pe ultimul loc
(14) dupã 13 etape (o victorie ºi
12 înfrângeri), va primi vizita ce-
lor de la CS Municipal Satu Mare
(locul 9, 5v, 8î). Întâlnirea va în-
cepe la ora 12:00, în Sala Sportu-
rilor “Ion Constantinescu”.

Hanbaliºtii de Universitatea Cra-

CS U II Craiova – Recolta Ostroveni 2-0

Viitorul Cârcea – Unirea Leamna 3-1

ªtiinþa Malu Mare – Dunãrea Calafat 0-3

Progresul Segarcea – Amaradia Melineºti 4-0

Victoria ªtiinþa Celaru – Danubius Bechet 2-7

Partida Dunãrea Bistreþ – Vânãtorul Desa se disputã sâmbãtã.

Clasament
1. CSU II 17 14 2 1 70-10 44
2. Cârcea 17 12 1 4 48-26 37
3. Bistreþ 16 12 0 4 52-13 36
4. Calafat 16 12 0 4 54-16 36
5. Segarcea 17 10 4 3 39-14 34
6. Bechet 17 8 2 7 40-40 26
7. Leamna 15 6 2 7 24-32 20
8. Ostroveni 17 4 3 10 23-44 15
9. Melineºti 17 3 4 10 25-55 13
10. Malu Mare 17 4 0 13 23-52 12
11. Celaru 16 3 0 13 24-62 9
12. Desa 14 0 2 12 13-71 2

Clasament provizoriu play-off
(dupã meciurile directe între primele 6 clasate)

1. CSU II 7 5 2 0 24-7 17
2. Cârcea 7 4 1 2 16-16 13
3. Calafat 7 3 0 4 14-11 9
4. Bistreþ 7 3 0 4 10-9 9
5. Segarcea 7 2 2 3 8-8 8
6. Bechet 9 2 1 6 10-31 7

HANDBAL (F) – UNDER 18 – TURNEU AMICAL

Campioanele mondiale, în faþa craiovenilor
România – Ungaria, astãzi, de la ora 18:00, la Sala Polivalentã, în direct la Digi Sport 3

PRO TV
20:30 – FOTBAL – Cupa României: CS U Craiova –

Steaua.
DIGI SPORT 1
23:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei: Rayo Vallecano –

Valencia.
DIGI SPORT 2
10:00, 13:30 – TENIS – International Premier Ten-

nis League: Micromax Indian Aces Singapore Slammers
ºi Manila Mavericks UAE Royals / 18:00 – VOLEI (M)
– Liga Campionilor: Tomis Constanþa – Knack Roesela-
re / 20:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Steaua –
HCM Minaur Baia Mare / 22:00 – FOTBAL – Franþa:
Lyon – Reims.

DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (F) – Cupa 1 Decembrie: Româ-

nia – Ungaria / 20:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Fe-
nerbahce Istanbul – Panathinaikos Atena.

SPORT.RO
18:00 – FOTBAL – Cupa României: ASA Tg. Mureº

– Petrolul.
EUROSPORT
15:00 – SNOOKER – Campionatul Britanic, la York:

sferturi de finalã / 18:00 – SPORTURI DE IARNÃ –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Biatlon (M) – Cupa Mondialã, la Ostersund, în Suedia /
21:00 – SNOOKER – Campionatul Britanic, la York:
sferturi de finalã.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campionatul Britanic, la York:

sferturi de finalã / 18:00 – ÎNOT – Campionatele Mon-
diale în bazin scurt, la Doha, în Qatar / 21:00 – SNOO-
KER – Campionatul Britanic, la York: sferturi de finalã.

LOOK PLUS
17:00 – FOTBAL – Grecia: Panetolikos – Panathi-

naikos.

LIGA A IV-A – ETAPA A 17-A
(ultima din acest an)

Rezultate consemnate ieri

Baschetbalistele ºi handbaliºtii
susþin, azi, meciuri de campionat

iova vor intra în focuri la ora
15:00, la Cluj, împotriva tizei Uni-
versitatea. Învinsã în weekend de
liderul Petrea Reºiþa, formaþia pre-
gãtitã de Costin Dumitrescu ºi
Cãtãlin Popescu a cãzut de pe 3
pe 5 în clasamentul Diviziei A –
Seria 1, având 24 de puncte dupã
11 etape (8v, 3î). De cealaltã par-
te, gruparea ardeleanã, care i-a luat
locul pe podium, a adunat 26 de
puncte.
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Sferturile de finală ale Cupei României
CS Mioveni – CFR Cluj 3-4
Au marcat: B. Stoica 35, Nilă 51, Galan 59 / Tade 62 – pen., 86,

Chanturia 68, Ivanovski 90.
Meciul „U” Cluj – Pandurii s-a jucat aseară.
ASA – Petrolul, astăzi, ora 18 (Sport.ro)
„U” Craiova – Steaua, astăzi, ora 20.30 (Pro TV)

Neînvinsă de 12 meciuri la rând,
Ştiinţa are nevoie să i se potriveas-
că toate astrele pentru a bate Stea-
ua la ultimul meci găzduit de „Ion
Oblemenco” înaintea demolării. De
o arenă plină şi un public entuziast,
de o zi mai slabă a adversarului, de
o formă maximă a alb-albaştrilor,
de noroc. Steaua nu va fi copleşită
de atmosferă, este hârşită în me-
ciuri mult mai importante, însă fa-
nii le pot da un avânt special băie-
ţilor lui Cârţu şi Săndoi. Aceştia
trebuie să compenseze diferenţele
de experienţă, omogenitate şi chiar
de valoare pe care le au faţă de ri-
vali. În plus, oltenii au o pleiadă de
indisponibilităţi: Curelea, Bancu,
Nuno Rocha, Achim, Acka şi Kay
fiind accidentaţi. Craiova mai are
un motiv de îngrijorare – arbitrii.
Scutită de erori de arbitraj în ulti-
ma vreme, trupa din Bănie a fost
prejudiciată la duelul din campio-
nat cu Steaua, în Ghencea. Cen-
tralul Rădulescu nu a dictat fault
asupra lui Nuno Rocha, fază din
care Adi Popa a marcat. Sânmăr-
tean a mărit avantajul dintr-o lovi-
tură liberă inventată, Madson in-
tervenind corect, iar mingea trimi-
să de Ferfelea a depăşit linia porţii,
dar golul nu a fost acordat.

Aproape toţi steliştii sunt
internaţionali

La o sumară comparaţie post pe
post, Steaua este net superioară ca
echipă şi lot în general, Gâlcă având
aproape un întreg lot de internaţi-
onali la dispoziţie. Experienţa tan-

Revin alb-albaştrii
care au călcat în premieră
pe „Central”

Faimoasa arenă a Băniei a fost inaugurată cu un meci amical
între România şi Polonia, pe 29 octombrie 1967. Peste o săptă-
mână, pe 5 noiembrie 1967, Universitatea Craiova se muta de pe
„Tineretului” pe stadionul „Central” şi la meciul de debut pe arena
care avea să-i fie casă pentru 47 de ani învingea cu 4-0 pe ASA
Târgu Mureş. Echipa de atunci era formată din: Pilcă – Mihăiles-
cu, Bâtlan, Marin Marcel, Deliu – Deselnicu, Ivan – Niţă, Marian
Popescu, Oblemenco, Sfârlogea. Dacă unii au dispărut deja din-
tre noi, în seara aceasta, la meciul care se anunţă a fi ultimul
înaintea demolării stadionului,  vor asista şi  Teodor Pilcă, Con-
stantin Bâtlan, Ion Niţă, Marian Popescu şi Adrian Popescu. Unul
dintre ei, Titi Bâtlan, s-a îngrijit ani de-a rândul şi până în prezent
de gazonul arenei pe care el şi colegii săi au făcut istorie.

„Maximii” vor să se repete
scorul finalei din ’77

Înaintea derby-ului din seara aceasta, c omponenţii Craiovei
Maxima au evocat victoria echipei din Bănie în faţa Stelei în
finala Cupei din 1977, scor 2-1, Cupa ajungând atunci în pre-
mieră în Bănie. „Este un meci deosebit, Steaua este un rival de
tradiţie şi a demonstrat că este cea mai bună echipă din campio-
nat.  Merg pe victoria noastră, gândindu-mă că echipa noastră e
mai odihnită. Să f ie 2-1,  ca-n finala Cupei din 1977, de pe Repu-
blic ii. Un joc la finalul căruia evoluţia mea a fost elogiată. Am
obţinut şi o eliminare a lui Sameş, care m-a lovit pe la spate”
spune Costică Donose.

Nicolae Tilihoi spune că finala din ‚’77 a fost înc eputul Cra-
iovei Maxima şi sfârşitul unei generaţii puternice a Stelei: „Îmi
doresc ca în continuare spiritul Craiovei Maxima să f ie în iarba
aces tui stadion şi astfel să reînvie legenda.  Implic it mizez pe
victoria Universităţii. Merg pe inteligenţa antrenorilor, pe jocul
bun arătat de echipă, pe publicul spectator care trebuie să umple
până la refuz arena. Regret că din cauza unui individ s-au pier-
dut 10.000 de suporteri în Bucureşti, 2-3.000 în Gorj, 3-4.000
în Severin ş i aşa mai departe. Îmi doresc ca aceş ti oameni să
revină alături de echipă,  să simtă din nou în alb-albastru.  Cea
mai frumoasă amintire o am din 1977, când am câştigat Cupa
României cu o echipă de 19-20 de ani. Şi Steaua avea o trupă
faimoasă. Le-am determinat sfârşitul carierei ş i tot atunci a în-
ceput ascens iunea Craiovei Maxima.  Aşa aş vrea să stea lucru-
rile şi acum: un nou început al Universităţii, o confirmare a ulti-
melor rezultate şi o uşoară decădere a Stelei pentru a redeveni
ceea ce am fost“.

Andrei Păunescu va interpreta
„Cântec pentru Oltenia”

Una dintre surprizele pregătite de Universitatea Craiova pentru
partida din seara aceasta este prezenţa lui Andrei Păunescu pe
arena „Ion Oblemenco”, fiul regretatului Adrian Păunescu urmând
să interpreteze imnul „Cântec pentru Oltenia”. Ultima dată când
Păunescu junior a cântat pentru Universitatea Craiova a fost la
promovarea în liga I din 2006. Ultima prezenţă a lui Adrian Pău-
nescu pe arena din Bănie cu ocazia unui concert a fost la meciul
cu Rapid, din 2002, câştigat cu 3-1 de giuleşteni.

Magazinul online
se deschide de Moş Nicolae

La un an de la inaugurarea magazinului oficial al Universităţii
Craiova, clubul din Bănie îşi lansează şi magazinul online, în ziua
de Moş Nicolae, pe 6 decembrie. Pe shop.csuc.ro se pot coman-
da produse Joma cu însemnele grupării alb-albastre. În premieră
în România: shop.csuc.ro este singurul magazin online al unei
echipe de fotbal din ţară în care articolele vestimentare şi acceso-
riile personalizate cu însemnele clubului sunt prezentate de fotba-
lişti, precum şi de membri ai staff-ului.

Mai sunt bilete
doar la peluze

Spuneţi un „la revedere”
frumos „Centralului”!

Derby-ul Universitatea Craiova – Steaua se joacă în seara
aceasta cu casa închisă pe „Ion Oblemenco”

Universitatea
Craiova –
Steaua Bucureşti

Stadion: „Ion Oblemenco”, ora
20.30 (Pro TV)

Craiova: Bălgrădean – Târnă-
cop, Frăsinescu, Izvoranu, Vătă-
jelu – Băluţă, Mateiu, Madson,
Brandan – Ferfelea, Bawab. Re-
zerve: Brac – Velcovici, Varga,
Ivan, Herghelegiu, Pleşan, Câr-
stea. Antrenori: Sorin Cârţu, Emil
Săndoi.

Steaua: Arlauskis - Luchin,
Papp, Szukala, Latovlevici - Ad.
Popa, Prepelita, Sanmartean, Bre-
eveld, Stanciu - Chipciu. Rezerve:
Cojocaru - Rapa, Tosca, Parvules-
cu, Valceanu, Neagu, Rusescu.
Antrenor: Constantin Gâlcă.

Tănase, Keşeru, Varela, Bour-
ceanu şi Filip nu sunt in lotul Stelei.

demului Cârţu-Săndoi,  publicul şi
forma foarte bună pot fi însă atu-
urile juveţilor în tentativa de a se
califica în finală.

Portari – Bălgrădean a fost rezer-
va lui Arlauskis la Urziceni. Stelistul
a fost la Rubin Kazan, e titularul na-
ţionalei Lituaniei şi are oferte de mi-
lioane de euro să nu-şi prelungească
înţelegerea cu Steaua. Bălgrădean
este a patra variantă de portar a Ro-
mâniei, după Tătăruşanu, Pantilimon
şi Lung. Uşor avantaj Steaua.

Fundaş dreapta – Post deficitar
în fotbalul românesc, iar Craiova
nu face excepţie. Într-o compara-
ţie Achim-Râpă n-ar fi diferenţe,
dar e posibil să joace Papp şi Târ-
năcop. Fostul jucător al lui Chie-
vo, Paul Papp, este autorul dublei
din meciul România – Irlanda de
Nord. Târnăcop este jucător de
picior stâng, o improvizaţie. Avan-
taj Steaua.

Stoperi – În timp ce Frăsinescu
şi Izvoranu n-au jucat împreună
până acum, Varela şi Szukala sunt
internaţionali ai Capului Verde, res-
pectiv Poloniei. Avantaj Steaua.

Fundaş stânga – La forma pe
care o arată, Vătăjelu este cel mai
bun fundaş stânga din România.
Filip este o improvizaţie la Steaua,
iar Latovlevici a fost accidentat şi
are probleme în faza defensivă.
Avantaj Craiova.

Mijlocaş dreapta – Băluţă şi Adi
Popa sunt jucători cu aceleaşi carac-
teristici, scunzi şi rapizi, diferenţa fi-
ind în favoarea stelistului la capitolul
experienţă. Uşor avantaj Steaua.

Mijlocaş stânga – Tănase ver-
sus Târncop. Chiar dacă sunt de
aceeaşi vârstă, stelistul are valoa-
rea şi experienţa de partea sa. Lan-

sat de Cârţu la Piteşti, la fel ca Pre-
peliţă, Tănase este căpitanul Ste-
lei. Craiova ar fi putut avea acolo
jucători care să-l fi concurat pe
„Dodel”, dar Bancu este acciden-
tat, iar Varga este într-un regres
teribil. Avantaj Steaua.

Mijlocaşi centrali – Steliştii mi-
zează pe cei mai buni jucători în
această zonă de teren, vedeta Sân-
mărtean fiind liderul unui grup care-
i mai conţine pe: Prepeliţă, Bourcea-
nu, Breeveld, Stanciu, Neagu sau
Filip. Nici Craiova nu stă rău deloc,
Brandan, Mateiu, Madson fiind piese
de rezistenţă ale echipei, în timp ce
Cârstea sau Pleşan au rol de back-
up. Avantaj Steaua.

Atacanţi – Keşeru este golghe-
terul Ligii I, pare să-şi creeze oca-
zii şi să marcheze din orice pozi-
ţie, iar recent a reuşit o dublă pen-
tru naţională cu Danemarca. Ru-
sescu abia a revenit după lovitura
lui Mureşan, purtând o mască de
protrecţie, dar anterior marcase în
poarta Ungariei. Chipciu este şi el
titular al naţionalei, pentru care a
scos penalty-ul la Atena. La Craio-
va, Bawab este cel mai tehnic vârf
din Liga I, dar nu este la sută la
sută din potenţialul fizic. Curelea
şi Nuno Rocha sunt accidentaţi,
aşa că soluţiile sunt Ferfelea, Her-
ghelegiu şi Ivan. Avantaj Steaua.

La ultima reprezentaţie pe „Ion
Oblemenco”, arena unde Ştiinţa
şi-a clădit istoria şi palmaresul cu
care se mândreşte,  alb-albaştrii nu
au voie să cedeze cu uşurinţă nici-
un milimetru de teren în faţa unei
mare rivale, una care a simţit în-
totdeauna ce înseamnă să joc i în
fieful oltenilor, atât pe teren,  cât
şi din tribune.

Chiar dacă s-a înregistrat o goană după bilete în
primele zile de când acestea au fost scoase la vânza-
re, ieri, la casele de bilete de la stadion şi la magazinul
clubului erau încă la dispoziţia doritorilor aproximativ
3.000 de tichete, însă acestea erau doar la peluze.
Biletele se vând şi astăzi, în aceleaşi locaţii, ele cos-
tând 5 lei (peluze), 15 lei (tribuna a II-a), 20 de lei
(tribuna I) şi 35 de lei (tribuna 0). La ora meciului din
seara aceasta se preconizează o temperatură de 3 grade,

sunt şanse de precipitaţii, iar vântul va sufla moderat.
Fanii promit un spectacol în tribune, cu coregrafii
speciale şi aşteaptă un răspuns pe măsură din teren,
din partea favoriţilor.


