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- Înainte, Popescule, când ple-
cam în străină tate, luam bi lete
“dus-întors”. Acum văd că se iau
numai pentru “dus”. actualitate / 3
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Despre reîntoarcerea
„la manete” a lui
Nicolas Sarkozy

Sâmbăta trecută, pe 29 noiembrie
a.c., Nicolas Sarkozy, ex-preşedinte
al Franţei, a redevenit preşedintele
UMP (Uniunea pentru o Mişcare Po-
pulară), principalul partid de opozi-
ţie, fiind ales cu 64,5% (268.000 mili-
tanţi) din  voturile exprimate. Ştirea
este de acum perimată, deşi toată pre-
sa din Hexagon încă îi acordă spaţii
generoase. Redevenind liderul celui
mai important partid de dreapta din
Franţa, într-un moment  de terib ilă
derută a acestuia, Nicolas Sarkozy
dobândeşte şi o altă vizibilitate pu-
blică, deşi se vorbeşte de un scor
neconcludent, dar şi statutul de can-
didat în alegerile primare pentru de-
semnarea „ofertei” la prezidenţialele
din 2017, urmând a-l înfrunta pe
Alain Jupe, ex-premier, ex-ministru al
Apărării şi de Externe, primar de Bor-
deaux şi aşa mai departe.

Prefectul judeţului Dolj, Sorin Răducan:

Iarna ar trebui să nu pună
mari probleme în Dolj. Prefectul
judeţului, Sorin Răducan, se aş-
teaptă ca lucrurile să meargă
mult mai bine în această iarnă şi
asta datorită unei mai bune or-
ganizări care s-a făcut. Într-un
interviu acordat cotidianului „Cu-
vântul Libertăţii”, acesta a spus
că a mers personal să se convin-
gă că firmele deţin utilajele pe
care le-au declarat pentru desză-
pezire şi suficiente cantităţi de
material antiderapant. Reprezen-
tantul Guvernului în teritoriu a
insistat ca toţi primarii, chiar dacă
majoritatea sunt la mai multe
mandate, să înţeleagă foarte exact
care este procedura în caz de co-
duri şi să comunice foarte repe-
de atunci când apar probleme cu
drumurile înzăpezite pentru a se
acţiona în timp util. „Ce ne do-
rim este să nu avem drumuri în-
chise”, a recunoscut, totuşi, pre-
fectul ca fiind cea mai mare tea-
mă a acestei ierni.
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Saci de nisip
pentru apărarea
Mânăstirii
Popânzăleşti de
apele Tesluiului

Angajaţii A.B.A. Jiu au in-
tervenit  în cursul nopţii de
miercuri spre joi în satul Po-
pânzăleşti,  ce aparţine de  co-
muna Drăgoteşti,  cu 50 saci
umpluţi cu nisip, pe ntru a ridi-
ca, preventiv, o linie de apăra-
re în apropierea Te s luiului.
Lucrarea fost ame najată pen-
tru împie dicarea pătrunderii
ape i în curtea Mânăstirii Po-
pânzăleşti în cazul în care  pâ-
râul ar fi creat probleme.  Hi-
drologii au s tabilit însă, ieri, că
nive lul ape i Te s luiulu i în
amonte era în scădere.

Radu Cosma,
reprezentant DPRRP:
„Era nevoie
de un loc unde
să se adune
toţi românii”

Paula Seling
revine la Craiova
pentru
tradiţionalul
concert caritabil
„ColinDar”
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În decembrie,
pensiile vor fi
plãtite în avans

Toate pensiile vor fi
plãtite înainte de sãrbãtori,
în perioada 11 - 24 decem-
brie, a informat, ieri,
Ministerul Muncii, Fami-
liei, Protecþiei Sociale ºi
Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV). „Ministerul
Muncii, Familiei, Protec-
þiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice a fãcut demersu-
rile necesare pentru a
achita drepturile cuvenite
beneficiarilor sistemului
public de pensii în avans,
în perioada 11 - 24 decem-
brie, prin intermediul CN
Poºta Românã SA”, se
aratã într-un comunicat
transmis, ieri, agenþiei
Mediafax. Potrivit sursei
citate, termenele de virare a
sumelor de platã cãtre
oficiile poºtale au fost
decalate pentru a se asigura
plata tuturor pensiilor
înainte de sãrbãtori. „În
ceea ce îi priveºte pe bene-
ficiarii care nu vor fi
gãsiþi la domiciliu, plata
drepturilor va fi asiguratã
la ghiºeele subunitãþilor
poºtale pânã în data de 30
decembrie (în cazul celor
avizaþi la domiciliu). De
asemenea, referitor la
drepturile achitate prin
intermediul bãncilor (este
vorba de bãncile care au
încheiate convenþii cu
CNPP), aceste drepturi vor
putea fi încasate la ace-
leaºi date ca în lunile
anterioare, pânã în sãrbã-
torile de iarnã”, precizeazã
ministerul.

Garantez cu demisia din funcþie cã preþurile la
energie ºi în special la gazele naturale din produc-
þia internã pentru populaþie nu vor creºte de la 1
ianuarie 2015, a declarat, ieri, ministrul delegat pen-
tru Energie, Rãzvan Nicolescu, într-o conferinþã
de presã. „Vã garantez cã preþurile pentru popula-
þie la gazele naturale produse în România nu vor
creºte de la 1 ianuarie 2015, dar vã garantez ºi cã
preþurile la agentul termic nu vor creºte la 1 ianua-
rie 2015. Sunt dispus sã îmi dau demisia din func-
þia pe care o ocup dacã preþurile la gazele naturale
pentru populaþie vor creºte, dacã vor fi alte preþuri
la energia termicã, dar ºi dacã CET-urile nu vor fi
tratate ca ºi pânã acum. Vã garantez acest lucru cu
demisia mea”, a spus Nicolescu. Acesta a precizat
cã, deºi în ultimele douã-trei zile s-au vehiculat
foarte mult teme legate de preþurile la energie, în
primul rând la gazele naturale, ele nu sunt adevã-
rate. „S-a spus cã vor creºte preþurile la populaþie
cu 35% sau ceva de genul acesta, de la 1 ianuarie
2015. Vã garantez cã preþul la populaþie nu va creº-
te pentru gazul natural produs în România pânã
cel puþin la 1 iulie 2015, atunci când, aºa cum am
promis, voi prezenta un nou calendar de aliniere a
preþurilor la gaze naturale, un calendar care se va

finaliza la 1 iulie 2021. S-
a spus, de asemenea, în
spaþiul public, cã de la 1
ianuarie 2015 preþurile la
energia termicã plãtite de populaþie ar putea creºte
cu 38%. Este absolut fals. În data de 4 noiembrie
preþurile la energia termicã au fost publicate în Mo-
nitorul Oficial, conform metodologiei în vigoare.
Vor fi acestea ºi nu altele mãrite cu 38%. Vã garan-
tez acest lucru”, a adãugat ministrul delegat pen-
tru Energie. Miercuri, Departamentul pentru Ener-
gie (DE), condus de Rãzvan Nicolescu, a anunþat
cã preþurile gazelor naturale produse în România ºi
plãtite de populaþie nu vor creºte pânã la data de 1
iulie 2015, iar Guvernul va elabora cu ajutorul ANRE
un nou grafic de liberalizare pentru perioada 1 iulie
2015 — 1 iulie 2021, care va þine cont de trendul
descrescãtor al evoluþiei preþurilor din regiune ale
hidrocarburilor, precum ºi de perioada mai lungã de
aliniere agreatã cu instituþiile financiare internaþio-
nale.

Premierul Victor Ponta a spus, ieri, cã decizia
privind calendarul liberalizãrii preþului la gaze apar-
þine Parlamentului, iar Guvernul trebuie sã þinã cont
de ea, adãugând cã pe acest subiect vor continua

ºi discuþiile cu Comisia Europeanã. „Este o decizie
a Parlamentului României. Sigur, vom continua dis-
cuþiile cu Comisia Europeanã, în aºa fel încât ca-
lendarul de liberalizare sã þinã cont ºi de realitãþi.
Guvernul României respectã în primul rând legile
adoptate de Parlamentul României ºi, în al doilea
rând, avem o relaþie de colaborare cu Comisia Eu-
ropeanã, în aºa fel încât România sã-ºi îndeplineas-
cã obligaþiile, dar sã þinã cont ºi de interesele con-
sumatorilor casnici. Dumneavoastrã probabil mã
întrebaþi despre preþul la gaze pentru omul obiº-
nuit, pentru consumatorul casnic. Eu cred cã este
interesul nostru — ºi pe mine asta mã intereseazã
cel mai mult — sã-i spun românului care are apar-
tament, care are casã cã liberalizarea preþului la
gaze se face pânã-n 2021 sustenabil. Nu cã-i spun
cã, gata, de mâine trebuie sã plãteascã dublu. Deci,
asta este obligaþia mea”, a precizat premierul, în-
trebat cum apreciazã atenþionarea venitã dinspre
CE cu privire la calendarul de liberalizare a preþului
la gaze.
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Direcþia Naþionalã Anticorupþie (DNA) a cerut
Parchetului instanþei supreme dosarul privind pro-
blemele de la votul din diaspora, în care sunt cerceta-
te fapte de abuz în serviciu ºi împiedicarea exercitãrii
drepturilor electorale. Dosarul a fost trimis, ieri, de
procurorii Parchetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie (PICCJ) la DNA, pentru continuarea cercetãrilor.
„La data de 4 decembrie, constatând cã faptele cu
privire la care s-a început urmãrirea penalã sunt sus-
ceptibile de a fi încadrate ºi în dispoziþiile articolului
132  din Legea nr.78/2000 privind prevenirea, desco-
perirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie, norme
care atrag competenþa de investigare a Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie, Secþia de urmãrire penalã ºi cri-

Curtea Constituþionalã a României
(CCR) a stabilit, ieri, cã articolele din
noul Cod de procedurã penalã care
reglementeazã modul de aplicare a
controlului judiciar ºi a controlului
judiciar pe cauþiune sunt neconsti-
tuþionale, pentru cã restrâng liberta-
tea individualã, libera circulaþie ºi
viaþa intimã. Plenul CCR a constatat
cã, deºi noul Cod de procedurã pe-
nalã include printre mãsurile preven-
tive controlul judiciar ºi controlul ju-
diciar pe cauþiune, nu prevede ºi du-
rata pentru care pot fi dispuse aces-
te mãsuri. „Caracterul excepþional al

Autoritãþile române ºi misiunea
Fondului Monetar Internaþional
(FMI) negociazã un deficit bugetar
de 1,4% din PIB pentru 2015, iar
douã componente - alocãrile supli-
mentare pentru armatã ºi cofinanþa-
rea proiectelor europene - sunt ne-
gociate separat, a declarat ieri mi-
nistrul delegat pentru Buget, Darius
Vâlcov, la lansarea Pactului pentru
fiscalitate. El a explicat cã se nego-
ciazã o alocare suplimentarã de 0,2-
0,3% din PIB pentru armatã ºi sume
pentru cofinanþarea fondurilor eu-
ropene, unde „se pare cã solicitarea

Vâlcov: Negociem cu FMI un deficit
bugetar de 1,4% din PIB pentru 2015

va fi acceptatã”. Întrebat de jurna-
liºti dacã, cumulat cu aceste alocãri
suplimentare, deficitul bugetar ne-
gociat pentru anul 2015 va depãºi
2% din PIB, Vâlcov a dat un rãspuns
negativ. Ministrul delegat a preci-
zat cã, dupã primele 11 luni din 2014,
investiþiile publice au crescut cu
3,8% faþã de anul trecut, iar pentru
2015 autoritãþile îºi propun o creº-
tere a investiþiilor cu aproximativ 10
miliarde lei, din fonduri europene ºi
de la bugetul de stat. Totodatã, Vâl-
cov a explicat cã în bugetul pe 2015
sunt creºteri substanþiale la Minis-

terul Transporturilor ºi
la Secretariatul Gene-
ral al Guvernului, în
subordinea cãruia se
aflã CNADNR, iar prio-
ritare sunt investiþiile
în domeniul sãnãtãþii,
educaþiei ºi infrastruc-
turii. „Vineri (n.r. - as-
tãzi) vor fi bãtute în
cuie toate aceste lu-
cruri, la discuþiile cu
FMI de la MFP, ºi de
sâmbãtã — duminicã
vor fi fãcute publice”,
a adãugat Vâlcov.

CCR: Mãsura controlului
judiciar, neconstituþionalã

mãsurilor preventive,
care implicã restrânge-
rea exerciþiului unor
drepturi ºi libertãþi fun-
damentale, impune ca-
racterul temporar, limi-
tat în timp, al acestora.
Prin urmare, Curtea a re-
þinut cã normele de pro-
cedurã penalã care dau
posibilitatea organelor
judiciare de a dispune
mãsurile preventive ale
controlului judiciar ºi
ale controlului judiciar
pe cauþiune pentru pe-

rioade nelimitate contravin exigenþe-
lor articolului 53 din Constituþie”, se
aratã în decizia CCR. Concret, jude-
cãtorii CCR au stabilit, cu majoritate
de voturi, cã sunt neconstituþionale
dispoziþiile articolelor 211 - 217 din
Codul de procedurã penalã, care re-
glementeazã mãsurile preventive ale
controlului judiciar ºi ale controlului
judiciar pe cauþiune. Excepþia de ne-
constituþionalitate a fost ridicatã într-
un dosar aflat pe rolul Judecãtoriei
Satu Mare. Controlul judiciar ºi con-
trolul judiciar pe cauþiune au intrat în
vigoare la 1 februarie.

Dosarul privind problemele la votul din diaspora, trimis la DNA
minalisticã a dispus declinarea cauzei în favoarea
acestei structuri”, aratã PICCJ, într-un comuncat de
presã transmis Mediafax. Pânã în prezent, Secþia de
urmãrire penalã ºi criminalisticã a PICCJ a obþinut de
la Biroul Electoral Central ºi Ministerul Afacerilor
Externe actele oficiale relevante pentru documenta-
rea dosarului. DNA a cerut încã din 2 decembrie do-
sarul de la PICCJ privind problemele la votul din dia-
spora, întrucât la DNA este în lucru un dosar care
vizeazã aceleaºi fapte, iar procurorii anticorupþie sunt
de pãrere cã cele douã dosare penale trebuie reunite.
Dosarul privind probleme la votul din diaspora, la
alegerile prezidenþiale, a fost constituit, pe rolul Sec-
þiei de urmãrire penalã ºi criminalisticã a PICCJ, prin

conexarea a ºase dosare penale care vizeazã plângeri
legate de modul de desfãºurare a scrutinului. Faptele
sesizate în respectivele plângeri sunt abuzul în servi-
ciu ºi împiedicarea exercitãrii drepturilor electorale,
potrivit PICCJ. „Procurorii au dispus, la data de 18
noiembrie 2014, începerea urmãririi penale cu privire
la faptã, sesizãrile formulate vizând persoane cu dife-
rite funcþii sau funcþionari din cadrul instituþiilor cu
rol decident în ceea ce priveºte organizarea ºi desfã-
ºurarea alegerilor”, a arãtat Parchetul instanþei su-
preme.

Întrebat cum comenteazã transferul dosarului, pre-
mierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã justiþia trebuie
sã-ºi facã datoria.
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Sâmbăta trecută, pe 29 noiem-
brie a.c., Nicolas Sarkozy, ex-pre-
şedinte al Franţei, a redevenit pre-
şedintele UMP (Uniunea pentru
o Mişcare Populară), principalul
partid de opoziţie, fiind ales cu
64,5% (268.000 militanţi) din vo-
turile exprimate. Ştirea este de
acum perimată, deşi toată presa
din Hexagon încă îi acordă spaţii
generoase. Redevenind liderul
celui mai important partid de
dreapta din Franţa, într-un mo-
ment de teribilă derută a acestuia,
Nicolas Sarkozy dobândeşte şi o
altă vizibilitate publică, deşi se vor-
beşte de un scor neconcludent, dar
şi statutul de candidat în alegerile
primare pentru desemnarea „ofer-
tei” la prezidenţialele din 2017,
urmând a-l înfrunta pe Alain Jupe,
ex-premier, ex-ministru al Apără-
rii şi de Externe, primar de Bor-
deaux şi aşa mai departe. Dintre
aceştia, dreapta franceză îşi va
alege candidatul. Până atunci, Ni-
colas Sarkozy îşi va constitui o

MIRCEA CANŢĂR

Despre reîntoarcerea „la manete”
a lui Nicolas Sarkozy

nouă echipă de conducere a par-
tidului, va proceda la o rebrandui-
re de substanţă, care nu exclude
inclusiv schimbarea denumirii par-
tidului. S-ar putea spune că Nico-
las Sarkozy a avut un agreabil sfâr-
şit de săptămână, după atâtea al-
tele realmente cenuşii, generatoare
de disconfort teribil. Nu are încă
asentimentul unor foşti apropiaţi
colaboratori, ca Francois Fillon sau
Jean Francois Cope, dar în schimb
redevine şeful opoziţiei. Ceva s-a
desluşit totuşi în această desem-
nare, cu rostul ei, într-un moment
de harababură în UMP: absenţa
oricărei trimiteri la dosarele grele
în care apare numele lui Nicolas
Sarkozy. Sunt şi momente când nu
se coboară „atât de jos”. Mai mult,
şi cităm un consilier al preşedinte-
lui Francois Hollande: „La Ely-
see, alegerea ex-preşedintelui
în fruntea UMP nu este  un
subiect de discuţie: Hollande
n-a vorbit niciodată de Sarko-
zy”. În schimb, nu se omite un pa-

radox: scăderea în sondaje a lui
Hollande a devenit un avantaj pen-
tru Sarkozy, care ar putea rede-
veni şef de stat. Până aici, nici o
similitudine cu ceea ce se întâm-
plă pe malurile Dâmboviţei. Ca o
paranteză, să menţionăm că tot în
week-end-ul trecut, unul „al drep-
tei”, la Lyon, Marine Le Pen şi-a
asigurat încă un mandat de pre-
şedinte în fruntea Frontului Naţi-
onal, la al XV-lea congres, şi, bi-
neînţeles, statutul de aspirantă la
o finală de factura celei dintre Jac-
ques Chirac şi Jean Marie Le Pen,
din 2002. Ales în fruntea UMP,
cum spuneam, sâmbătă, 29 noiem-
brie a.c., Nicolas Sarkozy este
totuşi într-o situaţie juridică inedi-
tă. Partidul său este parte vătă-
mată în afacerea Bygmalion, în
timp ce noul său preşedinte ar
putea fi vizat direct de investiga-
ţiile judecătorului de instrucţie.
Încurcată afacere. Ieri a fost pusă
sub învinuire deputata Catherine
Vautrin – ex-trezorier al UMP -

pentru abuz de încredere. Avoca-
tul societăţii Bygmalion a anunţat
că a cerut judecătorilor nominali-
zarea unui mandatar ad-hoc pen-
tru UMP. Nicolas Sarkozy a sem-
nat, validat şi depus situaţia cheltu-
ielilor campaniei sale prezidenţiale
din 2012. Ori, s-a stabilit că acele
cheltuieli au fost trucate şi Comi-
sia Naţională de Conturi i-a ordo-
nat lui Nicolas Sarkozy restituirea
către trezoreria statului francez a
avansului forfetar de 153.000 euro,
de care beneficiase, şi vărsarea
sumei de 363.615 euro, cu care
depăşise plafonul admis al cheltu-
ielilor de campanie. Un rol impor-
tant l-a jucat şi fostul său prim-mi-
nistru, acum rival, Francois Fillon.
Acesta a solicitat, la 24 iunie a.c.,
în cursul unui dejun cu secretarul
general de la Elysee, Jean Pierre
Jouyet, accelerarea cursului în jus-
tiţie al dosarului. Un trio de ex-pre-
mieri – Raffarin, Joupe, Fillon – a
stăruit ca Parchetul din Paris să fie
sesizat de Comisia Naţională de

Conturi. Situaţia creată nu e deloc
prea confortabilă pentru Nicolas
Sarkozy, cel care a mai fost pus
sub învinuire, pentru „corupţie ac-
tivă”, trafic de influenţă şi violarea
secretului profesional de judecăto-
rii Oficiului Central de Luptă Con-
tra Corupţiei. Cel asupra căruia pla-
nează încă afacerea Gaddafi, pen-
tru finanţarea campaniei electora-
le din 2007, cel care mai are şi alte
episoade judiciare, fiind considerat
un cetăţean ca oricare altul. Dar
se spune că nimic nu e imposibil
pentru un cameleon de factura sa,
militant pentru reforma spaţiului
Schengen, lupta împotriva asistaţi-
lor ş.a.m.d.. Povestea este mai lun-
gă bineînţeles şi pe alocuri chiar
greu de înţeles. Dar ceva totuşi
reţine atenţia: problemele lui Nico-
las Sarkozy cu justiţia îi aparţin şi
nu constituie deloc „o bâtă” la în-
demâna socialiştilor sau a actualu-
lui preşedinte, Francois Hollande,
în pofida poziţionării nefaste în son-
dajele de opinie. Parcă e altceva!
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Reamintim cã miercuri, 26 no-
iembrie a.c., au fost aduºi la sediul
DIICOT Craiova Sandu Anghel, de
47 de ani, deþinut la Penitenciarul
Colibaºi, unde ispãºeºte o pedeap-
sa de 8 ani ºi 9 luni, pentru tentati-
vã de omor calificat asupra unui
nepot, dar ºi soþia sa, Fãnica An-
ghel, de 43 de ani, care era încar-
ceratã la Penitenciarul Târgºor. Îm-
preunã cu ei, la audieri au mai fost
aduºi Marian Dumitru Chitea, de 38
de ani, din Slatina, judeþul Olt (în
2009 a fost subprefect al judeþului
Olt, a mai deþinut funcþia de ºef al
Serviciului de Integrare Europeanã
din cadrul Consiliului Judeþean Olt,
ºi a fost director al Hidroserv Olt)
ºi George Sergiu Dãniºor, de 61 de
ani, din Craiova.
Tranzacþii cu maºini ºi terenuri
de…1 milion de euro

Din cercetãrile poliþiºtilor Bri-

Complicii lui Bercea Mondial din dosarulComplicii lui Bercea Mondial din dosarulComplicii lui Bercea Mondial din dosarulComplicii lui Bercea Mondial din dosarulComplicii lui Bercea Mondial din dosarul
evaziunii de 1 milion de euro, puºi în libertateevaziunii de 1 milion de euro, puºi în libertateevaziunii de 1 milion de euro, puºi în libertateevaziunii de 1 milion de euro, puºi în libertateevaziunii de 1 milion de euro, puºi în libertate

Curtea de Apel Craiova a admis,
miercuri, contestaþiile formulate de
interlopul oltean Sandu Anghel zis
Bercea Mondial, soþia sa, Fãnica An-
ghel, ºi ce doi oameni de afaceri, unul
din Craiova, iar cel de-al doilea din
Slatina, arestaþi preventiv sãptãmâ-
na trecutã într-un dosar cu un preju-

diciu evaluat la aproximativ un mili-
on de euro. Magistraþii craioveni au
dispus punerea în libertate a incul-
paþilor, lucru ce s-a ºi întâmplat în
cazul celor doi oameni de afaceri,
Bercea Mondial ºi soþia sa rãmânând
încarceraþi întrucât se aflã în execu-
tarea unor pedepse cu închisoarea.

gãzii de Combatere a Criminalitã-
þii Organizate (BCCO) Craiova s-
a stabilit cã, în perioada 2007-
2011, cei patru inculpaþi au deru-
lat mai multe tranzacþii comerciale
cu autoturisme, terenuri suprae-
valuate ºi imobile prin intermediul
SC Topcad Construct SRL Slati-
na, firmã administratã de Marian
Chitea ºi de George Sergiu Dãni-
ºor, astfel încât sã obþinã câºti-
guri substanþiale fãrã sã achite la
bugetul de stat contribuþiile dato-
rate. Mai exact, prin intermediul
acestei firme, administratã în toa-
tã aceastã perioadã de cãtre incul-
paþii Chitea Marian Dumitru ºi
Dãniºor Sergiu, au derulat mai
multe tranzacþii comerciale cu
peste 20 de autoturisme, mare
parte de lux, achiziþionate de la
douã societãþi din Piteºti. Autotu-
rismele au fost cumpãrate în nu-
mele SC Topcad Construct SRL

Slatina, prin Sandu Anghel ºi fiul
sãu Florin Anghel, iar plata aces-
tora s-a fãcut atât prin depuneri
în numerar în conturile celor douã
societãþi, cât ºi prin plãþi fãcute
direct din conturile SC Topcad
Construct SRL Slatina. Maºinile
au fost înregistrate în contabilita-
tea firmei ca mijloace fixe, însã
au fost înstrãinate cãtre membrii
familiei lui Bercea Mondial sau alte
persoane gãsite tot de cãtre aces-
ta, fãrã a mai fi achitate. Prin
manopere similare, Chitea ºi Dã-
niºor au achiziþionat de la mem-
brii familiei lui Bercea Mondial
bunuri mobile ºi imobile la preþuri
supraevaluate, prejudiciul cauzat
fiind de 1 milion de euro, dupã cum
au anunþat procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova.

În cursul zilei de joi, 27 noiem-
brie, toþi patru au primit mandate
de arestare preventivã pentru con-

stituire a unui grup infracþional
organizat, evaziune fiscalã, delapi-
dare ºi spãlare de bani, însã au
contestat hotãrârea Tribunalului
Dolj. Surse din rândul anchetato-
rilor spun cã inculpaþii, prin inter-
mediul avocaþilor, ar fi achitat pre-
judiciul creat, astfel cã miercuri, 3
decembrie a.c., Curtea de Apel
Craiova le-a admis contestaþiile,
dispunând punerea lor în libertate:
„Admite contestaþiile. Desfiinþea-
zã încheierea atacatã ºi, rejude-
când: Respinge propunerea de lua-
re a mãsurii arestãrii preventive
faþã de inculpaþii Dãniºor George

Sergiu, Chitea Marian Dumitru,
Anghel Fãnica ºi Anghel Sandu.
Dispune punerea de îndatã in li-
bertate a inculpaþilor Dãniºor
George Sergiu,Chitea Marian Du-
mitru, Anghel Fãnica ºi Anghel
Sandu dacã nu sunt arestaþi în altã
cauzã. Definitivã. Pronunþatã în
camera de consiliu pe
03.12.2014”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a Curþii de Apel Cra-
iova. Cum Bercea Mondial ºi ne-
vasta sa se aflã în executarea unor
pedepse privative de libertate, doar
cei doi oameni de afaceri au fost
puºi în libertate.

Poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor Dolj au or-
ganizat, în cursul zilei de miercuri,
o acþiune prin care s-a urmãrit pre-
venirea ºi combaterea faptelor de
evaziune fiscalã ºi a activitãþilor ili-
cite de comerþ din domeniul „mo-
rãrit-panificaþie”. Poliþiºtii doljeni au
efectuat verificãri ºi controale la 6
societãþi comerciale din judeþul
Dolj, 5 persoane fizice, iar în tra-
fic au fost verificate 7 autovehi-
cule folosite la transportul produ-
selor de panificaþie. Pe parcursul
activitãþilor au fost constatate ºi
aplicate 4 sancþiuni contravenþio-
nale în conformitate cu prevederi-
le Legii 12/1990, valoarea amenzi-
lor  ridicându-se la 40.000 lei; iar

Amenzi de 40.000 lei pentru
nereguli la unitãþi de panificaþie

valoarea mãrfurilor confiscate a
fost de 1250 lei, reprezentând
contravaloarea a 2080 pâini.

În urma controlului efectuat la
o întreprindere individualã repre-
zentatã de Marian ªerban, de 27
de ani, au fost identificate 1066
pâini ce urmau a fi comercializate,
pentru care bãrbatul nu a putut
prezenta documente de provenien-
þã. Societatea a fost sancþionatã
contravenþional cu suma de 20.000
lei conform Legii 12/1990R, dis-
punându-se totodatã confiscarea
sumei de 700 de lei, reprezentând
contravaloarea celor 1066 pâini,
aflate în gestiune fãrã documente
de provenienþã, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj, miercuri, în jurul orei
16.00, Mihai Rotocol, de 22 de
ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism  Daewoo,
proprietate personalã, pe strada
„A.I. Cuza”, la efectuarea vira-
jului la stânga pe strada Arieº, l-

Pietoni accidentaþi pe trecere

Doi pietoni au ajuns la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, în cursul zilei de miercuri, victime
ale unor accidente de circulaþie. Ambii traversau pe
trecerile de pietoni, însã unul dintre ei nu a respec-
tat culoarea semaforului electric. ªoferii care i-au
accidentat sunt acum cercetaþi penal.

a accidentat pe Ion Pîrvu, de 64
de ani, din Craiova care traversa
strada „Arieº” pe marcajul pie-
tonal, dar la culoarea roºie a se-
maforului electric pentru pietoni.

Aproximativ o orã mai târziu,
în jurul orei 17.00, Valentin
Dicu, de 20 de ani, din comuna
Malu Mare, în timp conducea

un autoturism Opel, pe strada
„George Enescu” cãtre strada
„Amaradia”, la trecerea pentru
pietoni din faþa Cimitirului Si-
neasca, l-a accidentat pe Con-
stantin Daia, de 73 de ani, din
Craiova care traversa strada pe
marcajul pietonal.

„În ambele cazuri poliþiºtii ru-
tieri ajunºi la faþa locului pentru
cercetãri au întocmit pe numele
celor doi conducãtori auto dosa-
re penale pentru vãtãmare cor-
poralã din culpã”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Alin Apostol.
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- Domnule prefect, cu sigu-
ranþã, sunteþi înºtiinþat de even-
tualitatea primei ninsori. Sã ad-
mitem însã cã ninge mâine fãrã
nici o tatonare ºi este vorba de o
ninsoare abundentã. Ce se în-
tâmplã în judeþ, care este prima
mãsurã pe care o luaþi?

- Fiecare ºtie ce are fãcut. Am
discutat cu toþi cei care sunt im-
plicaþi, începând cu cei care ad-
ministreazã drumurile naþionale ºi
terminând cu fiecare primar în
parte. Am mers ºi am vãzut uti-
lajele cu ochii noºtri. S-a þinut ºi
un Colegiu Prefectural cu abso-
lut toatã lumea, în care ISU le-a
spus, de la cap la coadã, ce au
de fãcut în situaþii de coduri...
Adicã s-au fãcut informãri foar-
te exacte. Personal, am insistat
ca toatã lumea sã fie conºtientã
de ce se poate întâmpla. ªi atunci
este bine sã îi mai chemãm o
datã, chiar dacã foarte mulþi sunt
oameni cu experienþã, cu foarte
multe mandate de primari care
ºtiu ce au de fãcut.

- Concret, cine ºi cum va des-
zãpezi judeþul în aceastã iarnã?

- Pãi sã începem cu Craiova,
unde credem cã nu vom avea
probleme. Aici acþioneazã SC Sa-
lubritatea, împreunã cu SC Grant
CPC SRL ºi SC Rodali Cargo
SRL, care sunt pregãtite sã ac-
þioneze. Aveau în stoc 1.475 de
tone de sare, 500 de tone de ni-
sip ºi 44 de tone de clorurã de
sodiu. Din discuþiile pe care le-
am purtat, am primit asigurãri cã
absolut toate pregãtirile au fost
fãcute, toate utilajele sunt func-
þionale, se preocupã ca toate

Prefectul judeþului Dolj, Sorin Rãducan:

Iarna ar trebui sã nu punã mari probleme
în Dolj. Prefectul judeþului, Sorin Rãducan,
se aºteaptã ca lucrurile sã meargã mult mai
bine în aceastã iarnã ºi asta datoritã unei
mai bune organizãri care s-a fãcut. Într-un
interviu acordat cotidianului „Cuvântul Li-
bertãþii”, acesta a spus cã a mers personal
sã se convingã cã firmele deþin utilajele pe
care le-au declarat pentru deszãpezire ºi su-
ficiente cantitãþi de material antiderapant.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a
insistat ca toþi primarii, chiar dacã majori-
tatea sunt la mai multe mandate, sã înþe-
leagã foarte exact care este procedura în
caz de coduri ºi sã comunice foarte repede
atunci când apar probleme cu drumurile în-
zãpezite pentru a se acþiona în timp util. „Ce
ne dorim este sã nu avem drumuri închise”,
a recunoscut, totuºi, prefectul ca fiind cea
mai mare teamã a acestei ierni.

Interviu realizat de LAURA MOÞÎRLICHE

stocurile sã fie realizate.

De drumurile judeþene se ocu-
pã SC Lucrãri Drumuri ºi Poduri
Craiova, unde, din discuþiile pur-
tate, am constatat cã ºi dânºii au
fãcut toate demersurile pentru ca
utilajele sã fie pregãtite pentru in-
tervenþie. Trebuie sã deszãpezeas-
cã o distanþã de 1.090 de kilometri
de drumuri ºi, pentru asta, s-au
organizat în ºase baze. Judeþul
este, practic, împãrþit în ºase
zone, în care se va acþiona cu 129
de utilaje, dintre care 38 sunt uti-
laje proprii. Pentru celelalte utila-
je s-au încheiat contracte de în-
chiriere cu 29 de firme. Sunt
aprovizionaþi ºi cu carburanþi,
având pe stoc 14 tone de motori-
nã. În plus, am primit asigurãri ºi
din partea domnului preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj, Ion

Prioteasa, cã drumurile judeþene
sunt pregãtite.

În ceea ce priveºte drumurile
naþionale, Direcþia Regionalã de
Drumuri ºi Poduri Craiova a în-
cheiat un contract cu SC Clean
Prest Activ SRL Bucureºti ºi pro-
tocoale cu firmele SC Delta ACM
93 SRL ºi Mochlos Atena, Sucur-
sala Cuºmir. Delta executã toate
lucrãrile de întreþinere pe timpul
iernii – lucrãri de deszãpezire, con-
tra poleiul ºi montarea de parazã-
pezi – pe DN 56, Craiova – Gali-
cea Mare. Tronsonul Galicea
Mare – Calafat va fi deszãpezit de
cealaltã firmã, Mochlos. Pe cele-
lalte drumuri naþionale, adicã DN
6, DN 6B, DN 54 A, DN 55, DN
55A, DN 56 A, DN 56 D, DN 65
ºi DN 65F, va acþiona SC Clean
Prest Activ, care executã toate
lucrãrile de deszãpezire. Au asi-
gurate toate utilajele ºi stocurile
de material antiderapant.

- Sunt câteva puncte sensibi-
le în judeþ…

- Se ºtiu aceste punctele sen-
sibile, care se gãsesc atât pe dru-
murile judeþene, cât ºi pe cele na-
þionale. În fiecare an, în perioa-
dele în care a fost viscol, au apã-
rut probleme ºi am þinut sã se
acorde o atenþie deosebitã pentru
aceste zone. De asta am ºi insistat
sã vãd unde se monteazã parazã-
pezile care asigurã protecþie în
zonele în care existã o diferenþã
de nivel între teren ºi carosabil.

- ªi unde vor fi montate aces-
te parazãpezi?

- Sunt ºi montate la aceastã orã.
De exemplu, pe DN 56 Craiova –
Galicea Mare, Delta protejeazã cu
panouri o distanþã de 4.502 de
metri. Iar în continuare tronsonul
Galicea Mare – Calafat este prote-
jat cu parazãpezi pe o lungime de
1.600 de metri, care au fost mon-
tate de firma Mochlos. Pe celelal-
te drumuri naþionale din judeþ – pe
o distanþã de 7.924 de metri – va
monta parazãpezi cealaltã firmã,
Clean Prest Activ.

- Ce se întâmplã în localitãþi,
toþi primarii deþin utilaje pentru
deszãpezire?

- S-a discutat cu primarii. In-
clusiv în ultimul Colegiu Prefec-
tural s-au purtat discuþii cu ei.
Dar sunt, totuºi,  patru primãrii
care nu au rãspuns, deocamda-
tã, cu informãri. Sunt ºi trei pri-
mãrii care nu dispun de utilaje
de deszãpezire.

- ªi ce vor face?

- Aºteaptã sã intervinã vecinii
ºi cei de la drumuri judeþene, alte
forþe. Din punctul meu de vede-
re, ei dovedesc doar cã nu se pre-
ocupã sã gãseascã soluþii. Cred
cã, în toate localitãþile, existã mã-
car câteva utilaje agricole perfor-
mante care pot sã aibã ataºat un
plug ºi sã poþi sã acþionezi cu el.
Dar aici primarul este cel care ar
trebui sã se implice mai mult ºi
sã nu aºtepte ajutor din altã par-
te, fiindcã el rãspunde de drumu-
rile comunale. În orice caz, dacã
va fi nevoie, suntem pregãtiþi ºi
noi sã îi ajutãm. Dar, repet, este
o lipsã de preocupare a domnilor
primari. Pentru cã refuz sã cred
cã nu au gãsit un tractor cu o
lamã.

- Dar dacã cineva are nevoie
de o ambulanþã?

- La Colegiul Prefectural li s-
a cerut tuturor primarilor sã fie
identificaþi bãtrânii singuri, fe-
meile însãrcinate ºi cei care fac

dializã. Deci, în caz de deszãpe-
zire, se ºtie clar unde trebuie sã
se intervinã. De asemenea, tot
primarilor li s-a cerut sã identifi-
ce spaþii de cazare încãlzite pen-
tru eventuale persoane care ar
putea fi înzãpezite. Ei trebuie sã
asigure cazare pentru o noapte
sau douã ºi sã ofere ceai cald,
un minim de hranã. S-a discutat,
de asemenea, ºi cu cei de la
SMURD care ne-au asigurat cã
sunt pregãtiþi sã intervinã dacã
apar probleme deosebite, împre-
unã cu cei de la ISU Dolj.

- Cã tot aþi amintit de proble-
me deosebite… Suntem pregã-
tiþi ºi pentru un scenariu sum-
bru în care ar ninge mult sau ar
fi viscol puternic?

- S-a discutat cu Poliþia ºi se
respectã toate procedurile în ca-
zul în care vor fi cãderi masive
de zãpadã. Ei vor închide drumu-
rile ºi le se vor reda circulaþiei
numai dupã ce va fi efectuatã des-
zãpezirea. Evitãm astfel sã rãmâ-
nã maºini blocate. ªi este mult
mai uºor aºa pentru cã utilaje pot
sã deszãpezeascã. Dar sã sperãm
cã nu vor fi situaþii de genul
acesta. În caz excepþional putem
apela ºi la unitãþile Ministerului
Apãrãrii, avem tot sprijinul con-
ducerii ministerelor. Suntem sub
coordonarea doctorului Raed
Arafat, ºeful departamentului
pentru situaþii de urgenþã.

- Care ar fi atunci conclu-
zia… vor fi sau nu probleme în
judeþ?

- Eu zic cã nu vor fi proble-
me ºi ce ne dorim este sã nu
avem drumuri închise. În aceas-
tã perioadã va începe ºi distribui-
rea alimentelor de la UE ºi vom
avea nevoie ca toate drumurile sã
fie în stare bunã astfel ca TIR-
urile sã poatã intra în localitãþi.
Deci, din punctul nostru de ve-
dere, cred cã fiecare ºtie ce are
de fãcut ºi, cel puþin la acest
moment, considerãm cã pregãti-
rile pentru iarnã sunt în confor-
mitate cu graficele de pregãtire.
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La Centrul Cultural funcþioneazã
o bibliotecã, fiind vorba de o dona-
þie consistentã de carte româneascã,
peste 1700 de volume, aduse ºi aºe-
zate pe rafturi de reprezentanþii Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” din Craiova. Sunt amena-
jate, de asemenea, sãli de clasã pen-
tru predarea limbii române, un mic
muzeu cu exponate donate de poe-
tul Mihajlo Vasilev, care ºi-a trans-
format propria casã în muzeu, dar ºi
o salã de audiþie, ce va fi dotatã cu
aparaturã electronicã. Realizarea
unui centru cultural românesc a por-
nit ca o idee a asociaþiei româneºti
din Kladova, condusã de Tihan Ma-
tasarevici. «Dupã atâþia ani de mun-
cã am ajuns ºi noi acum sã avem un
Centru Cultural. Sunt cam 5-6 ani de
când m-am angajat sã descopãr isto-
ria noastrã, cultura noastrã, tradiþia
noastrã. De când s-a înfiinþat Con-
sulatul la Zaicear ºi de când a venit
domnul Iulian Niþu, în calitatea de
consul general, am simþit un sprijin
consistent ºi mi-am dat seama cã
putem în sfârºit sã repetãm istoria,
sã unim istoria ºi cultura noastrã. Am

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În Serbia, la Kladova, a fost inaugurat, mier-
curi, Centrul Cultural Românesc, un proiect al
Asociaþiei pentru Tradiþia ºi Cultura Români-
lor „Dunãrea” din Kladova, finanþat de Minis-
terul Afacerilor Externe, prin Departamentul
Politici pentru Relaþia cu Românii de Pretu-
tindeni. Tot la Kladova s-a tãiat ºi panglica in-
auguralã la sediul redacþiei „Jurnal Românesc”,
de asemenea un proiect finanþat de DPRRP.
Ambele proiecte dau un semnal interesant la
sud de Dunãre, ele adunând în jurul lor pe toþi
românii din Serbia ºi nu numai, pentru cã în
viziunea europeanã multiculturalitatea ºi mul-
tilingvismul sunt principii de bazã, motiv pen-
tru care la Centrul Cultural Românesc sunt
aºteptaþi deopotrivã ºi elevii români, dar ºi ele-

vii sârbi, activitãþile care se vor desfãºura vi-
zând întreaga comunitate localã. La eveniment
au fost prezenþi Excelenþa Sa Iulian Niþu, con-
sulul general la Zajecear, Radu Cosma, repre-
zentant al MAE, consilier al Departamentului
Politici pentru Relaþia cu Românii de Pretu-
tindeni, Aleksander Najdanovic, preºedintele
Asociaþiei Studenþilor Timoceni din Craiova,
reprezentanþi ai Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” din Craiova, lideri ai co-
munitãþii de români ºi reprezentanþii Protopo-
piatului Dacia Ripensis de la Negotin. A trans-
mis mesaje de felicitare ºi susþinere ºi euro-
parlamentarul Marian Jean Marinescu, anun-
þând pe aceastã cale ºi deschiderea unui cabi-
net parlamentar la Kladova.

ajuns astfel la o idee de a înfiinþa un
Centru Cultural. Nu a fost uºor de-
loc. Copiii, dar ºi pãrinþii lor, aveau
nevoie de o bibliotecã de carte ro-
mâneascã, în care sã fie educaþi în
spiritul culturii ºi tradiþiilor poporu-
lui român ºi în care sã efectueze cur-
suri suplimentare de limba românã cu
elemente de culturã româneascã.
Doar pregãtindu-se temeinic ºi des-
coperind cultura impresionantã a
mândrului ºi neînfricatului popor ro-
mân, aceºti copii vor ajunge într-o zi
sã nu se mai scindeze în români ºi
vlahi ºi sã fie românii adevãraþi de
mâine. Noi am avut la începutul anu-
lui ºcolar 280 de elevi la ºcoalã, ca sã
înveþe limba românã. Tot noi, aso-
ciaþia, am organizat o Searã româ-
neascã foarte frumoasã la care au
participat peste 350 de persoane. Noi
am onorat toate invitaþiile, partici-
pând la aproape la toate mesele ro-
tunde ºi la toate dezbaterile unde s-
au luat în discuþie problemele legate
de românism. De aici au început ale-
gerile pentru Consiliul Naþional al
Minoritãþilor cu sediul la Novi Sad.
Aici s-a muncit mai bine de trei luni –

ziua, noaptea. Avem trei membri în
acest Consiliu. Noi, românii, suntem
patru-cinci lideri care încercam ca la
anul sã ne unim într-o Federaþie. O
sã o facem ºi pe asta. Dar fãrã dum-
neavoastrã nu aº fi fãcut nimic. Aþi
ieºit la vot ºi acum avem reprezen-
tanþi în Consiliu. Promit cã în anul
viitor voi face mai multe programe.
Unul deja îl avem în implementare:
„Cântece româneºti pentru copiii în-
tre 5 ºi 12 ani”. Deci cu asta ne ocu-
pãm ºi cu unirea românilor», spune
Tihan Matasarevici.

„Tihan Matasarevici a reuºit
sã promoveze ideea corectã”

Invitat de onoare la acest eveni-
ment a fost Radu Cosma, consilier
la DPRRP, cel care a coordonat aces-
te proiecte ºi care a marcat importan-
þa inaugurãrii Centrului ºi redacþiei
în viziunea unei strategii de pãstrare
ºi continuare tradiþiilor ºi spirituali-
tãþii româneºti. „Este o bucurie pen-
tru mine sã particip astãzi la deschi-
derea Centrului Cultural Românesc
din Kladova, mai ales cã am fost de
la început alãturi de domnul Mata-
sarevici în ceea ce priveºte creiona-
rea unei idei. Era nevoie sã se adune
românii într-un loc ºi sã-ºi dea copiii
sã înveþe limba românã, sã înveþe
obiceiurile, tradiþiile ºi istoria româ-
neascã, dar nu se gãseau oameni care
sã-i strângã pe aceºti români. Pentru
cã, din experienþã vã spun, mulþi li-
deri nu numai din Serbia, ci ºi din
Bulgaria, din Ungaria, din Ucraina,
Republica Moldova încearcã sã tra-
gã spuza pe turta lor ºi sã nu coagu-
leze comunitatea. Ori sensul unui
astfel de Centru este tocmai de a
aduna. ªi asta a fãcut Tihan Matasa-
revici. A reuºit sã-i strângã pe ro-
mâni, cu tact, cu diplomaþie cu tole-

ranþã. A reuºit sã promoveze ideea
corectã ºi anume cã noi suntem aici
români, în Serbia ºi nu suntem altce-
va decât sunt românii din Mehedinþi
sau din Dolj. Eu sunt oltean, iar bu-
nica mea spunea cã e rumâncã, pen-
tru cã aºa se spunea acolo, dar tim-
purile au evoluat. Noi nu putem sã
vorbim limba vlahã, limba pe care o
vorbea bunica mea, la Drãgãºani, noi
trebuie sã învãþãm limba româneas-
cã. De aceea Departamentul vã va
susþine domnule Tihan Matasare-
vici, în toate demersurile dumnea-
voastrã ºi sper ca aceastã bucurie sã
nu se stopeze din lipsã de fonduri,
din lipsã de comunicare cum s-a mai
întâmplat cu alte proiecte”, a spus,
la rândul sãu, Radu Cosma.

„Susþinerea a fost începând
cu 1990”

Radu Cosma a mai spus cã statul
român a fãcut foarte multe lucruri
pentru românii din Serbia ºi nu nu-
mai, chiar începând din 1990. Dar a
fost foarte greu sã gãseºti oamenii
care sã poatã sã punã în operã ast-
fel de proiecte, de-a lungul vremii
sesizându-se cã unii lideri una de-
clarã la Bucureºti, alta în Serbia.
„Multã vreme s-a vehiculat în presa
româneascã cã statul român nu a
susþinut deloc românii din Valea Ti-
mocului, cã 200 de ani românii de
aici au fost uitaþi. Ei bine, ei nu au
fost uitaþi, susþinerea a fost înce-
pând cu 1990, ºi a fost foarte multã,
numai cã trebuiau gãsiþi oameni care
sã poatã strânge în jurul lor alþi oa-
meni, cum este domnul Matasare-
vici, oameni care sã fie stâlpi în co-
munitate, care sã nu-i dezbine pe
români, care sã aibã un mesaj co-
rect ºi coerent tot timpul. Nu una sã
spunã la Belgrad, alta sã spunã la
Bucureºti, nu una sã spunã în faþa
românilor ºi alta sã spunã în faþa

sârbilor ºi tocmai de aceea cred cã
timpul poeziei... a trecut. Nu, acum
sunt din ce în ce mai mulþi lideri, aveþi
reprezentanþi în Consiliul Naþional
al Românilor din Serbia, vã puteþi
spune foarte bine doleanþele ºi asta
e calea. România este o þarã priete-
nã cu Serbia, împreunã vor reuºi sã
parcurgã toþi paºii pentru ca Serbia
sã se integreze în Uniunea Europea-
nã”, a mai declarat consilierul Radu
Cosma.

Redacþie de ziar la Kladova
Ideea deschiderii unei redacþii în

Serbia aparþine jurnalistului Romeo
Crîºmaru, care ºi-a propus prin acest
proiect sã formeze ºi ziariºti de limba

românã în aceastã zonã. Alãturi de
Timocpress, un cotidian apãrut în
anul 2006 în aceastã zonã, Jurnalul
Românesc îºi propune sã facã o is-
torie a presei de limba românã în Va-
lea Timocului, vorbindu-se chiar de
un proiect comun pe viitor. „A fost
ideea noastrã de a deschide aceastã
redacþie aici, pentru cã în aceastã
zonã nu existã ziariºti de limba româ-
nã. Aºa cum, de exemplu, în Moldo-
va sau în Republica Ucraina existã o
presã foarte puternicã de limba ro-
mânã, românii de aici sunt lipsiþi de
informare în limba lor maternã, iar lip-
sa acestei informãri se vede foarte
bine. Poate cã mâine-poimâine ºi zia-
riºtii de aici vor contribui ºi vor adu-
ce progres acestei zone”, spune Ro-
meo Crîºmaru, directorul ziarului.

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, un susþinãtor al presei
libere, a transmis un mesaj conduce-
rii Jurnalului Românesc. „În orice
democraþie sãnãtoasã, presa are o
funcþie importantã ºi, în egalã mãsu-
rã, o foarte mare responsabilitate:
aceea de a informa ºi de a reflecta,
într-o manierã corectã, neutrã ºi com-
pletã, realitatea care ne înconjoarã.
Rolul presei din Serbia este cu atât
mai important cu cât aceasta repre-
zintã un liant între comunitãþile de
români din þara noastrã ºi ale celor
de pretutindeni, care s-au mãrit con-
siderabil în ultimii ani. Presa de limba
românã poate fi într-adevãr un cata-
lizator pentru conservarea identitarã
a românilor, a limbii, valorilor, moºte-
nirii culturale ºi spirituale care ne
identificã în rândul altor popoare. De
aceea felicit conducerea Jurnalului
Românesc, dar ºi pe aceia care au
avut iniþiativa înfiinþãrii unei nou ziar
în Serbia de Rãsãrit ºi sper ca pe vii-
tor sã aparã cât mai multã presã de
limba românã în aceastã zonã...”, a
transmis Marian Jean Marinescu,
deputat european.

Aurelia Grama, reprezentant Biblioteca Judeþeanã: «Suntem ono-
raþi ca astãzi (n.r. – miercuri) sã participãm la inaugurarea Centrului Cul-
tural din Kladova. Vreau sã cred cã noi, cei de la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, am pus bazele acestei biblioteci, drept do-
vadã acum douã sãptãmâni am venit cu un transport cu 1700 de volume,
din dorinþa ca toþi românii din aceastã zonã sã înveþe citeascã, iar noi
rãmânem ºi pe viitor deschiºi la colaborare».

Iulian Niþu, consulul general al României la Zacear: „Centrul Cultural
Românesc în Kladova înseamnã extrem de mult, dacã ne gândim cã numai
în urmã cu câþiva ani acest lucru pentru foarte mulþi pãrea imposibil de
realizat, cã nu vor putea sã obþinã aprobãrile. Înseamnã un pas foarte mare
înainte. Practic înseamnã cã uºor-uºor românii din Valea Timocului încep
sã-ºi recapete drepturile, drepturi de care au beneficiat numai românii din
Voievodina. Sã vã adunaþi copiii, sã-i învãþaþi ºi sã le spuneþi ce sunt ºi sã
vã menþineþi identitatea ºi cultura naþionalã, pentru cã este cel mai impor-
tant lucru pe care îl aveþi. În ceea ce priveºte deschiderea redacþiei putem
spune cã este în primul rând o realizare, pentru cã mass-media din Româ-
nia este destul de slab informatã despre evenimentele care se petrec în
Valea Timocului ºi mai ales am observat cã în mass-media din România
apar foarte multe informaþii distorsionate”.
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În urma precipitaþiilor cãzute în
ultima perioadã ºi a revãrsãrii pâ-
râului Teslui, drumul DJ 641 Mis-
chii – Caracal a rãmas ºi ieri închis
în dreptul satului Pârºani, comuna
Pieleºti. Partea carosabilã a DJ 641
Mischii – Caracal a fost inundatã,
în zona de sub traversarea podului
de cale feratã, pe o lungime de 70-
80 m cu o înãlþime a lamei de apã
de 65 cm. Circulaþia în zonã se
menþine închisã, pânã la retragerea
apei de pe carosabil, fiind dirijatã
pe rute ocolitoare: pentru trafic uºor
se va circula pe strada Vidin; pen-
tru trafic greu se va circula pe ruta
DC 87- DE 574 - DJ 641.

Cel de-al 33-lea seminar al So-
cietãþii Franceze de Chirurgie Pe-
diatricã s-a desfãºurat la începu-
tul acestei sãptãmâni la Amiens.
Timp de douã zile, pe 1 ºi 2 de-
cembrie, cele mai importante
nume ale chirurgiei pediatrice din
Hexagon au dezbãtut ultimele
noutãþi din domeniu. Printre par-
ticipanþi s-a numãrat ºi medicul
craiovean prof. univ. dr. Corne-
liu Sabetay, care de mai mulþi ani
este membru al Societãþii Fran-
ceze de Chirurgie Pediatricã.
Anul acesta, manifestarea ºtiinþi-
ficã a fost una cu profil de chi-
rurgie plasticã. Astfel, printre
cele mai importante subiecte
abordate de specialiºti s-au nu-
mãrat problema cicatrizãrii fizio-

Biserica „Sfântul Nicolae – Do-
robãnþia” a fost restauratã ºi reno-
vatã din temelii în perioada 2011-
2014, printr-un proiect cu finanþa-
re europeanã, urmând ca mâine, 6
decembrie, sã fie resfinþitã de ÎPS
Irineu, mitropolitul Olteniei ºi arhi-
episcopul Craiovei. Este una dintre
bisericile vechi ale Cetãþii Bãniei. A
fost construitã din lemn în jurul
anului 1760, iar în 1793 a fost ridi-
catã o bisericã din cãrãmidã la ini-
þiativa clucerului Constantin Fotes-
cu. Sfântul lãcaº a suferit de-a lun-
gul anilor mai multe reparaþii ºi
modificãri, mai ales dupã avariile
provocate de cutremurele din anii
1863, 1940 ºi 1977. Numele sub
care este cunoscutã biserica vine
de la mahalaua Dorobãnþia, o zonã
a vechii Craiovei în care locuiau
mulþi militari ce formau pe atunci
corpul de ostaºi numiþi dorobanþi.

Biserica Parohiei Amaradia, cu
hramurile „Sfântul Nicolae” ºi
„Schimbarea la Faþã”, s-a numit, în
trecut, „Sfântul Nicolae – Beliva-
cã”, dupã numele unuia dintre cti-
tori, sau Sfântul Nicolae ot Trãis-
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Angajaþii A.B.A. Jiu au intervenit în cursul
nopþii de miercuri spre joi în satul Popânzã-
leºti, ce aparþine de comuna Drãgoteºti, cu 50
saci umpluþi cu nisip, pentru a ridica, preven-
tiv, o linie de apãrare în apropierea Tesluiului.
Lucrarea fost amenajatã pentru împiedicarea
pãtrunderii apei în curtea Mânãstirii Popânzã-
leºti în cazul în care pârâul ar fi creat proble-
me. Hidrologii au stabilit însã, ieri, cã nivelul
apei Tesluiului în amonte era în scãdere.

Jiul a atins cota de
atenþie la Rãcari

Debitele ºi nivelurile
la staþiile hidrometrice pe râul
Jiu au fost  staþionare ºi uºor va-
riabile în bazinul superior ºi în
creºtere în rest, din cauza efec-
tului combinat al precipitaþiilor
lichide cãzute în interval, cedã-
rii apei din stratul de zãpadã ºi
propagãrii. Nivelurile pe râul Jiu
la staþiile hidrometrice s-au si-
tuat sub COTELE DE APÃRA-
RE, cu excepþia s.h. Rãcari care
la ora 08.00 a atins COTA DE
ATENÞIE (C.A.= 330 cm).

Debitele ºi nivelurile pe aflu-
enþi ºi râurile interioare la staþiile
hidrometrice au fost staþionare ºi
în scãdere în bazinul superior ºi
în general în creºtere în restul
bazinului hidrografic aflat în ad-
ministrare. Creºteri mai impor-
tante cu depãºirea COTELOR DE
APÃRARE  s-au înregistrat cu
precãdere pe unele râuri mici din
sudul bazinului Jiu, din cauza
efectului combinat al precipita-
þiilor cãzute în interval, cedãrii

apei din stratul de zãpadã ºi a pro-
pagãrii din amonte. Se situeazã
peste COTELE  DE ATENÞIE
pârâul Orlea la sh Celei H = 181
cm  (CA + 1 cm), pârâul Desnã-
þui la sh Drãgoia H = 410 cm  (CA
+ 10 cm), pârâul Desnãþui la sh
Cãlugãrei H = 160 cm  (CA + 10
cm) ºi pârâul Terpeziþã la sh Ga-
bru H = 230 cm  (CA + 10 cm).

Pe afluenþi ºi pe celelalte râuri
interioare nivelurile la staþiile hi-
drometrice au fost staþionare ºi în

creºtere cu 80 cm pânã la 173 cm.
Conform prognozei elaborate de
Compartimentul Prognoze Bazina-
le al A.B.A. Jiu, precum ºi de IN-
HGA-CNPH, în urmãtorul inter-
val pe râul Jiu ºi afluenþii sãi, ni-
velurile ºi debitele vor fi în gene-
ral staþionare ºi variabile cu ten-
dinþa de creºtere în bazinul infe-
rior, din cauza precipitaþiilor lichi-
de prognozate, cedãrii apei din
stratul de zãpada ºi propagãrii.

RADU ILICEANU

Medicina craioveanã, reprezentatã
la seminarul Societãþii Franceze

de Chirurgie Pediatricã
logice ºi patologice, punând un
accent deosebit pe terapia prin
presiune negativã la copii, pro-
cedeele de expansiune a pielii în
chirurgia pediatricã, grefele cu-
tanate, tehnica membranei pen-
tru construcþia segmentarã a oa-
selor lungi sau chirurgia feþei la
copiii mutilaþi. „Au fost subiecte
importante pe agenda seminaru-
lui. Sunt actualizãri pentru o pe-
rioadã de zece ani, cele mai noi
abordãri în domeniul chirurgiei
pediatrice”, a explicat prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay. Urmãtorul
seminar al Societãþii Franceze de
Chirurgie Pediatricã va avea loc
anul viitor, în perioada 15-16 sep-
tembrie, la Lille.

RADU ILICEANU

De Sfântul Nicolae, mai multe biserici
din Craiova îºi sãrbãtoresc hramul
Mâine, 6 decembrie, în ziua de prãznuire a

Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor
Lichiei, mai multe biserici din Craiova îºi vor
sãrbãtori hramul. Printre cele mai reprezenta-
tive: Biserica „Sfântul Nicolae – Dorobãnþia”,
Biserica „Sfântul Nicolae – Brânduºa”, Biserica
„Sfântul Nicolae – Amaradia”, Biserica „Sfân-
tul Nicolae – Craioviþa I” ºi Biserica „Sfântul
Nicolae – Ungureni”. La ceas de aleasã sãrbã-
toare, credincioºii sunt aºteptaþi ºi anul acesta
în numãr mare pentru a participa la Sfânta
Liturghie ºi a aduce cinstire unuia dintre cei
mai populari ºi iubiþi sfinþi ai creºtinãtãþii,
Sfântul Ierarh Nicolae.

tari, dupã îndeletnicirea unora
dintre „megieºii” din „drumul
Amãrãzii”. Denumirea Sfântul
Nicolae – Amaradia i s-a dat în
anul 1950, dupã numele strãzii
ºi cartierului pe care-l deser-
veºte. Biserica a fost ctitoritã
de Hristea Belivacã ºi Mihail
Socolescu în anul 1794. În ul-
timii ani, aici au avut loc ample lu-
crãri de restaurare, în cadrul unui
proiect cu finanþare europeanã.

Potrivit unor menþiuni docu-
mentare, Biserica „Sfântul Nico-
lae – Brânduºa” a fost ridicatã în
anul 1793, pe locul unei mai vechi
biserici de lemn. Dupã anul 1855,
aici au avut loc mai multe repara-
þii, fiind resfinþitã în anul 1902. Bi-
serica este construitã din zid de
cãrãmidã subþire în formã de co-
rabie (navã), spre Est în semicerc
iar spre Vest cu pridvor deschis.

Biserica „Sfântul Nicolae – Cra-
ioviþa I” a fost ridicatã în anul 1770,
aici executându-se de mai multe ori
reparaþii, de-a lungul secolelor, ul-
tima având loc în anul 1996. Pe
lângã activitãþile pastoral-misiona-

re, parohia este cunoscutã în mu-
nicipiul Craiova ºi datoritã acþiuni-
lor umanitare pe care le desfãºoa-
rã, îndeosebi pentru ajutorarea
copiilor ºi a bãtrânilor nevoiaºi, prin
intermediul Fundaþiei „Sfântul Ie-
rarh Nicolae”.

Biserica „Sfântul Nicolae-Ungu-
reni” a fost construitã în perioada
anilor 1774-1780 pe locul unei bi-
serici mai vechi de lemn, în ve-
chea mahala a ungurenilor, aºa cum
erau numiþi ciobanii veniþi din Ar-
deal sã-ºi vândã oile.. Este situatã
pe strada „Caracal”, lângã cimiti-
rul Ungureni, nu departe de parcul
Romanescu.

(Biroul de presã al
Mitropoliei Olteniei)
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Îmi amintesc, nu fără un surâs, de mo-
mentul când un fost edil al Craiovei, nu lipsit
de-ambiţii pentru oraşul pe care şi-l dorea ai-
doma „Cannes”-ului, odată reîntors de la Viena
a anunţat planuri mari pentru oraş. Se ştie,
românii revin din Occident mai ambiţioşi de-
cât erau la plecare – deşi nu se ştie clar din
ce motive. Ca şi noi, liderul comunităţii cra-
iovene îşi dorea un oraş mai prosper, mai
dinamic, cu mai mult ştaif şi glamour impri-
mate pe o faţă destul de fanată. Numai că
toate astea se dobândesc cu timpul, graţie
unui efort colectiv şi unui proiect care să
conducă la fireasca aşezare a lucrurilor în
peisaj, nu doar dintr-un puseu de cosmeti-
cian care iubeşte fardul şi poleiala şi uită de
natura organică a lumii sale. Grandoarea unei
persoane, autodesemnată ca magician local,
nu poate ţine loc de stimuli sociali şi reuşite
comune. Un oraş reprezintă voinţa mai mul-
tora, nu a unei persoane providenţiale. [Poate
am să mă refer cândva la distincţiile operate
de Max Weber în ceea priveşte formarea şi
tipologia oraşelor: de producţie, de consum
sau comerciale. Ce (mai) este Craiova, v-aţi
întrebat vreodată?]

Viena, anunţa edilul, va părea săracă pe lân-
gă ce planuri am eu cu oraşul nostru! Se re-
ferea, însă, nu la reconstrucţia oraşului, la
refacerea unei imagini ştirbite în anii comu-
nismului cenuşiu-nivelator, la un nivel de
prosperitate, ci la împodobirea străzilor de săr-
bătorile iernii cu luminiţe strălucitoare cum
vienezii înşişi nu văzuseră de la Franz Josef
încoace! Cu ceva bani ştim că asta e posibil,
dar în lumina crudă a zilei oraşul revenea la
imaginea lui obosită, cu acel amestec nenatu-
ral de arhitectură veche, fanată, lăsată în pa-
ragină, peste care se prăvălea cea comunistă
şi care putea să dea unui străin, mai ales, sen-
zaţia de pastă balcanică, în care predomină
cimentul rece, rictusul blocurilor tip cutie de
chibrituri peste care pluteşte un straniu senti-
ment de ghetou amorţit.

Sunt de câteva zile în Viena, la o rezidenţă
literară oferită de „quartier21” şi pot să văd
luminile de sărbători ale unui oraş care a nu a
încetat să atragă. Nu e vorba de ceva exorbi-
tant, de extravaganţe tehnologice care să lase
mască turistul sau pe locuitorul oraşului, deşi
Viena poate fi socotită o capitală a experimen-
tului şi a avangardei culturale. Luminile de pe

quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21quartier21
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Mariahilferstrasse, strada unde dă fereas-
tra camerei mele de studiu, sunt frumoa-
se, dar nu ies din normalitatea care pro-
cură celui care priveşte o stare de calm,
iar unora chiar de tihnă. Mărturisesc că
luminile cu care Craiova a fost acum câţi-
va ani împodobită erau mai strălucitoare,
mai fanteziste, dar spre deosebire de cele
ale Vienei de azi aveau menirea, poate in-
voluntară, de a ascunde cenuşiul caselor,

a clădirilor, cu mici excepţii. Expresia oame-
nilor rămânea în bună parte neschimbată, pen-
tru că expresia vine din interior. Un ora’ nu
este doar un „vis în piatră”, ci forma astfel
conturată a sentimentelor şi ideilor, chiar opu-
se, ale unei comunităţi. Aici, clădirile istorice

ale Vienei, făcute de mari arhitecţi, sunt cele
care pun lumina nopţii în evidenţă. Agresiu-
nea luminii nu există, nici măcar în exorbi-
tanţa vitrinelor magazinelor de lux. Ştiu că
poate părea un paradox, dar este „doar” Vie-
na, un neîncetat oraş european, în care tex-
tura arhitectonica tradiţională se împleteşte cu
cea a oraşului modern, într-un grad de sim-

bioză pe care nu ştiu dacă îl vom atinge sau
măcar pricepe cândva. Tot ce putem este să
sperăm, dar să nu ne amăgim: ştaiful şi va-
loarea se ating în generaţii de muncă, de cre-
aţie, iar Viena este un oraş unde creativitatea
este la ea acasă, inclusiv în varietatea ex-
presiilor umane. Nu întâmplător se vorbeşte
de „oraşe c reative”, adepte ale schimbului
cultural şi tehnologic neîncetat. Într-un top
5 al celor  mai c rea-
tive oraşe româneşti
Craiova lipseşte. Şi
asta ar fi o temă de
discutat.

Viena,  oraşul cu
cea mai bună calitate

europeană a vieţii în ulti-
mii ani, este un asemenea
oraş. „quartier21”, rezi-
denţa unde voi sta două
luni, alături de artişti din
SUA, Africa de Sud, Ger-

mania, Turcia, Cehia, este parte a unui vast
centru cultural, Museums Quartier Wien (pre-
scurtat MQW), care cuprinde 60 de entităţi
culturale, un loc de întâlnire al artelor (Tan-
zquartier Wien aici îşi are sediul), săli de expo-
ziţii, de teatru, muzee pentru copii şi tineret
(„Halle E+G” e un teatru de musical renumit),
ateliere, cafenele, restaurante etc. Este consi-

derat al cincilea centru cultural din lume, ca
pondere (7000m2), şi a fost finalizat cu bani
mulţi în 2001, în jurul unor clădiri istorice din
secolele XVIII şi XIX. Muzeele „Leopold” (cu
operele lui Egon Schiele în prim plan), „mu-
mok” (avangarda internaţională şi austriacă, cu
peste 10.000 de lucrări, peste 1600 de artişti,
dintre care Kokoschka, Picabia, Magritte, Max
Ernst sau Mondrian sunt la loc de cinste) sau

Kunsthalle (artă contemporană) aici îşi au se-
diul, şi aştept cu nerăbdare deschiderea marii
expoziţii Giacometti dedicată marelui sculptor
italian, din17 decembrie.

Deschisă din anul 2002, rezidenţa „quar-
tier21” a găzduit până acum pes te  500 de
artişti, chiar vreo şapte-opt scriitori, ceea
ce arată un anume interes al organizaţiei pen-
tru literatura română, graţie generozităţii lui
Elisabeth Hajek, coordonatoarea „quar-
tier21”. Sigur, dac ă ar fi şi tradusă în ger-
mană ar putea fi mai cunoscută,  dar pentru
acestea sunt necesare fonduri,  proiecte co-
mune care să implice scriitorii şi traducă-
torii, dar mai ales editurile străine. Mă refer
la autorităţile române,  f ireşte, fundaţiile
străine fac deja des tul pentru artiştii noş tri.
Poate nu ar fi rău să înfiinţăm şi noi as tfel
de fundaţii care să ofere asistenţă financia-
ră şi logistică artiştilor români. Nu sunt fon-
duri pentru cultură? Am mai auzit povestea
asta. DNA-ul ne arată în fiecare zi cât şi
cum se fură într-o ţară pe c are o căinăm
cât este de „sărac ă”. De la sărăcia mentală
până la cea financ iară nu este decât un pas.
Până atunci, scriitorul român se desc urcă
cum poate şi speră ca numele său să nu
treacă neobservat prin memoria Occiden-
tului. Una încăpătoare, dar foarte selecti-
vă. Cu toate astea, luminile Vienei îi adă-
postesc pe toţi.

Într-un articol viitor am să vă poves tesc
despre „Viena 2020”, un proiect turistic me-
nit să facă din capitala Austriei un pol de
atracţie universală. Dacă mai era nevoie...

NICOLAE COANDE
corespondenţă din Viena
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Daniel Podlovschi s-a născut la Iaşi,
la 20 februarie 1939. A început studiul viorii
la vârsta de 6 ani, sub directa îndrumare a
tatălui său,  Rudolf Podlovschi, profesor de
vioară şi violonist la Filarmonica din Iaşi.
Progresele lui au fost atât de rapide încât au
condus la debutul său solistic la vârsta de 7
ani, interpretând Concertul în La minor de
Vivaldi, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi.
În 1949 s-a mutat la Bucureşti şi a început
lecţiile cu reputatul pedagog Garabet Ava-

Un virtuoz al viorii pe scena craioveană:
Daniel Podlovschi
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Reputat interpret, virtuoz al viorii în cel mai
înalt şi mai adânc sens al cuvântului, azi – la vâr-
sta de 75 de ani – bucurându-se de un imens şi
binemeritat prestigiu, Daniel Podlovschi revine
pe scena Filarmonicii „Oltenia”, într-un concert
în cadrul celei de-a 41-a ediii a Festivalului Inter-
naional „Craiova Muzicală”. Va interpreta,  cu
acest prilej, Concertul în Re major pentru vioară,

op. 77, de Johannes Brahms, căruia Orchestra
Simfonică a instituiei, condusă de Alexandru Io-
sub, îi va alătura o partitură a compozitorului
transilvănean Adrian Pop, „Triptic simfonic”, şi
tulburătoarea Simfonie a VII-a în Do diez minor,
op. 131, a lui Serghei Prokofiev. Concertul are
loc astă-seară, de la ora 19.00, iar un bilet costă
15 lei (10 lei pentru elevi, studeni, pensionari).

kian. În 1960 a absolvit Conservatorul din
Bucureşti, la clasa profesorului Avakian, re-
marcându-se printre cei mai talentaţi violo-
nişti din generaţia sa. Ca student, a partici-
pat la festivaluri republicane, a obţinut Pre-
miul I la Concursul naţional din 1957 şi, apoi,
Premiul al II-lea la Festivalul Tineretului, or-
ganizat la Mosc ova în acelaşi an. Pentru
performanţe interpretative de excepţie a mai
fost recompensat cu distincţii la prestigioa-
sele Concursuri Internaţionale „George Enes-

cu” (1958) şi „Ceaikovski” (Moscova).
Violonistul Daniel Podlovschi a urmat stu-

dii postuniversitare la Moscova, cu Iuri Ian-
kelevici; în 1969, la recomandarea lui Isaac
Stern, a obţinut o bursă la Juilliard School of
Music din New York, la clasa legendarului
pedagog american Ivan Galamian. În S.U.A.
(la Detroit) a participat şi la cursurile de mă-
iestrie artistică susţinute de Itzhak Perlman.
În perioada studiilor de peste ocean a predat
muzica de cameră la Colegiul „Sarah Law-

rence” din statul New York. Ca solist sau ca
membru în formaţii camerale a întreprins tur-
nee în aproape toată lumea, pretutindeni fiind
apreciat de public şi de presa de specialitate.
Cântă în formaţii de trio şi cvartet de coarde
(în 1963 a fondat Cvartetul „Muzica”).

Daniel Podlovschi a fost decenii la rând
profesor la Universitatea Naţională de Muzi-
că din Bucureşti. A fost distins cu Ordinul
„Meritul Cultural” şi cu Diploma de onoare
a oraşelor Oklahoma şi Maryland.

Colaborarea Asoc iaţiei „Vasiliada” c u
Paula Seling a început încă din 2005 ş i con-
tinuă în fiecare an prin implicarea artistei
în numeroase acţiuni filantropice, printre
care ş i deja tradiţionalul c oncert caritabil
„ColinDar”.  Începând cu anul 2008, Paula
Seling a devenit membru de onoare al Aso-
ciaţiei „Vasiliada”, iar în decembrie 2010 a
primit din partea ÎPS Irineu, mitropolitul
Olteniei şi arhiepiscop al Craiovei, Cruc ea
Sfântului Nicodim de la Tismana, cea mai
înaltă distinc ţie oferită de Mitropolia Olte-
niei unui laic.

Anul acesta, concertul „ColinDar” va fi des-
chis cu o suită de colinde bizantine interpreta-

Paula Seling revine la Craiova pentru
tradiţionalul concert caritabil „ColinDar”

Paula Seling revine şi la acest
sfârşit de an la Craiova pentru a
sprijini programele Asociaţiei
„Vasiliada” prin susţinerea
tradiţionalului concert de colinde
„ColinDar”. Ajuns la cea de-a
VIII-a ediţie, acesta are loc astă-
seară, de la ora 19.00, în sala
Teatrului National „Marin
Sorescu”. Fondurile obţinute în
urma concertului vor fi orientate
către programul de sprijin
pentru persoane cu dizabilităţi,
implementat de „Vasiliada”.

te de Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie”, al Catedralei Mitropolitane din Cra-
iova, şi va continua cu un recital al corului
Liceului de Arte „Marin Sorescu”. Paula Se-
ling va urca pe scena Teatrului Naţional ală-
turi de Corul mimico-gestual „Anghelos” for-
mat din copii cu deficiente de auz de la Şcoala
Specială „Sf. Vasile”, care vor transpune în
limbaj mimico-gestual colindele interpretate de
îndrăgita artistă.

Partener în organizarea evenimentului este
Organizaţia Internaţională pentru Caritate
Creştin Ortodoxă România, căreia li se alătu-
ră TVR Craiova, Radio Kiss Fm, Radio Olte-
nia Craiova şi mai mulţi sponsori.

„ShoeBox – cadoul din cutia de
pantofi” este o iniţiativă de ajutora-
re a copiilor între 2 şi 18 ani din
familii cu posibilităţi materiale re-
duse. Cadourile oferite în cadrul
acestui proiect constau în alimen-
te, haine, rechizite sau jucării ce
trebuie să încapă într-o cutie de
pantofi, donaţiile în bani nefiind ac-

„ShoeBox – cadoul din cutia de pantofi”, un proiect
pentru copiii din familii cu posibilităţi materiale reduse

Românii din 12 ţări s-au implicat în cea de-a VIII-a ediţie a proiectu-
lui „ShoeBox – cadoul din cutia de pantofi”, în care circa 100.000 de
copii vor primi gratuit cadouri de Crăciun. Proiectul presupune ca orici-
ne doreşte să ofere unul sau mai multe cadouri să ţină cont că acestea
trebuie să aibă un volum rezonabil, astfel încât să încapă într-o cutie de
pantofi, pe care ulterior să o prezinte la unul din cele peste 130 de
centre de colectare a cadourilor, atât din ţară, cât şi din străinătate.
Pentru al treilea consecutiv, Rotaract Club Craiova se implică în strân-
gerea de cutii frumos împachetate în centrele sale de colectare.

ceptate. Fiecare persoană care do-
reşte să se implice trebuie să pre-
gătească cel puţin o cutie de pan-
tofi plină cu cele alese şi sortate
după vârsta şi genul copilului care
va primi cadoul, pe care să o depu-
nă la unul din centrele de colectare
disponibile în cadrul campaniei.

„În cei 7 ani de când organi-
zăm proiectul, începând de la ni-
velul familiei şi prietenilor până la
suc cesul din 2013, estimăm că
peste 50.000 de copii au primit un
cadou de Crăciun în cadrul pro-
iectului. Sperăm ca anul acesta să
dublăm cifra, astfel încât şi mai
mulţi copii să se bucure de cadouri
în preajma Crăciunului”, a decla-
rat Valentin Vesa, iniţiatorul şi
coordonatorul proiectului „Shoe-
Box – cadoul din cutia de pantofi”.
În momentul de faţă, în coordo-
narea activităţilor din cadrul pro-
iectului sunt implicaţi aproximativ
200 de voluntari, care se ocupă de
pregătirea locaţiilor pentru colec-

tare, distribuirea fluturaşilor şi afi-
şelor cu informaţii despre campa-
nie, colectarea şi sortarea cadou-
rilor, pregătirea etichetelor pentru
cutii şi distribuirea cadourilor că-
tre copiii din mediile defavorizate.

Pentru al treilea consecutiv,
Rotaract Club Craiova se va
implica în strângerea de cutii fru-
mos împachetate în centrele sale
de colectare.  Ac estea sunt: Pro-
fessional Laser Dent, bulevardul
„Carol I”,  bloc J3, ap. 2 (per-
soană de c ontact Rareş Cojoc a-
ru – tel. 0753.777.081, program
de luni până vineri între orele
10.00-20.00); Farmacia Big,

part er com plex B ig ,  c ar tier
Craioviţa Nouă (persoană de con-
tac t  Radu Io nesc u – tel.
0726.179.780, program de luni
până vineri între orele 8.00 şi
21.00, sâmbăta de la 8.00 la
16.00, duminica de la 8.00 la
15.00); Anabasis SRL, strada „Lă-
mâiţei” nr.  27, în spatele bloc ului
G2 din piaţa Baba Novac (persoa-
nă de contac t Diana Pîrga – tel.
0736.835.882, program de luni
până vineri, între orele 9.00 şi
17.00). În Craiova mai există şi
alte centre de colectare pe care le
găsiţi împreună cu mai multe in-
formaţii pe www.shoebox.ro.
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Guvernul italian condus de pre-
mierul Matteo Renzi a obþinut
unda verde definitivã a parlamen-
tului în legãturã cu o lege con-

Republica Moldova: PLDM, PDM
ºi PL au convenit sã creeze
o majoritate parlamentarã

Partidul Liberal Democrat al
Republicii Moldova (PLDM), Par-
tidul Democrat (PDM) ºi Partidul
Liberal (PL) au convenit asupra
creãrii unei majoritãþi parlamen-
tare proeuropene, informa ieri
agenþia de presã Unimedia. Deci-
zia a fost luatã în urma unei între-
vederi care a avut loc între preºe-
dinþii celor trei formaþiuni politi-
ce, Vlad Filat, Marian Lupu ºi Mi-
hai Ghimpu, potrivit serviciului de
presã al PLDM ºi PL. În acelaºi
timp, au fost create grupuri de ex-
perþi formate din reprezentanþi ai
celor trei partide, care vor începe
elaborarea programului de guver-
nare pentru urmãtorii patru ani. În
urma procesãrii a 100% din votu-
rile cetãþenilor moldoveni expri-
mate în timpul alegerilor parla-
mentare din 30 noiembrie, Parti-
dul Socialist al Republicii Moldo-
va (PSRM) s-a clasat pe locul în-
tâi, cu 20,51%, iar PLDM s-a cla-
sat, la o foarte micã distanþã, pe
locul doi, obþinând 20,16% din vo-
turi. De asemenea, alte trei parti-
de au intrat în parlament: Parti-
dul Comuniºtilor al Republicii
Moldova (PCRM), care a întrunit
17,48% din sufragii, PDM — cu
15,80% din voturi, ºi PL — care a
obþinut 9,67%. Astfel, partidele de-
clarate proeuropene au obþinut 55
de mandate, iar cele proruse — 46
de mandate.

South Stream: Rusia vrea
sã negocieze construcþia
altui gazoduct

Rusia este „pregãtitã sã nego-
cieze” cu anumite þãri care parti-
cipã la proiectul gazoductului
ruso-italian South Stream, aban-
donat luni de Moscova, pentru a le
include eventual în traseul unui alt
gazoduct, a anunþat ambasadorul
Federaþiei Ruse la UE, Vladimir
Cijov, potrivit AFP. „Sunt sigur cã
partea rusã este pregãtitã sã dis-
cute cu aceste þãri despre ce trebu-
ie sã facem ºi cum sã ieºim din
aceastã situaþie”, a spus oficialul
rus, potrivit agenþiei RIA Novosti,
excluzând însã orice discuþie cu
Bulgaria, „un partener în care nu
poþi avea încredere”. Serbia, Un-
garia ºi Austria sunt citate de di-
plomat ca fiind þãri cu care Rusia
este dispusã sã negocieze, la douã
zile dupã ce Moscova a anunþat
abandonarea proiectului South
Stream, justificatã prin refuzul Bul-
gariei de a autoriza trecerea ga-
zoductului peste teritoriul sãu. În
aceeaºi zi, Rusia ºi Turcia au sem-
nat un acord pentru construcþia
unui gazoduct care sã lege cele
douã þãri prin Marea Neagrã.
„Plecând de la turci, gazoductul
poate fi extins în toate direcþiile”,
a explicat Vladimir Cijov. „În final,
gazoductul care va pleca (din Tur-
cia) nu va fi mai rãu decât South
Stream, care ar fi plecat din Bul-
garia, pentru a ajunge la þãrile
care pânã în prezent ºi-au mani-
festat interesul constant de a primi
gaze prin South Stream”, a dat asi-
gurãri diplomatul rus. South
Stream, ale cãrui lucrãri au fost
lansate în decembrie 2012, ar fi
urmat sã lege, pe un traseu de 3.600
kilometri, Rusia de Bulgaria, pen-
tru a se îndrepta apoi spre Europa
de Vest, prin Serbia, Ungaria ºi
Slovenia. Gazoductul era prevãzut
sã aibã o capacitate de 63 de mili-
arde metri cubi pe an.

Juncker: Rusia este pentru momentJuncker: Rusia este pentru momentJuncker: Rusia este pentru momentJuncker: Rusia este pentru momentJuncker: Rusia este pentru moment
o problemã strategicã pentru UEo problemã strategicã pentru UEo problemã strategicã pentru UEo problemã strategicã pentru UEo problemã strategicã pentru UE

Rusia este „pentru moment
o problemã strategicã” pentru
Uniunea Europeanã, a declarat
ieri preºedintele Comisiei Euro-
pene (CE), Jean-Claude Jun-
cker, dar a dat asigurãri cã va
face „totul” pentru ca aceasta
sã redevinã un „partener stra-
tegic”, relateazã AFP. „Da, Ru-
sia este pentru moment o pro-
blemã strategicã”, a afirmat noul
preºedinte al Executivului euro-
pean, la finalul unei întrevederi,
la Bruxelles, cu premierul bul-
gar Boiko Borisov, consacratã
mai ales anunþului fãcut de Ru-
sia legat de renunþarea la gazo-
ductul South Stream. La rân-
dul sãu, preºedintele rus, Vla-
dimir Putin, a spus ieri, în dis-
cursul anual despre starea na-
þiunii, potrivit AFP, cã actuala crizã din
Ucraina nu este decât un pretext pentru a
impune sancþiuni Rusiei, occidentalii dorind
de mult timp sã frâneze marºul Rusiei.
„Sancþiunile nu sunt decât o reacþie nervoa-

sã a SUA ºi a aliaþilor lor”, a estimat Putin,
în cursul unui discurs în care a fãcut bilan-
þul anului în faþa camerelor reunite ale Par-
lamentului. „Chiar ºi fãrã aceasta (Crimeea/
Ucraina) ei ar fi inventat altceva pentru a

frâna posibilitãþile crescânde ale
Rusiei”, crede el, subliniind cã
„aceastã manierã de a acþiona nu
dateazã de ieri”. Însã abordarea
Rusiei de pe poziþii de forþã este
un nonsens, crede preºedintele
rus. Din 2002, dupã retragerea
unilaterala a SUA din Tratatul
ABM, a existat o ameninþare de
încãlcare a echilibrului strategic
de putere ºi aceasta este rãu
chiar pentru Statele Unite ale
Americii, a afirmat Putin. Rusia
nu intenþioneazã sã se implice
într-o cursã a înarmãrii costisi-
toare, dar pentru a-ºi asigura se-
curitatea completã dispune de
soluþii inovatoare, a afirmat
acesta. „Pot sã vã spun un sin-
gur lucru, cu riscul de a mã re-
peta: noi nu intenþionãm sã ne

implicãm într-o cursã a înarmãrii costisitoare,
dar cu toate acestea vom asigura securita-
tea þãrii în condiþiile noi”, a precizat preºe-
dintele rus, indicând cã Rusia are posibilitãþi
ºi soluþii insolite.

Al Qaeda în Peninsula Araba
(Aqpa) ameninþã într-o înregis-
trare video sã execute un osta-
tic american, a informat ieri Cen-
trul american de supraveghere a
site-urilor islamiste (SITE), po-
trivit AFP. Bãrbatul care apare în
aceastã înregistrare, datând din
decembrie 2014, este un foto-
jurnalist rãpit în capitala yeme-
nitã, în septembrie 2013, în con-
formitate cu SITE. El îºi dã nu-
mele, vârsta ºi spune cã a fost
rãpit de peste un an în capitala
Yemenului. Ostaticul cere ajutor
ºi afirmã cã viaþa sa este în pe-
ricol. În aceastã înregistrare,

Jihadiºtii din gruparea Statul Is-
lamic (SI) ºi-au instalat o tabãrã
de antrenament în estul Libiei, iar
armata americanã îi supraveghea-
zã îndeaproape, a afirmat un ge-
neral american, citat de AFP. „ªi-
au instalat o tabãrã de antrena-
ment” în Libia, unde se aflã circa
200 de jihadiºti, a declarat ziariº-
tilor generalul David Rodriguez,
comandantul-ºef al armatei ame-
ricane pentru Africa, referindu-se
la acest fapt ca fiind un fenomen
„foarte mic ºi în curs de dezvol-
tare”. Preºedintele Franþei, Fran-
çois Hollande, a dat asigurãri,
miercuri, cã þara sa este pregãtitã
sã-ºi „intensifice acþiunile” împo-
triva grupãrii SI în Irak, relateazã
AFP. „Vom continua sã susþinem

Al  Qaeda în  Yemen a d i fuzat
o în regis t rare v ideo cu un os tat ic

amer ican,  ameninþând sã- l  execute
combatantul Nasser ben Ali al-
Ansi din Aqpa ameninþã sã exe-
cute ostaticul în termen de trei
zile de la difuzarea documentu-
lui video, dacã SUA nu vor în-
deplini cerinþele grupului. „În
caz contrar, ostaticul american
deþinut de cãtre noi va cunoaºte
o soartã inevitabilã”, adaugã el.
Yemenul este un aliat-cheia al
SUA în lupta contra Al Qaeda.
Sanaa a autorizat Washingtonul
sã lanseze atacuri cu drone de
pe teritoriul sãu împotriva gru-
pãrii extremiste. SUA considerã
grupul Aqpa drept braþul cel mai
sângeros al reþelei Al Qaeda.

General american: SI a instalat o tabãrã

de antrenament în estul Libiei
militar Irakul, care este victimã a
unui atac terorist de mare anver-
gurã”, a afirmat acesta, într-o
declaraþie comunã cu premierul
irakian Haidar Al-Abadi, aflat în vi-
zitã la Palatul Elysée. „De trei luni,
armata irakianã a întreprins acþi-
uni, cu sprijinul coaliþiei, ºi aces-
tea au permis sã se obþinã progrese
inconstestabile ºi succese milita-
re ºi, prin urmare, politice”, a
subliniat preºedintele francez.
„Capitala Bagdad este securizatã.
Suntem în prezent pe cale de a eli-
bera întregul nostru teritoriu ocu-
pat de Statul Islamic” ºi „credem
cã aceastã eliberare nu este depar-
te”, a declarat, la rândul sãu, pre-
mierul irakian, care a cerut „aju-
tor pentru reconstrucþia þãrii”.

Italia: Undã verde pentru controversatul proiect ce reformeazã piaþa muncii
troversatã ce reformeazã piaþa
forþei de muncã, informeazã
AFP. Senatul a votat în favoarea
acestei legi — cunoscutã în Ita-

lia sub numele de „Jobs Act” ºi
contra cãreia sindicatele s-au
mobilizat — cu 166 voturi „pen-
tru”, 112 „contra” ºi o abþinere.

„Jobs Act devine lege. Italia
se schimbã cu adevãrat”, a
reacþionat premierul italian,
Matteo Renzi, pe contul sãu
de Twitter. Camera Deputa-
þilor adoptase deja, sãptãmâ-
na trecutã, acest proiect,
care în luna octombrie a de-
terminat ieºirea în stradã a
sute de mii de manifestanþi.
Ulterior, textul a fost modifi-
cat pentru a þine cont de
aceastã contestare. „Jobs
Act” are ca scop favorizarea
ocupãrii forþei de muncã într-
o þarã unde rata ºomajului în
rândul tinerilor depãºeºte
44%. Dezbaterea din Italia a
vizat în general o modifica-

re a articolului 18 al Codului
muncii, o veritabilã emblemã so-
cialã care protejeazã salariaþii în
faþa concedierilor abuzive. Noua
lege prevede cã noile contracte
pe duratã nedeterminatã trebuie
sã fie însoþite de o „protecþie
sporitã”, cu o concediere facilã
în primii trei ani ºi apoi din ce
în ce mai complicatã, în funcþie
de vechimea angajatului. Legea
mai prevede cã angajatorul poa-
te modifica postul salariatului în
cadrul unei reorganizãri sau re-
structurãri, cu condiþia menþine-
rii aceluiaºi salariu. Radicalii de
stânga din Partidul Democrat, al
premierului Matteo Renzi, s-au
opus mult timp acestui proiect
legislativ, estimând cã textul nu
protejeazã suficient lucrãtorii,
dar în final ei au votat pentru noul
act normativ.
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Anunþul tãu!
Primãria comunei ªimnicu

de Sus, cu sediul în comuna
ªimnicu de Sus, sat Dudovi-
ceºti, str. Craiovei, nr.10, jud.
Dolj, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj,
pentru Plan Urbanistic Zonal
Extindere intravilan T73, în co-
muna ªimnicu de Sus – planul
nu se supune evaluãrii de me-
diu ºi nu se supune procedurii
de evaluare adecvatã, urmând
a fi supus procedurii de adop-
tare farã aviz de mediu. Docu-
mentaþia precum ºi motivele
care au stat la baza luãrii deci-
ziei etapei de încadrare pot fi
consultate în zilele de luni-joi
între orele 8.30-16.00 ºi vineri
între orele 8.00-13.00 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº nr.1,
Craiova precum ºi pe site-ul
APM Dolj  http://apmdj.an-
pm.ro. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj (tel. 0251.530.010, fax:
0251.419.035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro) în termen de
10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.

Comuna Afumaþi cu sediul
în comuna Afumaþi, judeþul Dolj
va realiza investiþia »Sistem de
alimentare cu apã ºi canaliza-
re  în comuna Afumaþi, satele
Afumaþi, Boureni, Covei, jude-
þul Dolj – construcþii nou».

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Primãria comunei ªimnicu

de Sus, cu sediul în comuna
ªimnicu de Sus, sat Dudovi-
ceºti, str. Craiovei, nr.10, jud.
Dolj, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj,
pentru Plan Urbanistic Zonal
Extindere intravilan T113, în
comuna ªimnicu de Sus – pla-
nul nu se supune evaluarii de
mediu ºi nu se supune proce-
durii de evaluare adecvatã, ur-
mând a fi supus procedurii de
adoptare farã aviz de mediu.
Documentaþia precum ºi moti-
vele care au stat la baza luãrii
deciziei etapei de încadrare pot
fi consultate în zilele de luni-joi
între orele 8.30-16.00 ºi vineri
între orele 8.00-13.00 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº nr.1,
Craiova precum ºi pe site-ul
APM Dolj  http://apmdj.an-
pm.ro. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj (tel 0251.530.010, fax:
0251.419.035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro) în termen de
10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.

S.C. Compania de Apã Ol-
tenia S.A. anunþã cã în cadrul
contractului de lucrãri CL1 –
“Extinderea ºi reabilitarea re-
þelelor de alimentare cu apã ºi
canalizare în Municipiul Craio-

va” au fost demarate lucrãrile
pentru execuþia colectorului
de canalizare menajerã pe str.
Fraþii Goleºti – tronsonul cu-
prins între b-dul Dacia ºi b-dul
Carol. Lucrãrile se vor execu-
ta cu tehnologie pipe jacking
(foraj orizontal dirijat), cu con-
ductã PAFSIN cu diametrul no-
minal de 800 mm pe o lungi-
me de 349,00 m. Conform Ma-
nagementului de trafic circu-
laþia rutierã în zona lucrãrilor
va fi semnalizatã corespunza-
tor ºi se va desfaºura cu re-
stricþii. Durata estimatã pentru
execuþia lucrãrilor în condiþii
normale va fi de 120 zile. Ne
cerem scuze pentru discon-
fortul creat ºi vã mulþumim
pentru înþelegere.

AVIOANE S.A. CRAIOVA,
cu sediul în localitatea Gher-
ceºti, str. Aviatorilor nr. 10, an-
gajeazã persoanl în funcþia de
consilier juridic- 1 post. Con-
diþiile pentru ocuparea postu-
lui: sã fie licenþiat al unei fa-
cultãþii de drept, specializarea
drept, vechime minim 8 ani,
sã deþinã abilitãþi de operare
PC ( Word: foarte bine; Poºtã
electronicã: bine; Excel; no-
þiuni). Alte informaþii supli-
mentare se gãsesc pe site-ul
Avioane Craiova. Documen-
tele de înscriere se depun
pânã la data de 15.12.2014.
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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. Te-
lefon: 0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi doamnã în
vârstã chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon: 0761/
578.875.
Vânzãtoare de covrigi, pro-
duse patiserie, vânzãtoare
orice magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon: 0251/
552.089; 0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajãm instalator. Tele-
fon: 0351/451.669; 0722/
943.220.

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.
Telefon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Dioºti, vând casã Regalã
superbã 3 camere ºi de-
pendinþe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.

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, termo-
pane, încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente
a 2 camere / variante. Tele-
fon: 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 co-
muna 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.
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.
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OMV Petrom vinde
Staþie tratare apã de râu,
în zona Doljchim - Termo
Iºalniþa constând în
teren 29.451 mp +
construcþii ºi echipa-
mentele necesare
activitãþii. Detalii la
assetsale@petrom.com.

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.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. 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.
Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, deschi-
dere 28 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
Vând urgent teren Centu-
ra de Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.

Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Go-
vora, Belvedere, 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, cu-
loare roºu grena, taxa
auto plãtitã ºi nerecu-
peratã, înmatriculat Ro-
mânia. Telefon: 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 þuicã naturalã, preþ
convenabil. Telefon:
0725/ 576.141.
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
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând antenã satelit mar-
ca Kambridge. Telefon:
0351/444.088.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare olte-
neºti, saltea copil, lam-
padar. Telefon: 0770/
298.240.
Vând chiuvetã, 55/40 cm,
30 Ron, tablouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse, 2 Ron.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0744/997.373.

Vând 50 oi – 400 lei / bu-
catã negociabil, 40 de
capre- 200 lei / bucatã, ti-
nere, sãnãtoase. Telefon:
0763/226.996.
Vând copertinã lungime 6
m, lãþime 1.5 m. Telefon:
0744/391.195.
Vând þuicã de prunã ºi
combinã frigorificã. Tele-
fon: 0745/ 751.558.
Inchiriez garaj de maºinã
în bloc colþ cu Grãdina
Botanicã. Telefon: 0725/
576.141.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei, sãpun
de casã 5 lei/kg, covor per-
san 2200/1800 mm - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând capotã motor dacia
1100. Telefon: 0721/
995.405.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni, zonã
centralã, lângã mormân-
tul lui Ion Oblemenco. Te-
lefon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35 litri.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope
CIELO 185/60 R 14- 200
RON. Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plastic, cutii de
bere, uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau maga-
zin Auto –Cielo - 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 5 decembrie 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  standu-
rilor nr. 1 ºi 2 situate în Piaþa Agroalimentarã a municipiul Calafat,
jud. Dolj, pentru comercializarea produselor de uz gospodãresc în ur-
mãtoarele condiþii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/luna;

perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participanþii la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi

a taxelor ºi impozitelor la bugetul local ºi bugetul consolidat al
statului;

taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participã la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc la data de 18.12.2014, orele 1100, 1130, iar
înscrierea se va face pînã la data de 18.12.2014, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

Vând masã floarea–soa-
relui pentru combinã C
12M, cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodinã 380V
ºi alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, putinã
salcâm, bicicletã bãrbã-
teascã. Telefon: 0251/
416.455.
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.
Sinaia cimitir Secu vând
loc de veci suprapuse lu-
crare finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/456.609.
Vând tub plastic pentru fo-
rat puþuri dimensiune 112.
Telefon: 0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu Craio-
va. Telefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi ferestre.
Telefon: 0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi cã-
priori din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare 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
mobilatã la o tânãrã ne-
cãsãtoritã cu posibilitãþi
de platã 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
gazdã 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 de-
comandate lux, A.C. mi-
crocentralã, balcon în-
chis, complet mobilat. Te-
lefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament ul-
tracentral, ultralux, A.C.
toate dotãrile, mobilier
ultramodern ºi regim
hotelier. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez magazin  stra-
dal, cu toate utilitãþile ,
Dezrobir i i .  Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE
Alex – vãduv pensionar
73 ani cu handicap loco-
motor din Poiana Mare
caut doamnã  vãduvã
pensionarã. Telefon:
07248/ 177.304.
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.

DIVERSE
MOARÃ, comercializãm
fãinã fãrã amelioratori ºi
tãrþe de grau. Telefon:
0722/258.628.
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.
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.

PIERDERI
C.I.I. Câmpan Maria de-
clarã  pierdut Certificat de
înregistrare al S.C. MAR-
BUR IMPEX SRL Craiova,
CUI: 23014501. Se de-
clarã nul.
S.C. BALANCE MO-
DERN anunþã pierderea
Cãrþii de intervenþii ºi a
Registrului special, apar-
þinând A.M.E.F. DATECS
MP 55B, cu seria de fabri-
caþie 15040805 ºi seria
fiscalã DJ 036302923. Se
declarã nule.
Pierdut Dovadã CFR pe
numele POPESCU TRA-
IAN. Se declarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

DIGI SPORT 1

18:00 – HANDBAL (F) U18 – Cupa 1 De-
cembrie: România – Spania / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Fiorentina – Juventus.

DIGI SPORT 2

9:00 – JUDO (M, F) – Grand Slam, la Tokyo,
în Japonia: ziua 1 / 19:00, 21:30 – BASCHET
(M) – Euroliga: ÞSKA Moscova – Cedevita
Zagreb, Turow Zgorzelec – Barcelona.

DIGI SPORT 3

17:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: CSM Bu-
cureºti – ªtiinþa Explorãri Baia Mare /  19:30 –
VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Bucureºti – CS
Alba Blaj / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Toulouse – AS Monaco.

DOLCE SPORT

18:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan – FC
Braºov / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Fio-
rentina – Juventus / 3:00 – BASCHET NBA:
Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs.

DOLCE SPORT 2

19:00 – FOTBAL Ucraina – Premier League:
ªahtior Doneþk – Zakarpattia Uzghorod / 21:30
– FOTBAL Franþa – Ligue 1: Toulouse – AS
Monaco.

EUROSPORT

14:15 – SCHI FOND (M; F) – Cupa Mondia-
lã, la Lillehammer, în Norvegia / 16:00 – SNOO-
KER – Campionatul Britanic, la York: sferturi
de finalã / 19:30 – SCHI ALPIN (M) – Cupa
Mondialã, la Beaver Creek, în SUA / 21:15 –
SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã, la Lake Lo-
uise, în Canada / 23:00 – CÃLÃRIE – Master-
sul European, la Paris, în Franþa.

EUROSPORT 2

16:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE (F) –
Cupa Mondialã, la Lillehammer, în Norvegia /
21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Dort-
mund – Hoffenheim.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul Constan-
þa – FC Botoºani.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan – FC
Braºov.

Naþionala României a intrat
în linie dreaptã cu pregãtirile
pentru Campionatul European
de handbal (Ungaria ºi Croa-
þia), care va începe la sfârºi-
tul acestei sãptãmâni. Iar dupã
o perioadã în care selecþione-
rul  Gheorghe Tadici a avut
destule bãtãi de cap din cauza
accidentãrilor, în sânul primei
reprezentative au apãrut ºi
veºtile pozitive. Aurelia Brã-
deanu, care nu a fãcut depla-
sarea, sãptãmâna trecutã, la
Dusseldorf, pentru meciurile
cu Germania, ºi Camelia Ho-
tea, care a suferit o entorsã
contra nemþoaicelor, se recu-
pereazã foarte bine ºi vor fi
apte pentru primul meci cu
Norvegia. “Camelia Hotea este
din ce în ce mai bine, astfel
cã vom putea conta ºi pe ea la
Campionatul European”, a de-
clarat, ieri, Gheorghe Tadici.

Astfel, problema majorã a
selecþionerului înaintea plecã-
rii de la Cluj (unde naþionala
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“Lanterna” Ligii Naþionale, SCM
CSª Craiova, a suferit, ieri, al 13-lea
eºec în 14 etape, scor 60-92, în Sala
Sporturilor “Ion Constantinescu”,
contra celor de la CS Municipal Satu
Mare, formaþie care s-a prezentat în
Bãnie cu un bilanþ de 5 victorii ºi 8

înfrângeri.
Învinse ºi în tur la 32 de puncte

(69-101 chiar în runda inauguralã),
alb-albaºtrele au reuºit, totuºi, perfor-
manþa de a-ºi trece în cont un sfert,
pe ultimul, adjudecat probabil pe
fondul relaxãrii vizitatoarelor, 18-12.

În rest, a fost 16-29, 8-27 ºi 18-24.
Cea mai bunã realizatoare a Craio-

vei s-a numit Janina Ninu (Simionca),
autoare a 18 puncte, 6 recuperãri ºi
un assist. Au venit în ordine Irina
Moþãþeanu-Borº (17-0-0), Adina Pop
(10-2-6), Raluca Matei (9-5-2) ºi
Laura Lungu (6-4-1).

Din punct de vedere statististic,
Craiova a avut procentaj de 36 la sutã
(20 din 59) la aruncãrile de douã
puncte, 22 la sutã (2 din 9) la aruncã-
rile de la distanþã ºi 82 la sutã (14 din
17) de la linia aruncãrilor libere.

Rãmânând pe aceeleaºi coordonate,
punctele încasate de la sãtmãrence se
încadreazã perfect în media campio-
natului, fetele lui Paul Nicolae primind
pe meci o medie de 92,4 puncte.
Dacã vine vorba ºi de media puncte-
lor înscrise în cele 14 jocuri, un abis
imens, aceasta este de doar 51,2
puncte.

Runda viitoare (12 decembrie),
într-un veritabil derby al suferinþei,
SCM CSª se va deplasa la Bucureºti
pentru confruntarea cu Rapid, echipã
ce o devanseazã în clasament numai
datoritã coºaverajului. Unica victorie
stagionalã a formaþiei din Capitalã a
fost obþinutã chiar la Craiova, 66-55.

Brãdeanu ºi Hotea – apte!

Tadici anunþã, azi,
lotul pentru CE

România debuteazã în competiþie în chiar prima zi,
duminicã (19:15, la TVR), când va înfrunta

cvintupla campioanã continentalã, Norvegia

Grupele turneului final

Grupa A: Ungaria, Spania, Rusia, Polonia.

Program: Spania – Polonia,  Ungaria – Rusia (7 decembrie; 19:00 / 21:30), Rusia – Spania, Polonia – Ungaria
(9 decembrie; 19:15 / 21:30), Rusia – Polonia, Ungaria – Spania (11 decembrie; 19:15 / 21:30).

Grupa B: Norvegia, Danemarca, ROMÂNIA, Ucraina.

Program: Norvegia – România, Danemarca – Ucraina (7 decembrie; 19:15 / 21:30), România – Danemarca,
Ucraina – Norvegia (9 decembrie; 19:15 / 21:30), România – Ucraina, Norvegia – Danemarca (11 decembrie;
19:15 / 21:30).

Grupa C: Suedia, Germania, Croaþia, Olanda.

Program: Germania – Olanda, Suedia – Croaþia (8 decembrie; 19:00 / 21:15), Olanda – Suedia, Croaþia –
Germania (10 decembrie; 19:00 / 21:15), Suedia – Germania, Croaþia – Olanda (12 decembrie; 19:00 / 21:15).

Grupa D: Muntenegru, Franþa, Serbia, Slovacia.

Program: Franþa – Slovacia, Muntenegru – Serbia (8 decembrie; 19:00 / 21:15), Serbia – Franþa, Slovacia –
Muntenegru (10 decembrie; 19:00 / 21:15), Muntenegru – Franþa, Serbia – Slovacia (12 decembrie; 19:00 /
21:15).

În faza urmãtoare, cea a grupelor principale, se calificã primele trei clasate, încruciºându-se grupele A cu B ºi
C cu D (se pãstreazã rezulatatele directe din grupe).

se aflã într-un cantonament)
spre Debrecen a rãmas sã de-
cidã lotul de 16 sau 17 jucã-
toare, dintr-un total de 20.
Componenþa echipei care ne va
reprezenta la turneul final va
fi decisã astãzi, dupã antrena-
mentul de dimineaþã. Lotul va
fi ºi prezentat apoi într-o con-
ferinþã de presã.

În schimb, Norvegia, pri-
mul adversar de la Debrecen,
a defitivat lotul. În ultima cli-
pã a fost convocatã Ida Bjor-
ndalen Karlsson, care a înlo-
cuit-o pe Linn Jorum Sulland,
accidentatã la ultimul turneu
de pregãtire. Jucãtoarea de la
Esbjerg a mãrturist cã a pri-
mit telefon pentru a se prezenta
la lot într-un moment în care
îºi fãcea bagajul pentru a ple-
ca în Egipt, cu echipa de club,
într-un cantonament.

Din lotul de 20 fac parte ºi
douã jucãtoare de la SCM U
Craiova, portarul Ionica Mun-
teanu ºi extrema Aneta Pârvuþ.

HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)HANDBAL (F)

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 16 13 1 2 35-8 40
CFR Cluj 16 10 3 3 27-10 33
Petrolul 16 9 5 2 27-9 32
Craiova 16 8 4 4 22-20 28
Astra 16 7 6 3 24-12 27
ASA 16 7 6 3 19-11 27
Dinamo 16 7 5 4 26-20 26
Botoşani 16 7 3 6 20-22 24
Viitorul 16 5 6 5 22-21 21
FC Braşov 16 5 4 7 19-26 19
Chiajna 16 3 7 6 15-23 16
„U” Cluj 16 3 6 7 15-21 15
Pandurii 16 3 6 7 18-24 15
Gaz Metan 16 3 6 7 16-23 15
Ceahlăul 16 3 5 8 14-26 14
CSMS Iaşi 16 2 6 8 14-27 12
Oţelul 16 2 6 8 7-22 12
Rapid 16 2 5 9 7-22 11

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 17-a
Gaz Metan – FC Braşov, astăzi, ora 18
Viitorul – FC Botoşani, astăzi, ora 20.30
Ceahlăul – „U” Cluj, sâmbătă, ora 15.30
Pandurii – Rapid, sâmbătă, ora 18
Astra – Dinamo, sâmbătă, ora 20.30
Oţelul – ASA Tg. Mureş, duminică, ora 15.30
Steaua – CSMS Iaşi, duminică, ora 18
CFR Cluj – „U” Craiova duminică, ora 20.30
Petrolul – Chiajna, luni, ora 20.30

Ministerul apărării Naţionale a
primit recunoaştere din partea in-
stanţei supreme, Înalta Curte de
Casaţie ş i Justiţie, pentru marca
„Steaua Bucureşti”, aşa încât asea-
ră practic Universitatea Craiova a
jucat cu o „clonă” a echipei milita-
re, una care nu mai deţine drept de
folosinţă asupra numelui şi culori-
lor, implicit nu are palmaresul în
proprietate. Practic brandul Stea-
ua Bucureşti a fost împrumutat
unor patroni, în speţă fraţii Pău-
nescu şi apoi lui Gigi Becali. Aces-
ta din urmă a solicitat drept de fo-
losinţă în continuare asupra nume-
lui, culorilor, a mărcii Steaua Bu-
cureşti, însă proprietarul, Ministe-
rul Apărării Naţionale, respec tiv
Clubul Sportiv al Armatei, unul de
drept public, şi-a revendicat bran-
dul şi i-a fost recunoscut acest
drept de către instanţele din Ro-
mânia. Echipa lui Gigi Becali poate
juca în continuare în competiţii, dar
nu sub numele de Steaua Bucureşti,
echipa care a câştigat Cupa Cam-
pionilor Europeni în 1986.

CS Universitatea
şi-a recuperat
echipa de fotbal
în 2013

Cazul Universităţii Craiova este
asemănător. Echipa de fotbal Uni-
versitatea Craiova a revenit din vara
anului 2013 în proprietatea deţină-
torului de drept, Clubul Sportiv şi
insituţia de învăţământ Universita-
tea din Craiova. Acestea s-au aso-
ciat cu municipalitatea şi cu anu-
miţi oameni de afaceri pentru a re-
lansa echipa de fotbal în competi-
ţiile interne. Universitatea Craiova nu
a dispărut timp de 20 de ani, ci a
fost, pe acelaşi sistem precum Stea-
ua, lăsată în seama unor investitori
privaţi, care s-au ocupat de desti-

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, Cen-
trul de Tineret Craiova şi Centrul de Voluntariat Volun-
taris organizează în data de 15 decembrie 2014 proiec-
tul „Eşti TARE, VOLUNTARE!”, ediţia a III-a. Obiec-
tivul proiectului este recunoaşterea voluntarilor, ong-
urilor  şi  susţinătorilor  voluntariatului din judeţul Dolj
în anul 2014 în cadrul unei gale a voluntarilor. Proiec-
tul „Eşti TARE, VOLUNTARE!”  are rolul de a  atrage
atenţia opiniei publice asupra importanţei  voluntariatu-
lui şi de a oferi voluntarilor şi proiectelor de voluntariat
din judeţul Dolj recunoaştere. Se va desfăşura sub for-
ma unei gale sub sloganul “Eşti TARE, VOLUNTA-
RE”. Nominalizările pot fi făcute de organizaţiile negu-

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie în privinţa numelui Steaua

Bucureşti lămureşte într-un fel
şi situaţia palmaresului
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nele ei. George Păunescu, George
Ilinca, Gigi Neţoiu, Dinel Staicu şi
Adrian Mititelu au fost practic nişte
„arendaşi” ai Universităţii Craiova,
ei conducând destinele echipei de
fotbal prin acordul tacit al deţinăto-
rilor de drept, instituţia de învăţă-
mânt Universitatea din Craiova, care
trebuie să-şi dea aprobarea pentru
a-i fi folosit numele de către o echi-
pă de fotbal, şi Clubul Sportiv Uni-
versitatea Craiova, care în ultimele
două decenii nu a mai avut în com-
ponenţă secţie de fotbal. Palmare-
sul Universităţii Craiova este conti-
nuat din 2013 practic de unde a ră-
mas în 2011, când echipa a fost
dezafiliată din structurile FRF, din
Liga a II-a. Decizia de dezafiliere,
dată de FRF, a fost recunoscută şi
de instanţa supremă, respectiv Înal-
ta Curte de Casaţie şi Justiţie, ace-
eaşi care a confirmat şi că Steaua
Bucureşti nu-i aparţine lui Gigi Be-
cali, ci Clubului Sportiv al Armatei.
Faptul că FCU Craiova a reapărut
pentru o scurtă perioadă a fost o
anomalie şi a a fost cauzată doar de
decizia intermediară a Curţii de Apel
Bucureşti, care a contrazis, fără
argumente legale, decizia iniţială a
FRF. Societatea lui Mititelu nu avea
dreptul de folosinţă al numelui Uni-
versitatea Craiova din moment ce
deţinătorul de drept şi-a reluat în
proprietate echipa de fotbal. În ca-
zul echipei de fotbal a Stelei, Clubul
Sportiv al Armatei, care, pe lângă
numele Steaua Bucureşti, deţine şi
stadionul din Ghencea, ar putea de-
cide în continuare să-i acorde drept
de folosinţă a numelui Steaua lui
Gigi Becali, cu sau fără bani. Nu-
mai că în acelaşi timp poate alege şi
altă cale, aceea de a se asocia cu
altă persoană privată şi poate conti-
nua activitatea sub forma unui par-
teneriat, dar ea ar fi moştenitoarea
legală a palmaresului, acea echipă a

MAPN ar asigura continuitatea clu-
bului şi nu societatea lui Gigi Be-
cali, dacă acesta ar continua să ac-
tiveze. Asta nu înseamnă că Steaua
în toţi aceşti ani nu a existat, ci doar
a funcţionat sub o altă formă, una
sută la sută privată. Interesant este
că la Steaua s-a luat decizia reveni-
rii „palmaresului” la matcă într-un
moment de performanţă, în care
domină fotbalul românesc, deşi pro-
cesul începuse când deţinătorii de
drept erau afectaţi de imaginea ne-
gativă pe care Gigi Becali o făcea
zilnic brandului Steaua, ameste-
cându-l în sc andaluri şi războaie
politice. În cazul Craiovei, proprie-
tarii de drept ai brandului Univer-
sitatea Craiova au luat decizia re-
suscitării ec hipei de fotbal abia
după aceasta a fost pur şi simplu
îngropată,  f iind retrogradată şi
dezafiliată. Cât despre proprieta-
tea garantată de OSIM, aceasta
nu-ţi c onferă nicio garanţie.  O
oarecare persoană poate înregis-
tra la OSIM, aşa cum a fost înre-
gistrat numele Universitatea Cra-
iova, cu siglă şi culori, însă OSIM
nu este organul care decide cui
aparţine un drept, un brand, un
nume celebru, ci instanţele din Ro-
mânia. Aşa cum s-a şi demonstrat.
Dacă Gigi Becali a înregistrat mar-
ca Steaua Bucureş ti şi c ulorile la
OSIM  nu înseamnă că le şi deţi-
ne. Iar după acest caz se confir-
mă ş i vehiculata lozincă „palma-
resul este al acelora care l-au fă-
cut”. Becali, Mititelu, Păunescu şi
alţii care au condus  echipele de
fotbal le-au preluat pentru o pe-
rioadă, le-au administrat, au avut
ocazia de a-şi fac e imagine şi de a
câştiga sau pierde bani în urma
bunei sau proastei adminis trări,
dar asta nu înseamnă că şi-au câş-
tigat drept de proprietate veşnică
asupra aces tor echipe.

vernamentale, instituţiile publice care lucrează cu vo-
luntari,  voluntari şi  alte persone la  următoarele cate-
gorii: cel mai tare voluntar, cel mai tare proiect, cea
mai tare structură de tineret, cel mai tare coordonator
de voluntari şi cel mai tare susţinător al voluntarilor.
Domeniile vizate la secţiunile “Cel mai tare voluntar”  şi
“Cel mai tare proiect” sunt : artă şi cultură, social, edu-
caţie, mediu şi ecologie, sănătate, sport, combaterea
violenţei, proiecte extraşcolare.  Formularul de nomi-
nalizare poate fi descărcat de pe site-ul Direcţiei Jude-
ţene pentru Sport şi Tineret www.djst.ro şi  va fi tri-
mis  până pe 11 dec embrie 2014 la  adresa
centrudetineret_craiova@yahoo.com.

„Eşti tare, voluntare!” un proiect al DJST Dolj


