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- De ani de zile, Popescule,
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Ultimul me ci pe „Ion
Oble menco” înaineta

demolării,  derby-ul dintre
Universitate a Craiova şi

Steaua, a fost onorat în
tribune de  25.000 de

suporteri exuberanţi ş i pe
tere n de cele mai în formă
echipe din România, dar a
fost decis  printr-un pe nal-

ty acordat eronat de
Alexandru Tudor
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sabotată de arbitru
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Numai de ar ţine!
As emenea mame i lui Na-

pole on B onaparte, şi pre -
mierul Victor Ponta, mare le
pe rdant al celui mai impor-
tant s crutin ele ctoral, poate
rosti ne încre zător: „Numai
de  ar ţine!”. De coaliţia par-
lamentară care sus ţine Gu-
ve rnul es te vorba şi înde o-
se bi de fibra morală a lideri-
lor acesteia. Confruntându-
se în partid cu nu puţine voci
contes tatare şi un deficit de
comunicatori iscusiţi, Victor
Ponta pare mai de  grabă într-
o echilibristică de funanbul
căruia îi re verbere ază încă,
pe  coarda întinsă, ecourile
unei imense dezamăgiri. ..

Moş Nicolae
a luat la rând
magazinele

„Don Giovanni”
revine la Opera
Română Craiova

Aproape
4.000 de doljeni
au fost vaccinaţi
împotriva gripei

Campania de vaccinare îm-
potriva gripe i a de butat în for-
ţă în Dolj, nu mai puţin de
3.818 de persoane din grupe le
la risc, f iind imunizate, în doar
o săptămână,  în cabine te le
me dicilor de familie, spitale şi
ce ntre le de copii. La sfârşitul
lu nii noie mbri e ,  a proa pe
16.000 de doze de  vaccin anti-
gripal au ajuns la Direcţia de
Sănătate  Publică (DSP). Cea
mai mare parte a acestora au
fost deja distribuite  medicilor
de  familie din întreg jude ţul. ..
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În staþiunea Straja se poate
schia, zãpada mãsoarã
35 de centimetri

Iubitorii sporturilor de iarnã pot
schia, la acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, în staþiunea Straja, din Masivul
Vâlcan, unde a nins în ultimele zile,
iar stratul de zãpadã mãsoarã 35
de centimetri. „Se poate schi în con-
diþii foarte bune pe pârtia Constan-
tinescu. Instalaþiile de transport pe
cablu sunt funcþionale, iar turiºtii
au sosit deja în staþiunea Straja,
atraºi de ninsoare ºi de faptul cã
pot schia”, a declarat ieri, pentru
Agerpres, ºeful Serviciului Public
Judeþean Salvamont Hunedoara,
Ovidiu Bodean. Accesul spre staþi-
une se face pe drumul judeþean care
urcã din oraºul Lupeni spre Straja.
Potrivit ºefului Salvamont Hune-
doara, în masivele Parâng ºi Rete-
zat zãpada este prezentã doar pe
creste, la peste 2.000 de metri alti-
tudine ºi are circa zece centimetri.
Toate traseele montane sunt deschi-
se. „Le recomandãm turiºtilor sã nu
efectueze trasee lungi, mai ales în
zonele de creastã din Parâng ºi Re-
tezat, unde potecile pot fi îngheþate
ºi se alunecã uºor pe pietre. Este
bine sã foloseascã un echipament
de iarnã, cu haine impermeabile ºi
bocanci”, a adãugat Bodean. Tu-
riºtii care doresc sã afle informaþii
despre trasee sau evoluþia vremii se
pot adresa la refugiile Salvamont
din staþiunile de munte, unde a fost
instituit serviciul de permanenþã.

Ponta se gândeºte sã nu mai
candideze la ºefia PSD

Premierul Victor Ponta a decla-
rat cã ia în calcul sã nu mai candi-
deze, în primãvarã, pentru un nou
mandat la ºefia PSD, dacã va ajun-
ge la concluzia cã este mai bine sã
fie membru al unei echipe care câº-
tigã decât cãpitanul unei echipe
care pierde. El a arãtat cã este ne-
cesar ca PSD sã fie schimbat total,
inclusiv prin limitarea puterii „ba-
ronilor locali” în adoptarea deci-
ziilor de partid. Ponta a reluat tot-
odatã ideea cã va demisiona din
postul de prim-ministru dacã preºe-
dintele ales, Klaus Iohannis, doreº-
te sã numeascã în funcþie o altã per-
soanã agreatã de PSD.

Fondul Monetar Internaþional (FMI) ºi Co-
misia Europeanã (CE) cer Guvernului sã redu-
cã deficitul bugetar pentru anul viitor la 0,9%
din PIB, solicitare pe care partea românã o con-
siderã inacceptabilã, luând astfel în calcul în-
treruperea discuþiilor dacã nu este agreat un
deficit de 1,4%. Solicitarea unui deficit bugetar
de sub 1% a fost avansatã joi seara, cu argu-
mentul cã nu mai trebuie sã existe o diferenþã
între deficitul pe ESA (unde deficitul nu este
calculat pe baza plãþilor efective realizate într-
un an, ci pe baza angajamentelor de platã ºi a
termenelor legale pentru achitarea obligaþiilor)
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ºi cel pe cash (care cu-
prinde cheltuielile efec-
tuate), aºa cum s-a în-
tâmplat în anii anteriori.
Diferenþa de viziune din-
tre FMI ºi CE, pe de-o
parte, ºi guvernul român
a fost confirmatã de cã-
tre ministrul delegat pen-
tru Buget, Darius Vâl-
cov, în intervenþii tele-
vizate, care a precizat cã
aceastã solicitare nu va
fi acceptatã sub nici o
formã ºi cã singurul sãu
mandat este ca deficitul
bugetar pentru anul vii-
tor sã fie fixat la 1,4%,

cu o posibilã majorare pentru co-finanþãri la
proiectele europene de investiþii. Surse oficiale
au declarat, sãptãmâna trecutã, agenþiei Media-
fax, cã Guvernul va negocia cu experþii FMI ºi
CE un deficit pentru anul viitor de 2-2,1% din
PIB, procentajul suplimentar de 0,6-0,7% ur-
mând sã fie utilizat exclusiv pentru armatã ºi
co-finanþare, dar ºi la acest nivel sunt necesare
mãsuri suplimentare pe venituri sau cheltuieli.
Potrivit acestora, Finanþele trebuie sã acopere
în principal gãuri bugetare care vin din mãsuri-
le adoptate de Guvern de la mijlocul acestui an
ºi care au dus ºi la suspendarea acordului cu

FMI ºi CE. Reducerea CAS are un impact ne-
gativ bugetar de circa 5 miliarde lei, la care se
adaugã alte mãsuri promise în perioada electo-
ralã, printre care majorãri de pensii ºi salarii peste
indexarea cu rata inflaþiei. „E o perioadã de ne-
gocieri. Eu am deja suficientã experienþã de
negociere, de când am venit, în mai 2012, am
preluat un acord, l-am dus la bun sfârºit. De
fiecare date negocierile sunt dure. Azi când
vorbim, da, cred cã nu se va rupe nici un acord
cu FMI, dar mai spun încã un lucru. Dincolo
de acordul cu FMI, esenþialã este relaþia noas-
trã, cum e a oricãrei þãri membre, cu Comisia
Europeanã. Acolo sunt marile probleme. Sã ºtiþi
cã Franþa n-are nici un acord cu FMI-ul, dar
are o disputã cu Comisia Europeanã legatã de
deficit, care e de vreo trei ori mai mare decât al
României, Italia are peste 3%. Noi suntem ele-
vii model ai Europei. N-aº vrea totuºi sã fim
elevii model acceptând totuºi niºte condiþii care
ne împiedicã sã ne dezvoltãm accelerat. Pentru
mine, ca prim-ministru, ºi Guvernul meu e in-
acceptabil un deficit de 0,9% din PIB. Poate
guvernul ACL vrea sã accepte acest lucru ºi îºi
vor asuma ei o guvernare cu deficit 0,9%”, a
afirmat premierul Victor Ponta într-un interviu
pentru obiectiv.info. Acesta a adãugat cã dele-
gaþia FMI ºi CE este de acord „de principiu cu
cofinanþarea fondurilor europene”, dar nu are
mandat pentru creºterea cheltuielilor pentru
domeniul apãrãrii.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
(DNA) propune ca mãsura contro-
lului judiciar sã fie dispusã pentru
60 de zile ºi prelungitã succesiv
pentru aceeaºi perioadã, dar nu mai
mult de doi ani, solicitând minis-
trului Justiþiei sã fie fãcute aceste
modificãri legislative, dupã decizia
de joi a  Curþii Constituþionale a
României (CCR). Procurorul ºef al
DNA, Laura Codruþa Kovesi, a
transmis o scrisoare ministrului
Justiþiei în care susþine necesitatea
unei intervenþii legislative urgente,
care sã modifice dispoziþiile din
Codul de procedurã penalã referi-
toare la controlul judiciar ºi con-
trolul judiciar pe cauþiune ºi sã re-
glementeze durata pentru care pot
fi dispuse aceste mãsuri, procedu-

Preºedintele PSD Sector 1, europarlamenta-
rul Cãtãlin Ivan a declarat, ieri, cã în opinia sa
locul lui Mircea Geoanã, Marian Vanghelie ºi
Dan ªova este în PSD, cã partidul pierde în
urma excluderii acestora ºi cã declaraþiile aces-
tora fãcute dupã excludere au afectat imaginea
formaþiunii. „Eu cred cã locul lor este în partid.

Nivelul accizelor
va fi exprimat în
lei, începând de
anul viitor, iar din
2016 va fi actuali-
zat, anual, cu rata
inflaþiei, potrivit
unui proiect de mo-
dificare a Codului
Fiscal. „Începând
cu 1 ianuarie 2015
nivelul accizelor va
fi exprimat în lei pe unitatea de
mãsurã utilizând nivelul în lei
practicat în anul 2014. Începând
cu anul 2016, nivelul astfel obþi-
nut se actualizeazã anual cu creº-
terea preþurilor de consum, din
ultimele 12 luni, calculatã în luna
septembrie a anului anterior celui
de aplicare, comunicatã oficial de
Institutul Naþional de Statisticã
pânã la data de 15 octombrie”, ara-
tã Ministerul Finanþelor Publice
într-un comunicat. Modificarea
este propusã pentru prevenirea
fluctuaþiei veniturilor din accize la
bugetul de stat în funcþie de va-
riaþiile de curs valutar lei/euro sta-
bilite de Banca Central Europeanã
la data de 1 octombrie a fiecãrui
an, precum ºi pentru pãstrarea
valorii reale a acestor venituri ºi a

DNA propune ca mãsura controlului judiciar
sã fie dispusã pentru o perioadã de 60 de zile

ra ºi durata maximã pentru care
pot fi prelungite. În opinia DNA,
controlul judiciar ar trebui sã fie
dispus pentru o perioadã de 60 de
zile ºi prelungit succesiv pentru
aceeaºi perioadã, iar durata totalã
a mãsurii preventive sã nu depã-
ºeascã doi ani. „Demersul are loc
ca urmare a faptului cã, la data de
4 decembrie 2014, Curtea Consti-
tuþionalã a României a constatat
neconstituþionalitatea dispoziþiilor
art. 211 - 217 din Codul de proce-
durã penalã care reglementeazã
mãsurile preventive ale controlului
judiciar ºi controlului judiciar pe
cauþiune, întrucât nu prevãd dura-
ta pentru care pot fi dispuse aces-
te mãsuri”, aratã DNA, într-un
comunicat de presã transmis ieri

agenþiei Media-
fax. Procurorul
ºef al DNA apre-
ciazã cã modifi-
cãrile ar trebui
adoptate printr-
o ordonanþã de
urgenþã care sã
intre în vigoare
anterior publi-
cãrii deciziei
CCR în Monito-
rul Oficial.

Nivelul accizelor va fi exprimat în lei începând
de anul viitor ºi indexat cu rata inflaþiei

predictibilitãþii atât pentru bugetul
de stat, cât ºi pentru mediul de
afaceri, aratã instituþia. Dacã ac-
cizele ar fi calculate în continuare
pe baza cursului anunþat de BCE,
atunci nivelul acestora ar trebui sã
fie mai mic începând cu anul vii-
tor. Anul acesta, Guvernul a luat
în considerare pentru accize cur-
sul BCE din 2012, deoarece era
mai mare decât cel din 2013, care
trebuia folosit în mod normal, ºi
a adãugat cea mai mare ratã a in-
flaþiei, cea din septembrie 2013.
Astfel, accizele au fost plãtite la
un curs de 4,73 lei, cu 30 de bani
peste nivelul anunþat de BCE. Ac-
cizele sunt plãtite pentru produc-
þia de alcool ºi bãuturi alcoolice,
tutunul prelucrat, bunuri de lux,
produse energetice ºi cafea.

Ivan: Locul lui Geoanã, Vanghelie ºi ªova este în PSD, imaginea partidului este în joc
Acum, în perioada aceasta de rãzboi între cei
care au plecat sau care au fost forþaþi sã plece
ºi conducerea partidului, din rãzboiul ãsta nu
pierd nici Victor Ponta, nici Liviu Dragnea, nici
Marian Vanghelie, nici Mircea Geoanã. Pierde
PSD, pentru cã, pânã la urmã, imaginea parti-
dului este în joc, o imagine nu foarte favorabilã

dupã pierderea alegerilor. Deci, dincolo de - dacã
vor veni, nu vor veni - pânã la urmã pierdem
cu toþii, cei din PSD, în urma acestor exclu-
deri”, a spus Ivan, la RFI. El a precizat cã a
votat la CExN al PSD împotriva excluderii lui
Geoanã, Vanghelie ºi ªova din partid, „pentru
cã am considerat cã nu ajutã la nimic”.
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Asemenea mamei lui Na-
poleon Bonaparte , Le ti-
tiae , ş i premierul Victor
Ponta, mare le  perdant al
ce lui mai important scrutin
electoral, poate  rosti neîn-
crezător: „N umai de  ar
ţine!”. De coaliţia parla-
mentară care susţine Gu-
vernul e ste vorba ş i îndeo-
sebi de fibra morală a lide-
rilor aceste ia. Confruntân-
du-se în partid cu nu puţine
voci contestatare  ş i un de-
ficit de  comunicatori iscu-
siţi, Victor Ponta pare  mai
de  grabă într-o echilibristi-
că de funanbul căruia îi re-
verberează încă, pe coarda
întinsă, ecourile unei imen-
se  dezamăgiri, dar şi proro-
cirile atâtora. Colcăie ne -
mulţumirile interne  ş i pla-
nurile  de rebeliune . Între-
vederea de la sediul Guver-

MIRCEA CANŢĂR

Numai de ar ţine!
nului cu ex-premierul brita-
nic Tony Blair, aflat la Bu-
cureşti, în prezent emisar al
cvarte tului (Rusia, SUA,
UE, ONU) pentru Orientul
Mijlociu, la puţine ore  după
un atac crud al preşedinte-
lui Traian Băsescu la adre-
sa sa, are  într-un fe l o sim-
bolistică aparte, legată de
pos ibile le  s faturi . Tony
Blair, între alte le, es te şi un
apropiat al secre tarului de
stat american John Kerry.
Dar, în acelaşi timp, într-un
moment dificil al guvernă-
rii laburis te , Tony Blair a
lăsat la conducerea parti-
dului şi ca premier (27 iu-
nie  2007-11 mai 2010) pe
ex-minis trul său de Finan-
ţe , Gordon Brown, ce l care
anul acesta, la referendu-
mul din Scoţia, se spune că
ar fi inversat, prin mesaje

inspirate, trendul votanţilor
pro-independenţă. În repe-
tate  rânduri, Victor Ponta a
mărturis it că Tony Blair
este  mode lul său politic.
Mulţi analiş ti observă as-
tăzi că PSD nu mai e ste la
s tânga prin politicile  asu-
mate , încât e ticheta, mai
mult sau mai puţin credibi-
lă, lasă loc de  comentarii.
Prins între un prelungit răz-
boi de  uzură cu Traian Bă-
sescu ş i unul cu frondiş tii
din propriul partid, la care
se  adaugă şi gherila opozi-
ţie i, cum spuneam, Victor
Ponta rezistă deocamdată,
fără a mai ş ti cu exactitate
dacă apropiaţii de  ieri îl
sprijină necondiţionat sau
aşteaptă prile jul trădării.
Capitalul său politic es te
departe de  cel avut înainte
de  alegeri, ca să nu mai po-

menim de  momentul de  vârf
– 2012. Nu excludem ca
Victor Ponta să cunoască
acum cu exactitate  toate
resorturile  înfrângerii sale
neveros imile , fără a le  pu-
tea dezvălui. Şi poate  nu s -
a învins  chiar s ingur, lucru-
rile  fiind mult mai compli-
cate . A făcut şi greşe li, nu
puţine  la  număr,  une le
greu scuzabile , care au im-
pactul lor în planul imagi-
nii şi credibilităţii. Ca, de
pildă, deplasarea ne inspi-
rată în Dubai, prile j de  ne -
faste  comentarii, dar nici
nu pot fi negate  cu desă-
vârş ire  toate  împlinirile ,
care  au avut rostul lor din
punct de  vedere  social, nu
paternalis t. La atâtea ş i
a tâ te a  fris oane  s e  ma i
adaugă acum ş i ce l al ne -
gocierilor cu FMI, care

impune  un deficit de 0,9%
din PIB, faţă de 1,4% sta-
bili t ş i 2% dorit de  Gu-
vern. Exact o tens ionare a
dis cuţi ilor cu de le ga ţia
FMI mai lipsea. Pentru a
fi credibil , Victor Ponta
are  nevoie înainte  de toa-
te de un e fort suplimentar.
Dar nimic nu mai es te  si-
gur. Fiindcă după o înfrân-
gere  precum cea de acum
răs-pomenită, nimic nu mai
este ca înainte , oricât şi-ar
dori acest lucru. Şi ce  pa-
radox: în timp ce  curentul
anti-Ponta devine tot mai
perceptibil, curentul pro
noul PNL rămâne la fe l de
anemic. Iar Klaus  Iohan-
nis , încă ne instalat la Co-
troceni, ne înştiinţează de
inte nţi ile  s ale  mai mult
prin interviurile  apărute  în
presa străină.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii de la Rutierã desfãºoarã
zilnic acþiuni de prevenire a acci-
dentelor de circulaþie, una mai pu-
þin convenþionalã fiind organizatã
ieri, în cadrul Campaniei naþionale
„CONDU PRUDENT! ALEGE
VIAÞA!”. În parteneriat cu Rota-
ract Club Craiova, poliþiºtii Servi-
ciului Rutier Dolj au încercat sã-i
conºtientizeze pe ºoferi, dar ºi pe
pasageri cu privire la importanþa
utilizãrii centurii de siguranþã. Ast-
fel, pe strada Henri Ford din Craio-
va a fost montat simulatorul
„crash”, un dispozitiv care le per-
mite celor interesaþi sã experimen-
teze un impact frontal la o vitezã de
aproximativ 20 de km/h. Poliþiºtii
de la Rutierã i-au „tras pe dreapta”
pe ºoferii care nu purtau centura
de siguranþã, aceºtia având posibi-
litatea sã scape de amendã dacã în-
cercau simulatorul. Cei mai mulþi

Poliþiºtii Serviciului de Investi-
gaþii Criminale au pus în executa-
re, joi seara, mandatul emis de
Tribunalul Bucureºti pe numele lui
Ion Fotescu, de 59 de ani, din Cra-
iova, condamnat 6 ani ºi 8 luni
pentru infracþiunea de evaziune
fiscalã. Omul de afaceri craiovean,
proprietar al hotelului Bavaria din
Craiova, a fost  trimis în judecatã
de procurorii DIICOT pentru ob-
þinerea unor rambursãri ilegale de
TVA. Anchetatorii au stabilit cã,
în perioada august 2003 - noiem-
brie 2004, Ion Fotescu, în calita-
te de administrator al SC CON-
STRUCT BAVARIA SRL, SC
IND BAVARIA SRL ºi SC GEO-

Afacerist craiovean dupã gratii pentru
rambursãri ilegale de TVA

VENUS SRL Craiova, a constituit
un grup infracþional organizat cu
scopul de a obþine rambursãri ile-
gale de TVA. Mai exact, prin in-
ducerea în eroare a inspectorilor
Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice (DGFP) Dolj, folosindu-
se de documente falsificate emi-
se de societãþile comerciale MA-
RIANTIC IMPEX SRL, ANGE-
LO ALEXA SRL ºi MILCO COM
2003 SRL, toate din Bucureºti,
care atestau efectuarea unor ope-
raþiuni comerciale de vânzare-
cumpãrare a unor terenuri sau uti-
laje pentru investiþii, grupul infrac-
þional coordonat de Fotescu a
obþinut restituiri ilegale de TVA în

valoare totalã de peste 6,7 milioane
de lei. Magistraþii Curþii de Apel
Bucureºti au pronunþat sentinþa de-
finitivã în dosar, hotãrârea a ajuns
la IPJ Dolj, iar poliþiºtii l-au ridicat
pe bãrbat, acesta urmând sã ajungã
din arestul IPJ Dolj în penitenciar
pentru ispãºirea pedepsei.

Tot joi, poliþiºti din cadrul IPJ
Dolj – Serviciul de Investigaþii Cri-
minale au pus în executare man-
datul european de arestare emis pe
numele lui Doru Cristian Bogdan,
47 ani, din Craiova de cãtre auto-
ritãþile din Spania. Cel în cauzã este
suspectat de sãvârºirea, pe terito-
riul acestei þãri, a mai multor in-
fracþiuni de falsificare a cardurilor

de credit ºi folosirea acestora pen-
tru achiziþionarea de diverse bunuri,
fapte comise în cursul anului 2011.

Craioveanul a fost introdus în arest
ºi urmeazã sã fie demarate proce-
durile în vederea extrãdãrii sale.

I-au urcat în simulator de impactI-au urcat în simulator de impactI-au urcat în simulator de impactI-au urcat în simulator de impactI-au urcat în simulator de impact
pentru a-i convinge sã poarte centurapentru a-i convinge sã poarte centurapentru a-i convinge sã poarte centurapentru a-i convinge sã poarte centurapentru a-i convinge sã poarte centura

Mai mulþi conducãtori auto, dar
ºi pasageri, au aflat, ieri, pe pie-
lea lor, ce înseamnã un impact fron-
tal. ªi asta la o vitezã de 20 km/h.
Depistaþi fãrã centurã de siguran-
þã, aceºtia au fost urcaþi într-un dis-
pozitiv care simuleazã un accident,

mai exact un impact frontal. Acþi-
unea, desfãºuratã de Rotaract Club
Craiova în parteneriat cu Poliþia
Rutierã Dolj a avut drept scop în-
cercarea de a-i convinge pe ºoferi
ºi pasageri cã centura de siguranþã
le poate salva viaþa.

au ales varianta „ieftinã”, însã oda-
tã coborâþi din dispozitiv au decla-
rat cã nu vor mai circula fãrã cen-
turã. Asta pentru cã au fost zgâl-
þâiþi serios, în ciuda vitezei mici.
Astãzi, în Piaþa Mihai Viteazu

„Campania din municipiul nos-
tru se desfãºoarã în zilele de 5 ºi 6
decembrie 2014, în prima zi urmând
a fi montat un simulator pe strada
Caracal din Craiova, acolo unde
ºoferii opriþi în trafic de cãtre poli-
þiºtii rutieri vor avea ocazia sã îl tes-
teze, iar în cea de-a doua zi de cam-
panie urmeazã sã fim prezenþi în
centrul oraºului, în Piaþa Mihai Vi-
teazu, unde ne propunem sã stãm
de vorbã ºi cu alþi participanþi la tra-
fic, pietoni dar ºi pasageri ai auto-
vehiculelor. Membrii comunitãþii
locale vor avea acces la simulator
în intervalul orar 12.00-16.00.

ªi în acest an, alãturi de Inspec-
toratul de Poliþie al Judeþului Dolj
prin Serviciul Rutier ºi Primãria
municipiului Craiova, ne-am pro-
pus sã reducem numãrul de acci-
dente rutiere din localitate, cauza-
te de comportamentul agresiv la
volan prin sensibilizarea ºoferilor
cu privire la condusul preventiv ºi
adoptarea unei conduite adecvate
în spatele volanului. Prin activitã-
þile pe care ni le-am propus dorim
sã accentuãm importanþa centurii
de siguranþã ºi rolul pe care aceas-
ta îl are, în multe situaþii fiind cea
care a salva vieþi”, a declarat Irina
Cherciu, reprezentanta Rotaract
Club Craiova.
71 de morþi în accidente de la
începutul anului

În judeþul Dolj, de la începutul
de anului ºi pânã la sfârºitul sãptã-

mânii trecute, s-au produs 233 de
accidente, în urma cãrora 71 de
persoane ºi-au pierdut viaþa, iar alte
212 persoane au suferit leziuni gra-
ve. Principalele cauze generatoare
de accidente rutiere grave sunt in-
disciplina manifestatã de cãtre pie-
toni în traversarea strãzii sau utili-
zarea drumului public reprezentând
25% din numãrul accidentelor pro-
duse, viteza, sub cele douã forme,
excesivã sau neadaptatã condiþii-
lor de drum ºi neacordarea de prio-
ritate de cãtre conducãtorii auto,

pietonilor aflaþi regulamentar în tra-
versarea strãzilor, prin locurile spe-
cial amenajate ºi semnalizate. În
aceastã perioadã, în toatã þara po-
liþiºtii rutieri organizeazã ample
acþiuni în sistem integrat, în cola-
borare cu poliþiºtii din cadrul struc-
turilor de ordine publicã, pentru
combaterea principlalelor cauze
generatoare de accidente ºi asigu-
rarea unui climat de siguranþã ru-
tierã. „În Dolj, numai în ultima sãp-
tãmânã, au fost constatate ºi apli-
cate 295 sancþiuni contravenþiona-
le, 144 dintre acestea fiind aplica-
te ºoferilor care nu au respectat
viteza legalã de deplasare, 72 ce-
lor care nu au acordat prioritate
pietonilor, iar alte 79 pietonilor care
au traversat neregulamentar stra-
da. Totodatã, poliþiºtii rutieri au
reþinut în vederea suspendãrii drep-
tului de a conduce 100 permise de
conducere ºi au retras 13 certifi-
cate de înmatriculare. Acþiunile
preventive vor continua ºi în pe-
rioada urmãtoare în vederea dimi-
nuãrii riscului rutier ºi conºtienti-
zãrii participanþilor la trafic cu pri-
vire la importanþa respectãrii nor-
melor rutiere”, a precizat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, inspec-
tor principal Alin Apostol.
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În f iecare an, la data de 6 De-
cembrie, Biserica Creştin-Ortodo-
xă prăznuieşte pe marele Sfânt Ie-
rarh Nicolae, stea cu totul strălu-
citoare pe bolta Sfinţilor lui Dum-
nezeu. Bucuria este cu atât mai

Sfântul Ierarh Nicolae
“Te lăudăm

pe tine, Sfinte
Nicolae, căci
celor care cu
nădejde
aleargă la
minunatul tău
ajutor, prin
mijlocirile tale
către Mântui-
torul Hristos
le rânduieşti
viaţă paşnică,
binecuvântare
şi izbăvire din
ispitele şi
împrejurările
cele grele ale
vieţii”

mare c u c ât
odată cu prăz-
nuirea sa începe
ş irul de nes te-
mate duhovni-
ceşti al sărbăto-

rilor  s f inte legate de Naş terea
Domnului - Crăciunul.

Sfântul Ierarh Nicolae s-a năs-
cut în loc alitatea Patara din Asia
Mică, în a două jumătate a seco-
lului al III lea, pe vremea împăra-
ţilor Diocleţian şi Maximian. De

mic a primit o aleasă creştere şi a
urmat cursurile celor  mai ves tite
şc oli ale vremii. “Nicolae” es te
unul dintre numele personale cele
mai îndrăgite şi mai răspândite. El
este format din cuvintele greceşti:
nike - victorie, biruinţă şi laos-
popor, şi are înţelesul de “om ce
face parte dintr-un popor victo-
rios”.  Iubind virtutea,  viată cu-
rată şi dăruindu-se cu totul slujirii
aproapelui,  a fost hirotonit preot,
apoi episcop al cetăţii Mira din ţi-
nutul Lichia.  Deoarec e a predicat
credinţa în I isus Hristos cu mult
zel, a fost întemniţat în timpul per-
sec uţiilor decretate de împăraţii
romani persec utori.. Odată cu bi-
ruinţa lui Constantin cel Mare asu-
pra lui Maxentiu şi c u Edictul de
la Milan din 313 d.Hr., care acor-
da libertate deplină creştinismu-
lui,  au fost eliberaţi toţi cei întem-
niţaţi pentru mărturisirea lui Hris-
tos.  Sfântul Nicolae s-a întors la
slujba sa din cetatea Mirei. Ală-
turi de alţi Părinţi ai Bisericii, a

participat la primul Sinod ec ume-
nic de la Niceea din 325 d.Hr,
dovedindu-se un puternic apără-
tor al credinţei c reştine împotriva
lui Arie, care vedea în Hristos o
simplă creatură a Tatălui, şi nu pe
Fiul lui Dumnezeu întrupat,  cea
de-a două Persoană a Sfintei
Treimi.  Atât de puternic a argu-
mentat Nicolae şi atât de înc ăpă-
ţânat a fos t Arie,  încât,  îngrijorat
de ruptura c are se putea fac e în
Biserică,  Sfântul l-a pălmuit pe
ereticul Arie. De la palma Sfântu-
lui Nicolae a rămas obiceiul ca,
în 5 decembrie, celor neascultă-
tori să li se dea o nuieluşă în semn
de mustrare. Sfântul Nicolae a
făcut multe minuni aşa cum arată
istoria vieţii sale. Dintre multele
istorisiri, cea mai cunoscută este
cea a fiicelor unui om bogat care
îşi pierduse averea. Sfântul a ve-
nit într-o noapte şi le-a arunc at pe
fereas tră trei pungi  de aur, pe
care să le aibă drept zestre pentru
a nu fi nevoite să-şi vândă trupul.

De atunci s-a perpetuat spiritul
dărniciei  înaltului ierarh, care ofe-
ră daruri în schimbul cuminţeniei
sufleteşti şi trupeşti. Sfântul Ni-
colae a fos t plin de iubire faţă de
oameni, iubire izvorâtă din dra-
gostea faţă de Dumnezeu, care l-
a făcut sensibil la problemele se-
menilor ş i la rugăciunile lor, în
viaţa de toate zilele. Aşadar, obi-
ceiul de a face daruri de ziua sa
se datorează bunătăţii c u care era
înzes trat Sfântul Nic olae şi obi-
ceiului său de a ajuta pe cei nevo-
iaş i. Din anul 1087,  moaş tele
Sfântului Nicolae se află la Bari,
în sudul Italiei, luate din Mira ca
să nu cadă în mâinile musulmani-
lor.  Acolo ele sunt cinstite de cre-
dinc ioşii c are vin din toate părţile
creş tinătăţii. Fie ca Sfântul Ierarh
Nicolae să mijlocească înaintea lui
Dumnezeu pentru noi şi, totoda-
tă, să aducă în sufletele noastre
iubire creş tină, ajutor ş i milă faţă
de aproapele nostru. Amin !

 Preot Liviu Săndoi

Ieri,  în Ajun de  Moş Nicolae , magazinele din cen-
trul Craiove i roiau de cumpărători. Ce le  mai aglo-
merate erau standurile cu jucării ş i îmbrăcăminte
pentru copii unde  părinţii ş i bunicii îş i de schideau

Moş Nicolae a luat
la rând magazinele
Centrul Craiovei nu duce lipsă de ma-

gazine cu marfă la preţuri rezonabile şi
chiar mici. Sărbătorile de iarnă au pro-
vocat însă o invazie a mămicilor, bunici-
lor, tinerilor şi chiar copiilor, care parcă
s-au vorbit să plece toţi, ieri, prin maga-
zine ca să-l întâlnească pe Moş Nicolae.
Fiindcă nu există cadou mai frumos pen-
tru un copil decât o jucărioară, la aceste
standuri era cea mai mare aglomeraţie.
Fiecare păpuşică, ursuleţ sau altă jucă-
rioară era mai întâi bine studiată şi com-
parată, abia apoi cumpărată. Se căutau
păpuşile cu sunete şi maşinuţele cu alar-
mă sau măcar câte un accesoriu lumi-
nos ca să-i încânte pe micuţi.
Cadouri pentru toată lumea

Jucărioarele erau, prin urmare, primele
care erau aşezate în coşul cu cumpără-
turi. Se trecea mai departe la raionul de
haine. Pentru darul din ghetuţe, mămici-
le alegeau ce era mai frumos pe rafturi:
pulovere cu desene pentru băieţei sau

cel mai adesea portofelele . Dar cum cum toţi ai ca-
sei tre buiau să găsească în ghetuţe  câte un mic lu-
cruşor,  forfota era una generală, cumpărându-se  în
cele din urmă de toate ş i pe ntru toţi.

rochicioare pentru domnişoare. Ca să fie
în ton cu sărbătorile, se căutau
hăinuţele de culoare roşie sau
albă. Fiindcă este frig afară şi o
să fie din ce în ce mai rece, mă-
micile se îngrijeau să le cumpe-
re prichindeilor şi câte o căciuli-
ţă nouă, un fular pufos sau o pe-
reche de mănuşi. Dar cum toţi
ai casei trebuie să primească câte
ceva din partea lui Moş Nicolae
aşa că, până să ajungă la case,
în coş se mai adăugau câte ceva
şi pentru părinţi şi bunici.
Dulciurile şi decoraţiunile,
la mare căutare

Nici decoraţiunile de Cră-

ciun nu lipseau din cumpărături. Pe
lângă perec hile de şosete, pulovere,
halate de baie, pijamale, c ăciuli şi mă-
nuşi, s trălucea obligatoriu şi câte o
beteală sau o cutie cu multe globuri
colorate. Ins talaţiile pentru pomul de
Crăciun, feţele de masă cu motive de
sărbătoare şi câte ş i mai c âte nu se
găseau prin magazine,  toate numai
bune de aşezat în ghetuţele frumos
lustruite.  La toate acestea se adaugă,
cum altfel, ş i dulciurile preferate, cio-
colate şi bomboane cu marţipan, în-
velite în staniol, figurine din turtă dul-
ce c u scorţişoară. Obligatoriu, şi multe
portocale fără de care nu se simte aro-
ma sărbătorilor de iarnă!

LAURA MOŢÎRLICHE
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Între cei care au prioritate la vac-
cinarea antigripală se numără per-
soanele cu afecţiuni medicale cro-
nice pulmonare, cardiovasculare,
metabolice, renale, hepatice, cei cu
diabet zaharat, astm bronşic şi cei
infectaţi cu virusul HIV. De aseme-
nea, au prioritate gravidele, dar şi
vârstnicii peste 65 de ani. O altă
categorie de beneficiari cu priorita-
te este formată din medicii, cadrele
sanitare medii şi personalul auxiliar
din spitale şi ambulatorii, care vin
în contact cu pacienţii. Nu în ulti-
mul rând, au prioritate adulţii şi co-
piii rezidenţi în instituţiile de ocroti-
re socială şi persoanele care acor-
dă asistenţă medicală şi îngrijire la
domiciliu persoanelor cu risc înalt
de îmbolnăvire.

Doljenii care ţin neapărat să se
vaccineze împotriva gripei, dar
care nu se numără printre benefi-
ciarii campaniei gratuite de vacci-
nare, găsesc dozele la farmacie.
Un vaccin antigripal poate fi achi-

Aproape 4.000 de doljeni
au fost vaccinaţi împotriva gripei

Campania de vaccinare  împotriva gripe i a
de butat în forţă în Dolj,  nu mai puţin de  3.818
de pe rsoane din grupe le  la risc, fiind imuni-
zate,  în doar o săptămână,  în cabinetele me -
dicilor de  familie,  spitale şi ce ntre le  de  copii.
La sfârşitul lunii noie mbrie , aproape  16.000

de doze  de  vaccin antigripal au ajuns  la Di-
recţia de  Sănătate Publică (DSP).  Cea mai
mare parte  a ace stora au fost de ja distribuite
medicilor de  familie din între g judeţul,  dar ş i
unităţilor sanitare  cu paturi (pentru vaccina-
rea personalului me dical) .

ziţionat contra sumei de 30 de lei.
Peste 500 de cazuri
de pneumonie

Conform raportărilor medicilor,
centralizate la nivelul Direcţiei de
Sănătate Publică, într-o săptămâ-
nă s-au înregistrat 1.191 de infec-
ţii respiratorii acute, în creştere faţă
de săptămâna precedentă. Au fost
contabilizate, de asemenea, 568 de
cazuri de pneumopatii acute, dar
niciun caz suspect de gripă.

O parte din cei care au ajuns la
doctor au avut nevoie chiar de in-
ternare pentru a evita orice fel de
complicaţii. Deoarece morbiditatea
înregis trată se află în intervalul
aşteptat şi nu există dovada circu-
laţiei de virusuri gripale în rândul
populaţiei, reprezentanţii DSP Dolj
au caracterizat săptămâna prin lip-
să de activitate gripală.

Medicii atrag, totuşi, atenţia că
vaccinarea este contraindicată anu-
mitor categorii de populaţie. Spre

exemplu, persoanelor care au febră
ridicată sau sunt diagnosticate în acel
moment cu gripă. Acelaşi lucru este
valabil şi pentru femeile aflate în pri-
mul trimestru de sarcină, dar şi pen-
tru proaspetele mămici. Nici copiii
până la şase luni nu pot fi vaccinaţi,
deoarece nu au sistemul imunitar dez-
voltat şi pot face bronşite sau chiar
encefalite, care pot duce la deces.
Vaccinarea, cea mai eficientă
metodă împotriva gripei

Potrivit autorităţilor  sanitare, la
nivel naţional toate cele 500.000
de doze de vaccin antigripal des-
tinate campaniei de imunizare gra-
tuită au fost distr ibuite direcţiilor
de sănătate publică, iar în două
săptămâni au fost deja vaccinate
96.024 de persoane din grupele de
risc . Dozele necesare au fos t
ac hiziţionate din s trăinătate, în
condiţiile în care Institutul „Can-
tacuzino” nu mai fabrică vacci-
nuri. În cazul în care vor fi c e-

reri pentru vaccinarea unui nu-
măr mai ma re de persoa ne,
atunci vor fi aduse şi alte doze.
La nivel naţional, numărul total
de cazuri de infecţii respiratorii
ac ute,  infec ţii acute de c ăi respi-
ratorii superioare ş i pneumonii a
fost de 70.627,  cu 13,1% mai
mic comparativ cu cel înregis-
trat în săptămâna precedentă şi
cu 11% mai mic c omparativ cu
cel înregistrat în aceeaşi săptă-
mână a sezonului prec edent.

Medicii recomandă populaţiei,
pentru evitarea îmbolnăvirilor, să

respecte regulile de igienă. Printre
acestea se numără spălarea cu apă
şi săpun a mâinilor, folosirea ba-
tis telor pentru strănut sau tuse,
esenţiale pentru prevenirea îmbol-
năvirilor prin afecţiuni respiratorii,
şi în special prin gripă. De aseme-
nea, printre sfaturi se numără şi
acela de a nu lua antibiotice din
proprie iniţiativă, întrucât acestea
scad imunitatea organismului,
având ca efect prelungirea bolii. Cel
mai efic ient mod de prevenire a
gripei rămâne însă vaccinul.

RADU ILICEANU

Investiţiile germane vor creşte
începând de anul viitor

“Sunt convins ca numărul in-
vestitorilor si imaginea României
vor creşte, iar dacă înc rederea va
c reş te în politic a româneasc ă
atunci s ituaţia ec onomică se va
îmbunătăţi c onsiderabil. Des igur
că nu de astăzi pe mâine, însă într-

Investiţiile germane pe plan local, în special în industria auto, vor creşte începând de anul viitor,
consideră omul de afaceri german Jurgen Schunn, reprezentant de seamă al Asociaţiei Saşilor din
România, datorită venirii conaţionalului său, Klaus Iohannis, la conducerea României. Omul de

afaceri german, născut în România, Jurgen Schunn consideră că România va înregistra o creştere
economică semnificativă în 2015.

un timp mai rapid c a până acum.
Germania este cel mai important
partener de afaceri, iar  noi saşii
suntem punţile dintre România si
Germania.  România es te ţara
strămoşilor noştr ii si ne pasă tu-
turor de ea,  este ţara noas tră.

Domnul Johannis având în prin-
cipal sprijinul Germaniei, însă nu
numai, dacă va face în continua-
re ce a facut la Sibiu în toată ţara,
aceas ta se va dezvolta mai puter-
nic decât până acum”, precizează
Jurgen Schunn.
În 2013, peste 20.000 de firme
cu capital german

Investiţiile germane în Româ-

nia, în decursul anilor,  au ajuns
la 6,49 miliarde de euro, deţinând
o pondere de 11% în totalul in-
ves tiţiilor  străine în România.
Anul trec ut, în România erau în-
registrate pes te 20.000 de com-
panii cu c apital german, având un
capital subsc ris de 4,39 miliarde
de euro.  Volumul sc himburilor
c omerciale dintre Germania ş i
România au depăşit anul trec ut

19,5 miliarde euro, o cifră c at
20% din PIB-ul tarii. Sc hunn a
plecat din România în 1982 şi a
revenit după 1990 când a des-
chis dealer-ul Mercedes-Benz în
România,  prin compania Auto
Sc hunn, c are deţine showeoom-
uri în oraşele mari, inc lus iv în
Craiova,  precum şi în Westendorf
Germania.

MARGA BULUGEAN

Compania Heineken a fost
numită Creative Marketer al
anului 2015, în cadrul Festiva-
lului Internaţional de Creativi-
tate Cannes Lions. Distincţia
este acordată companiilor care
se remarcă prin campanii
globale de marketing inovative
şi inspiraţionale şi care îmbrăţi-
şează creativitatea în comuni-
carea de brand.   Heineken a
fost numită de reprezentanţii
Festivalului de la Cannes o
companie care „sparge barie-
rele creativităţii şi care consi-
deră creativitatea ca fiind un

Compania Heineken a fost numită
Creative Marketer al anului 2015

Premiul pe ntru Eficienţă în cre ativitate e ste o recunoaşte-
re  a creativităţii cu un impact dovedit asupra business-ului,

„care amplifică mesajul şi dă consistenţă lucrurilor pe care le
creează”, după cum susţine Phillip Thomas.

real motor de creştere a
business-ului şi de creare a
unei lumi mai bune”. „Premiul
este un motiv de mândrie
pentru fiecare dintre noi,
inclusivpentru echipa din
România şi pentru agenţiile cu
care colaborăm. Este încă o
confirmare a faptului că în
compania Heineken, creativita-
tea şi inovaţia stau la baza
tuturor programelor de marke-

ting.ŞiînRomânia, ca şi la nivel
global, suntem mândri să avem
un mod de lucru care permite
şi încurajează creativitatea în
cadrul fiecărei echipe, în aşa
fel încât să ne asigurăm că
fiecare proiect nou ne testează
imaginaţia.”, a precizat Onno
Rombouts, Managing Director
Heineken  România.

MARGA BULUGEAN
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Opera Română Craiova vă invite astăzi, 6 de-
cembrie, de la ora 19.00, la spectacolul „Don Gio-
vanni” de W. A. Mozart – un titlu de referinţă în
istoria muzicii, printre cele mai des puse în scenă la
operele din lume. Reprezentaţia are lor în cadrul celei
de-a 41-a ediţii a Festivalului Internaţional „Cra-
iova Muzicală”, organizat de Filarmonica „Oltenia”
în perioada 21 noiembrie – 17 decembrie.

Creaţie a unei colaborări de excepţie dintre regi-
zorul Plamen Kartaloff, scenograful Răsvan Dră-
gănescu şi designerul Cătălin Botezatu, spectaco-
lul îi are în distribuţie pe Vasily Dobrovolsky –
Ucraina (Don Giovanni), Irina Polivanova – Rusia
(Donna Anna), Florin Ormenişan (Don Ottavio),
Kakhaber Shavidze – Georgia (Il Commendatore),
Renata Vari (Donna Elvira), Daniel Mateianu – Iaşi
(Leporello), Noemi Modra (Zerlina), Filip Panait
(Masetto), împreună cu Orchestra, Corul şi Bale-
tul Operei Române Craiova.

Costumele, purtând semnătura lui Cătălin Bote-
zatu, reprezintă unul dintre punctele forte ale spec-
tacolului, fiind pentru prima dată când cunoscutul
designer are o astfel de colaborare, cu un teatru de
operă şi operetă. «Costumele create pentru opera
„Don Giovanni” au reprezentat o provocare de
imagine şi concept. Am încercat să reunesc în aces-
te costume trăirile şi dramele personale ale fiecărui
personaj, fiecăruia fiindu-i gândită o coloană verte-
brală de imagine bazată pe culori, texturi şi broderii
atent alese pentru a-i oferi acestuia posibilitatea ex-
primării absolute. Pentru mine, crearea costumelor
pentru o operă indemodabilă şi mereu atractivă pen-
tru spectatori, reprezintă o onoare şi o confirmare a
faptului că şi moda românească, în maniera celei
europene, poate aborda cu graţie şi expresivitate
spaţiul cultural mondial», a declarat Botezatu.

„Don Giovanni” revine la Opera
Română Craiova

Trei zile, trei spectacole la Teatrul „Colibri”
Astăzi, 6 decembrie, la ora 18.00, Moş Nicolae

vine-n dar la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”
cu „Răţuşca cea urâtă”, de Hans Christian Ander-
sen, un spectacol regizat de Todor Valov, cu sceno-
grafia semnată Stefka Kyuvlieva, pe muzica Elenei
Metodieva. Îi distribuţie îi regăsim pe actorii Oana
Stancu, Emanuel Popescu, Alla Cebotari, Ionica Do-
brescu, Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Rodica Prisă-
caru, Mugur Prisăcaru şi Daniel Mirea.

Mâine, 7 decembrie, ora 11.00, ne bucurăm de
„Alis în lumea păpuşilor”, un spectac ol realizat
pe un scenariu şi în regia Iuliei Cârstea.  Scenogra-
fia este o creaţie a maestrului Eustaţiu Gregorian,
iar muzica îi aparţine lui Alexandru Iosub. Călătoria
prin lumea păpuşilor se face împreună cu actorii
Alis  Ianoş, Emanuel Popescu, Oana Stancu, Iulia
Cârs tea şi Daniel Mirea.

Tot la „Colibri”, marţi, 9 decembrie, la ora 18.00,
Marcel Iureş şi Teatrul ACT din Bucureşti vor prezen-
ta spectacolul „Absolut!”, după Ivan Turbincă, de Ion
Creangă. Reprezentaţia, în regia lui Alexandru Dabija,
este o iniţiativă a teatrului bucureştean de promovare a
proiectelor de valoare ale culturii româneşti. „Abso-
lut!” deţine „Premiul pentru cel mai bun spectacol al
unei companii independente” la „Festivalul comediei

româneşti – festCO”, ediţia a X-a. În cadrul aceluiaşi
festival, în 2012, Marcel Iureş câştiga „Premiul pentru
cel mai bun actor în rol principal” pentru rolul Caţa-
vencu din „O scrisoare pierdută”, pentru Teatrul de
Comedie şi pentru one-man show-ul din „Absolut!”.

Spectacolul se adresează unui public de peste 12
ani. Biletele costă 20 de lei şi se pot procura de la
Agenţia Teatrului „Colibri”, sâmbătă, luni şi marţi în-
tre orele 10.00-13.00 şi 16.00-19.00, iar duminică, în
intervalul 10.00-13.00.

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” continuă şi în
2015 concursul de proiecte pentru tineri regizori şi
scenografi români, ajuns la cea de-a V-a ediţie. Pro-
iectul constă în prezentarea scrisă a unei concepţii
regizoral-scenografice în vederea montării unui spec-
tacol la Sala studio „Ion D. Sîrbu” a instituţiei, anul

Naţionalul craiovean lansează un nou concurs
de proiecte pentru tinerii regizori şi scenografi români

viitor, la o dată ce va fi stabilită de comun acord.
Textul proiectului trebuie să aibă la bază o piesă

românească contemporană, scrisă în ultimii 10 ani, şi
maximum opt personaje. Totodată, regizorul şi sce-
nograful trebuie să fie absolvenţi de studii superioare
de specialitate, în ultimii 5 ani. Data-limită pentru de-
punerea proiectelor este 28 februarie 2015 – transmi-
se prin poştă la sediul teatrului, pe e-mail secretariat-
@tncms.ro sau fax 0251.414.150

Câştigătorii ediţiilor anterioare au fost regizoarea
Diana Dragoş  – care a pus în scenă spectacolul
„Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea” de I.L Caragiale,
scenografia Adriana Dinulescu; Catinca Drăgănes-
cu – cu propriul său text „Photoshop”, scenografia
Sorana Ţopa;  Bobi Pricop – cu piesa „Profu’ de re-
ligie” de Mihaela Michailov, în scenografie proprie;
Dragoş Muşoiu – care pune în scenă spectacolul
„Spargerea” după nuvela „Jaf armat” de Răzvan
Petrescu, scenografia Andreea Negrilă.

Duminică, 7 decembrie, de la
ora 19.00, pe scena Festivalului
Internaţional „Craiova Muzicală”
va urca Orc hestra de Cameră a
Universităţii de Arte „George Enes-
cu” din Iaşi. Formată preponderent
din masteranzi, la care se adaugă
şi câţiva studenţi, orchestra se con-
stituie în cel mai reprezentativ an-
samblu al acestei prestigioase in-
stituţii de învăţământ superior de
artă, ansamblu coordonat de conf.
univ. dr. Elena Ovănescu.

Solistul serii va fi pianistul Andrei
Enoiu, absolvent, în anul 2006, al
secţiei de pian a Universităţii Naţio-
nale de Muzică din Bucureşti (clasa

Tineri muzicieni ai Universităţii
de Arte din Iaşi, în Festivalul „Craiova
Muzicală”

Uniunea Teatrală din România
– UNITER anunţă că ediţia 2014
a Concursului de dramaturgie
„Cea mai bună piesă româ-
nească a anului” primeşte piese
de teatru pentru înscrierea în
competiţie până la 20 ianuarie
2015 (data poştei).

Autorii vor trimite piesele prin
poştă sau prin depunere indivi-
duală la Secretariatul UNITER în
format electronic (salvate pe un
CD, nu prin e-mail), într-un
singur exemplar, nesemnate, cu
un motto scurt pe pagina de titlu.
CD-ul ce conţine piesa înscrisă
la concurs va fi însoţit de un plic
închis în care vor figura datele
de identificare ale autorului
(nume, adresă, telefon, e-mail).
Acelaşi motto de pe pagina de
titlu a piesei va fi înscris şi pe
plicul închis cu datele de identifi-
care. În cazuri bine
motivate, piesele pot fi
trimise în format
dactilografiat, prin

Se alege cea mai bună piesă
românească a anului 2014

poştă sau depuse direct la
Secretariatul UNITER.

Adresa poştală pentru înscrie-
rea pieselor este strada „George
Enescu” nr.2-4, sector 1,
Bucureşti, cod poştal 010305, cu
menţiunea „Pentru Concursul
Cea mai bună piesă românească
a anului 2014”. Nu se primesc
în concurs piese scurte (într-un
act), dramatizări, piese publicate
sau reprezentate.

Juriul va anunţa piesa câştigă-
toare la sfârşitul lunii martie
2015, iar Editura UNITEXT o va
publica într-un volum ce va fi
lansat la Gala Premiilor UNITER
din aprilie 2015, moment în care
va fi înmânat şi premiul. Concur-
sul, premiul şi tipărirea piesei
câştigătoare sunt finanţate prin
efortul şi sub egida Casei Regale
a României.

prof. dr. Sandu Sandrin) şi  doctor
în muzică din anul 2010, titlu obţi-
nut la Universitatea de Arte „George
Enescu” din Iaşi. Din 2006 – în pa-
ralel cu activitatea sa artistică – în-
deplineşte calitatea de profesor al ca-
tedrei de pian a Colegiului Naţional
de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi.

Concertul va avea loc în sala Fi-
larmonicii „Oltenia”, cu începere de
la ora 19.00, şi va propune spre
audiţie creaţii de Wolfgang Amadeus
Mozart – Divertismentul în Re ma-
jor, K. 136, Ciprian Ion – Concer-
tul pentru pian şi orchestră de coar-
de, op. 11, şi Benjamin Britten – Sim-
fonia simplă, op. 4.
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Supertaifunul Hagupit, înso-
þit de vânt cu viteza de 287 kilo-
metri pe orã ºi rafale de pânã la
351 kilometri pe orã, continua
sã se intensifice ieri, în timp ce
se apropia de regiunea centralã
a Filipinelor, aceeaºi zonã care
acum un an a fost devastatã de
taifunul Haiyan, relateazã EFE.
Hagupit, cu diametrul de 700 ki-
lometri, se deplaseazã cu o vi-
tezã de 13 kilometri pe orã, po-
trivit Centrului de alertã pentru
taifunuri al Marinei americane,
ºi ar urma sã atingã solul filipi-
nez duminicã, în zona care este
în curs de refacere dupã trece-
rea taifunului Haiyan. Descris de
Agenþia Meteorologicã a Japo-
niei ca un taifun „violent”, Ha-
gupit a determinat evacuarea în
masã a insulelor Leyte ºi Samar,

Raportul privind tortura ºi închisorileRaportul privind tortura ºi închisorileRaportul privind tortura ºi închisorileRaportul privind tortura ºi închisorileRaportul privind tortura ºi închisorile
secrete CIA, prezentat sãptãmânasecrete CIA, prezentat sãptãmânasecrete CIA, prezentat sãptãmânasecrete CIA, prezentat sãptãmânasecrete CIA, prezentat sãptãmâna

viitoare de Senatul SUAviitoare de Senatul SUAviitoare de Senatul SUAviitoare de Senatul SUAviitoare de Senatul SUA
Senatul american urmeazã sã pre-

zinte sãptãmâna viitoare un raport de
anchetã foarte aºteptat cu privire la
tehnicile de „interogare în forþã” ale
agenþiei de spionaj CIA în perioada
2001-2009, o încercare de a încheia
în mod transparent un capitol contro-
versat al preºedinþiei Bush. În urma
unui acord cu Casa Albã, o versiune
cenzuratã a unui raport parlamentar
de peste 6.200 de pagini va fi decla-
sificatã „sãptãmâna viitoare”, a con-
firmat pentru AFP Dianne Feinstein,
preºedinta Comisiei pentru Informa-
þii din cadrul Senatului. Raportul Co-
misiei este rezultatul a peste trei ani
de anchetã meticuloasã (2009-2013),
vizând sã facã luminã asupra progra-
mului secret creat de CIA pentru in-
terogarea a peste 100 de deþinuþi sus-
pectaþi de legãturi cu Al-Qaeda în pe-
rioada 2001-2009, incluzând simularea înecu-
lui sau privarea de somn. Confidenþial, rapor-
tul de anchetã a fost aprobat cu uºile închise
de cãtre Comisie în decembrie 2012, iar sena-
torii au votat în aprilie pentru prezentarea pu-
blicã a aproximativ 20 de concluzii ºi a unui
rezumat de aproximativ 500 de pagini, din care

au fost eliminate informaþiile cele mai sensibi-
le. În pofida faptului cã Barack Obama a pro-
mis o declasificare rapidã, procedura a fost pre-
lungitã opt luni, deoarece senatorii ºi Casa Albã
nu erau de acord asupra volumului de informa-
þie ce urma sã fie cenzurat, de exemplu numele
de cod ale unor agenþi CIA sau ale unor þãri

care au cooperat în acest program
secret. Între þãrile în care ar fi funcþi-
onat închisori secrete CIA s-ar afla ºi
România. Numeroºi republicani se
opun în continuare declasificãrii ra-
portului ºi redeschiderii dezbaterii
publice cu privire la rolul CIA ºi la
torturã. Concluziile raportului sunt
„ºocante”, a declarat Dianne Fein-
stein în aprilie. „Crearea unor gãuri
negre (închisori secrete) clandesti-
ne pe termen lung ºi utilizarea unor
tehnici de interogare în forþã au fost
erori teribile”, a afirmat ea. În opinia
acesteia, raportul aratã cã metodele
folosite nu au produs informaþii care
sã permitã localizarea lui Osama ben
Laden. Barack Obama a recunoscut
cã Statele Unite au „torturat oameni”,
expresie pe care a folosit-o în mai
multe rânduri. La instalarea sa la Casa

Albã, în ianuarie 2009, el a oprit în mod ofi-
cial programul CIA. „Atunci când am utilizat
tehnici de interogare aprofundatã, tehnici pe
care eu le consider - ºi orice persoanã onestã
este necesar sã le considere - torturã, noi am
depãºit o linie”, a declarat preºedintele ameri-
can în august.

Naufragiul unui pescador sud-coreean în Marea Bering:
Echipele de salvare ruse au gãsit 27 de cadavre

Echipele de salvare ruse au
anunþat, ieri, cã au gãsit pânã

acum 27 de cadavre dupã nau-
fragiul de luni al pescadorului

sud-coreean Oryong-501 în
Strâmtoarea Bering, 26 de ma-
rinari încã fiind daþi dispãruþi,
transmit Yonhap ºi AFP. „Am
gãsit 34 de persoane, dintre care
doar ºapte supravieþuitori. Do-
uãzeci ºi ºase de persoane sunt
încã date dispãrute. Vom con-
tinua cãutãrile atât timp cât
existã speranþe pentru gãsirea
celor daþi dispãruþi”, a declarat
Anatoli Korovin, unul dintre res-
ponsabilii Centrului pentru ope-
raþiuni de salvare maritimã din
portul Petropavlovsk-Kamceaþ-

ki. Informaþiile au fost confir-
mate ºi de proprietarul pesca-
dorului naufragiat, compania
Sajo Industries. Nava Oryong-
501, un pescador industrial de
1.750 de tone, având la bord 60
de membri ai echipajului (din-
tre care 35 de indonezieni, 13
filipinezi, 11 sud-coreeni ºi un
rus), s-a scufundat luni în lar-
gul coastelor Extremului Orient
rus, pe o mare foarte agitatã.
Patru bãrci de salvare au fost
gãsite fãrã a avea vreo persoanã
la bord.

Supertaifunul Hagupit se intensificã pe mãsurã ce se apropie de Filipine
despre care se crede cã vor fi
afectate în mai mare mãsurã ºi
care au suferit cel mai
mult în urma taifunului de
acum un an. La Tacloban
(insula Leyte), unde s-au
înregistrat aproape jumã-
tate dintre cele 6.300 de
victime ale taifunului Hai-
yan, a început evacuarea
a 78.000 de persoane, deºi
multe dintre centrele de
evacuare nu au fost încã
refãcute, a informat ziarul
„Inquirer”. Printre cei eva-
cuaþi se aflã cele 1.700 de
familii care anul trecut au
rãmas fãrã locuinþã ºi con-
tinuã sã trãiascã în adã-
posturi temporare con-
struite de guvern. În timp
ce Primãria din Tacloban

dã asigurãri cã pregãteºte peste
31.000 de pachete cu alimente,

rezidenþii din oraº iau cu asalt
supermarketurile ºi golesc raf-

turile, gândindu-se cã ora-
ºul ar putea fi din nou com-
plet distrus. Autoritãþile fi-
lipineze au decis, joi, închi-
derea ºcolilor ºi instituþii-
lor publice dintr-o mare
parte a þãrii. Hagupit va
afecta 4,5 milioane de per-
soane când va atinge arhi-
pelagul filipinez, potrivit
estimãrilor Oficiului Naþi-
unilor Unite pentru Coor-
donarea Ajutorului Umani-
tar. Autoritãþile au avertizat
cã ploile torenþiale care în-
soþesc supertaifunul pot
produce inundaþii ºi alune-
cãri de teren, iar vântul pu-
ternic ar putea smulge ar-
bori, acoperiºuri ori stâlpi.

Tusk: Bulgaria ºi România
sunt bine pregãtite sã adere
la Schengen

România ºi Bulgaria sunt bine pre-
gãtite sã adere la zona UE fãrã vize
Schengen, a apreciat Donald Tusk,
preºedintele Consiliului European.
„Am fost cel mai aprig susþinãtor al
Bulgariei ºi României în acest sens.
Situaþia nu este uºoarã, ºtiþi cã unii
colegi au temeri sau sunt sceptici,
dar sunt sigur cã vom gãsi o solu-
þie”, a declarat Tusk în urma unei reu-
niuni, la Bruxelles, cu premierul bul-
gar Boiko Borisov ºi vicepremierul
Meglena Kuneva, scrie site-ul No-
vinite.com. „Poate cã nu mâine, dar
posibil la viitoarea reuniune a Con-
siliului European, în martie”, a adãu-
gat preºedintele Consiliului, citat de
biroul de presã al guvernului bulgar.

ªase militari, uciºi în ultimele
24 de ore în confruntãrile
din estul Ucrainei

ªase militari ucraineni au fost uciºi
în ultimele 24 de ore, iar 13 au fost
rãniþi, în confruntãrile din estul Ucrai-
nei, a anunþat un purtãtor de cuvânt
militar, Andrei Lisenko, citat de AFP.
Confruntãrile armate continuã în es-
tul Ucrainei, în ciuda faptului cã ad-
ministraþia de la Kiev ºi insurgenþii
au semnat un nou armistiþiu, valabil
din 9 decembrie. Lisenko nu a preci-
zat în ce zone au murit cei ºase mili-
tari ucraineni, explicând doar cã au
existat atacuri în zona aeroportului
din Doneþk. Militarii ucraineni care
au avut norocul sã scape cu viaþã
din atacuri precedente au fost luaþi
prizonieri de rebelii proruºi ºi reparã
clãdiri distruse de bombardamente
în estul Ucrainei, în special ºcoli, grã-
diniþe ºi spitale, dupã cum relateazã
AFP, într-un reportaj realizat în ora-
ºul Ilovaisk, din regiunea Doneþk.
Majoritatea au fost capturaþi dupã
luptele din luna august de la Ilo-
vaisk, în regiunea rebelã Doneþk,
care s-au soldat, oficial, cu moartea
a peste 100 de militari ucraineni.

SUA: Un poliþist alb a ucis
un bãrbat de culoare neînarmat
în Arizona

Un poliþist alb a ucis un bãrbat de
culoare neînarmat în Arizona (sud),
în timp ce la New York ºi în alte oraºe
din Statele Unite au loc proteste faþã
de uciderea în condiþii similare a al-
tor doi afro-americani. Poliþia din
Phoenix a anunþat, joi, într-un comu-
nicat, cã a arestat un bãrbat de cu-
loare, Rumain Brisbon, în vârstã de
34 de ani, suspectat de vânzare de
droguri. Potrivit raportului prezentat
de poliþie, Brisbon a încercat sã fugã
ºi a refuzat sã se supunã „mai multor
ordine” ale poliþistului alb, în vârstã
de 30 de ani, al cãrui nume nu a fost
dezvãluit, care are ºapte ani de expe-
rienþã. Între cei doi bãrbaþi a avut loc
„o luptã” ºi, în timp ce poliþistul în-
cerca sã-l aresteze, Brisbon ºi-a bã-
gat mâna în buzunar. Poliþistul a „cre-
zut cã a simþit patul unui revolver” ºi
„l-a împuºcat în piept de douã ori pe
Brisbon”. În buzunarul lui Brisbon,
în realitate se afla o cutie cu pastile
de oxicodonã, un analgezic puternic
ºi adictiv, consumat uneori ca drog.
Acest incident s-a produs în con-
textul în care America este traumati-
zatã de moartea a altor doi bãrbaþi de
culoare neînarmaþi, Michael Brown,
la Ferguson (Missouri, centru), ºi
Eric Garner, la New York (est), uciºi
de poliþiºti albi care nu au fost incul-
paþi pentru crimã.
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Anunþul tãu!
CONVOCARE. În con-

formitate cu prevederile
OUG nr. 99/2006 privind in-
stitutiile de credit si adeva-
rea capitalului, aprobata si
modificata prin Legea nr.
227/ 2007 cu modificarile si
conpletarile ulterioare , ale
art. 31 din Actul Constitu-
tiv, Consiliul de administra-
tie al Bancii Cooperatiste
Mihai Viteazu Craiova intru-
nit pe data de 27.11.2014,
convoaca Adunarea Gene-
rala Extraordinara pentru
data de 09.01.2015 orele
11,00 la sediul  din Craiova
str. Mihai Viteazu nr. 3 cu
urmatoarea ordine de zi: 1.
Raportul consiliului de ad-
ministraþie privind activita-
tea desfãºuratã ºi rezulta-
tele economico-financiare
obþinute în anul 2014; 2.
Completarea  consiliului de
administraþie al Bãncii Co-
operatiste Mihai Viteazu
Craiova cu postul de admi-
nistrator ramas vacant. 3.
Adoptarea Hotãrârii adunã-
rii generale extraordinare.
Lista cuprinzand informatii
cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu si prega-
tirea profesionala a persoa-
nei propusa pentru functia
de administrator se afla la
dispozitia membrilor coo-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
peratori la sediul central al
bancii cooperatiste. Daca la
prima convocare nu sunt
indeplinite conditiile  lega-
le si statutare pentru des-
fasurare,  Adunarea  Gene-
rala extraordinara  se va
tine in data de 12.01.2015 in
acelasi loc si la aceeasi ora.

S.C. Compania de Apã
Oltenia S.A. anunþã cã în ca-
drul contractului de lucrãri
CL1 – “Extinderea ºi reabi-
litarea reþelelor de alimenta-
re cu apã ºi canalizare în Mu-
nicipiul Craiova” au fost de-
marate lucrãrile pentru exe-
cuþia colectorului de canali-
zare menajerã pe str. Fraþii
Goleºti – tronsonul cuprins
între b-dul Dacia ºi b-dul
Carol. Lucrãrile se vor exe-
cuta cu tehnologie pipe ja-
cking (foraj orizontal dirijat),
cu conductã PAFSIN cu dia-
metrul nominal de 800 mm
pe o lungime de 349,00 m.
Conform Managementului
de trafic circulaþia rutierã în
zona lucrãrilor va fi semna-
lizatã corespunzator ºi se va
desfaºura cu restricþii. Du-
rata estimatã pentru execu-
þia lucrãrilor în condiþii nor-
male 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; noþi-
uni). Alte informaþii suplimen-
tare se gãsesc pe site-ul Avioa-
ne Craiova. Documentele de
înscriere se depun pânã la
data de 15.12.2014.

Cãminul pentru Persoa-
ne Vârstnice Craiova organi-
zeazã în data de 22.01.2015
concurs de ocupare a urmã-
toarelor posturi pe perioadã
nedeterminatã în cadrul Ser-
viciului de specialitate medi-
cal, medico- sanitar ºi auxili-
ar sanitar: infirmierã – 2
posturi, îngrijitor curãþenie –
1 post. Condiþiile de partici-
pare, tematica ºi bibliografia
sunt afiºate la sediul institu-
þiei: Craiova, str. Tabaci, nr.3.
Relaþii suplimentare la tele-
fon: 0251/ 533.578 int. 104.

Primãria Leu a depus do-
cumentaþia pentru obþinerea
Avizului de Gospodãrire a Ape-
lor pentru investiþia «Alimenta-
re cu apã în satul Zãnoaga».
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Azi nu-l mai sãrbãtorim pe dragul
nostru tatã ºi soþ, ªTEFAN NICU
(APROZARU), nu ne bucurãm împre-
unã cu el de frumuseþea vieþii, îl plân-
gem, îl chemãm ºi-l vom regereta pânã
când ne vom întâlni cu toþii într-o lume
mai bunã, în care a plecat lãsându-ne
cu multe lacrimi ºi durere în suflete.
N e  v o m  r u g a
mereu  pentru
odihna veºnicã
a sufletului sãu
blând ºi bun.

Pioasã amintire!
Familia veºnic
îndoliatã.

 ANIVERSÃRI
Domnului NICU
IRIMESCU la zi ani-
versarã îi dorim
multã sãnãtate ºi
numai bucurii  alã-
turi de familie. La
Mulþi ani! Prietenii.
Cu ocazia aniversã-
rii zilei numelui fami-
liile Adrian Enuca,
Foanþã Costicã ºi
Anghel Ion ureazã
domnului NICOLAE
ISMANÃ din Verbi-
cioara multã sãnãta-
te, viaþã lungã ºi “La
Mulþi Ani!”.

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

OFERTE SERVICIU
Angajãm instalator. Te-
lefon: 0351/451.669;
0722/ 943.220.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate
dotãrile. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND APARTA-
MENT 2 CAMERE
ÎN BRAZDÃ, PAR-
TER, ÎMBUNÃTÃÞIT.
Telefon: 0756/454.041.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, centra-
lã, Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã cu 500 mp
teren, zonã centralã,
idealã pentru afaceri.
Telefon: 0737/639.237.
Vând casã Vârvor, par-
chet, termopan, apã,
teren 2000 mp. Tele-
fon: 0740/643.030.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.

Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie
excelentã, spaþii gene-
roase, detalii zilnice la
telefon: 0746/035.625,
între orele 18.00 -
20.00.
Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, jude-
þul Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Clea-
nov - Dolj. Telefon:
0351/809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe, grajd,
magazie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localita-
tea Ciutura. Telefon:
0763/305.850.

Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stra-
dal, utilitãþi, apã, curent,
canalizare, îngrãdit,
doar sã vã ridicaþi casa,
35 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0761/817.214.
Vând teren lângã aba-
torul de animale stradal,
10000 mp, Ghindeni,
utilitãþi, apã ºi curent, 8
euro/mp, negociabil.
Telefon: 0761/817.214.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor, între vile. Telefon:
0351/170.504.

Vând teren 10000 mp,
Malu Mare, lângã
moarã, stradal, având
posibilitate pentru utili-
tãþi, curent ºi apã, 15
Km de Craiova, 10
euro / mp, negociabil.
Telefon: 0761/817.214.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon: 0746/495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere 36
m, ideal pentru Show-
room, depozit, halã,
parc auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
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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.

STAÞIUNEA
DE CERCETARE –

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil.
Telefon: 0728/800.447.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã, 1000
euro. Telefon: 0749/
059.070.

Vând Dacia 1310, fa-
bricaþie 1993, pentru
piese de schimb. Au-
toturismul este în sta-
re de funcþionare. Te-
lefon: 0765/789.181.

STRÃINE
PEUGEOT Partener,
motorinã, 2007, taxã
nerecuperatã, ITP,
1.500Euro. Telefon:
0745/604.376.
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecu-
peratã 2150 euro nego-
ciabil. Telefon: 0766/
899.363.
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional pie-
le, xenon, navigaþie,
impecabil.  Telefon:
0762/109.595.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto plã-
titã ºi nerecuperatã,
înmatriculat Româ-
nia. Telefon: 0727/
714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni, dimen-
siuni - 1,20 x 2,50. Te-
lefon: 0770/503.310;
0351/459.605.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Tele-
fon: 0725/576.141.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior 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 bele-
tristicã, stare bunã. Te-
lefon: 0737/639.237.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Vând antenã satelit
marca Kambridge. Te-
lefon: 0351/444.088.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.

Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoa-
se. Telefon: 0763/
226.996.
Vând copertinã lun-
gime 6 m, lãþime 1.5
m. Telefon: 0744/
391.195.
Vând þuicã de prunã ºi
combinã frigorificã. Te-
lefon: 0745/751.558.
Închiriez garaj de ma-
ºinã în bloc colþ cu
Grãdina Botanicã. Te-
lefon: 0725/576.141.
Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.

Vând cadru metalic
inox nou pentru handi-
cap, masã sufragerie 6
persoane, butoi varzã,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã
sau magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie vite-
ze, reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi alte
piese. Telefon: 0764/
261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 6 decembrie 2014
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Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând plapume mãta-
se cu lânã noi.  Tele-
fon: 0745/602.001.

Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
SCHIMBURI

Vând sau schimb ca-
lorifere de tablã puþin
folosit  cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat,
centralã, tot confortul,
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0756/379.809.
Închiriez apartament 2
camere semimobilat
central. Telefon: 0755/
793.203.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã ne-
cãsãtoritã cu posibilitãþi
de platã a întreþinerii ºi
chiriei în zona Materna
Craioviþa. Telefon:
0726/497.404.
Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.

Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 camere
decomandate, ultra-
îmbunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile , Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.

Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon
închis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.
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 priete-
nie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0763/722.683.
Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie. Te-
lefon: 0785/103.411.

DIVERSE
MOARÃ, comerciali-
zãm fãinã fãrã amelio-
ratori ºi tãrþe de grau.
Telefon: 0722/258.628.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut o familie nevo-
iasã care poate îngriji
permanent o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
o las moºtenire. Te-
lefon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.

DECESE
Cu profundã dure-
re, familia anunþã
trecerea în nefiinþã
a celui mai bun soþ,
tatã, bunic ºi strã-
bunic, Bîrsãnescu
Marcel. Înmormân-
tarea va avea loc du-
minicã, 7.12.2014,
ora 12.00 cu pleca-
re din str. Corneliu
Coposu nr. 77, la ci-
mitirul Ungureni.
Dumnezeu sã- i
odihneascã su-
fletul sãu bun!
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Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
13:00 – RUGBY – Challenge Cup: Bu-

charest Wolves – Newport Gwent Dra-
gons / 15:00 – RUGBY – Champions Cup:
Sale Sharks – Saracens / 17:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Elche – Atl. Ma-
drid / 19:00 – FOTBAL Italia – Serie A:
Roma – Sassuolo / 21:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Real Madrid – Celta
Vigo / 2:00, 3:30 – BOX – Galã în Cana-
da, la Montreal.

DIGI SPORT 2
9:00 – JUDO (M, F) – Grand Slam, în

Japonia, la Tokyo: ziua a 2-a / 12:30, 16:00
– TENIS – International Premier Tennis
League: UAE Royals Singapore Slammers
ºi Micromax Indian Aces Manila Mavericks
/ 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris
SG – Nantes / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie
A: Torino – Palermo.

DIGI SPORT 3
13:00 – HANDBAL (F) U18 – Cupa 1

Decembrie, la Slatina: România – Danemar-
ca / 15:00 – GIMNASTICÃ – FIG World
Cup Artistic, în Scoþia, la Glasgow / 18:30,
20:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
CSM Oradea – SCM U Craiova, CSU Ase-
soft Ploieºti – BCM U Piteºti / 22:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Rhein
Neckar Lowen – Veszprem.

DOLCE SPORT
15:30 – FOTBAL – Liga I: Ceahlãul – U

Cluj / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Paris SG – Nantes.

DOLCE SPORT 2
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Monchengladbach – Hertha / 19:00,

21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma –
Sassuolo, Torino – Palermo.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT
9:45 – SPORTURI DE IARNÃ – Combi-

nata Nordicã: Cupa Mondialã, în Norvegia, la
Lillehammer / 11:00 – SCHI FOND (F): Cupa
Mondialã, în Norvegia, la Lillehammer / 12:15

– BIATLON (M): Cupa Mondialã, în Suedia,
la Ostersund / 14:45, 17:00, 19:30 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Newcastle –
Chelsea, Stoke City – Arsenal, Man. City –
Everton / 21:30 – SCHI ALPIN (F): Cupa
Mondialã, în Canada, la Lake Louise.

EUROSPORT 2
13:00 – SPORTURI DE IARNÃ – Com-

binata Nordicã: Cupa Mondialã, în Norve-
gia, la Lillehammer / 15:00 – SNOOKER –
Campionatul Britanic, la York: semifinale /
16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Stuttgart – Schalke, Bayern Mun-
chen – Leverkusen / 21:30 – SNOOKER –
Campionatul Britanic, la York: semifinale.

LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pan-

durii – Rapid, Astra – Dinamo.
LOOK PLUS
15:30 – FOTBAL – Liga I: Ceahlãul – U

Cluj / 19:30 – FOTBAL Grecia – Super Lea-
gue: Olympiakos Pireu – Pas Gianina.

Duminicã

DIGI SPORT 1
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:

Napoli – Empoli, Genoa – Milan / 18:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona – Es-
panyol / 20:00 – BASCHET (M) – Liga Na-
þionalã: BC Mureº – Steaua / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Inter – Udinese.

DIGI SPORT 2
9:00 – JUDO (M, F) – Grand Slam, în

Japonia, la Tokyo: ziua a 3-a / 12:30, 16:00
– TENIS – International Premier Tennis Lea-
gue: Manila Mavericks UAE Royals ºi Mi-
cromax Indian Aces Singapore Slammers /
20:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Villar-
real – Sociedad / 22:00 – FOTBAL Franþa –

Ligue 1: Marseille – Metz.
DIGI SPORT 3
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Rayo

Vallecano – Sevilla / 15:00 – FOTBAL Fran-
þa – Ligue 1: Evian TG – Lyon / 17:15,
19:30 – RUGBY – Champions Cup: Tou-
louse – Glasgow Warriors, Leicester Ti-
gers – Toulon / 22:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Granada – Valencia.

DOLCE SPORT
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Na-

poli – Empoli / 15:30 – FOTBAL Anglia –
Premier League: West Ham – Swansea /
18:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua – CSMS
Iaºi.

DOLCE SPORT 2
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Ge-

noa – Milan / 19:30 – FOTBAL Grecia –
Super League: Asteras Tripolis – Panathi-

naikos / 22:30 – BASCHET NBA: Atlanta –
Denver.

SPORT.RO
14:45 – FOTBAL Elveþia – Super Lea-

gue: FC Thun – FC Zurich.
EUROSPORT
9:45 – SPORTURI DE IARNÃ – Combi-

nata Nordicã: Cupa Mondialã, în Norvegia,
la Lillehammer / 11:00 – SCHI FOND (F):
Cupa Mondialã, în Norvegia, la Lillehammer
/ 12:00 – BIATLON (M): Cupa Mondialã, în
Suedia, la Ostersund / 12:45 – SCHI FOND
(M): Cupa Mondialã, în Norvegia, la Lille-
hammer / 14:15 – BIATLON (F): Cupa
Mondialã, în Suedia, la Ostersund / 15:15 –
SÃRITURI CU SCHIURILE: Cupa Mondia-
lã, în Norvegia, la Lillehammer / 17:00 –
SNOOKER – Campionatul Britanic, la York:
finala / 18:30 – SCHI ALPIN (M): Cupa
Mondialã, în SUA, la Beaver Creek / 19:45 –
SCHI ALPIN (F): Cupa Mondialã, în Cana-
da, la Lake Louis / 21:30 – SCHI ALPIN
(M): Cupa Mondialã, în SUA, la Beaver Cre-
ek / 22:45 – SNOOKER – Campionatul Bri-
tanic, la York: finala.

EUROSPORT 2
14:45 – SPORTURI DE IARNÃ – Com-

binata Nordicã: Cupa Mondialã, în Norvegia,
la Lillehammer / 15:15 – SNOOKER – Cam-
pionatul Britanic, la York: finala / 16:30, 18:30

– FOTBAL Germania – Bundesliga: Hamburg
– Mainz, Frankfut – Werder Bremen.

TVR 2
19:15 – HANDBAL (F) – CE: România –

Norvegia, la Debrecen, în Ungaria.
LOOK TV
15:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Oþelul –

ASA Tg. Mureº, CFR Cluj – CS U Craiova.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua – CSMS

Iaºi.

Naþionala Under 18 a României s-a
impus, joi, în primul sãu meci din ca-
drul turneului amical, Cupa 1 Decem-
brie, 25-21 (15-11), la Polivalentã, în
faþa Ungariei.

“Tricolorele”, devenite campioane ale
lumii în vara acestui an, s-au aflat la ti-
monã pe toatã durata jocului, ele permi-
þându-ºi cãtre final chiar sã se relaxeze

Baschetbaliºtii de la SCM U Craiova, în-
tâlnesc în aceastã searã, în deplasare, vice-
campioana en-titre, CSM Oradea, într-un
meci contând pentru etapa cu numãrul 10 a
Ligii Naþionale.

Partida de malurile Criºului Repede gã-
seºte Craiova pe locul 7 al ierarhiei, cu 12
puncte (4 victorii ºi tot atâtea înfrângeri), în
timp ce oponenta sa se aflã pe 5, cu 13 punc-
te dar ºi un joc în plus (5v, 4î).

Weekend-ul trecut, dacã Asesoftul s-a
dovedit o pãlãrie mult prea mare pentru
SCM, 77-87 la Polivalentã, Oradea n-a ier-
tat-o, de asemenea acasã, pe Gaz Metan
Mediaº, de care a dispus cu 82-73. N-a fost

Alb-albaºtrii, în vizitãAlb-albaºtrii, în vizitãAlb-albaºtrii, în vizitãAlb-albaºtrii, în vizitãAlb-albaºtrii, în vizitã
la vicecampioanãla vicecampioanãla vicecampioanãla vicecampioanãla vicecampioanã

CSM Oradea – SCM U Craiova, astãzi, ora 18:30, în direct la Digi Sport 3

ºi ultimul joc al bihorenilor de atunci încoa-
ce, ei suferind, marþi, a patra înfrângere în
patru partide de Euro Challenge, 74-83, în
Sala “Antonio Alexe”, contra kazacilor de la
BC Astana.

Craiova ºi Oradea s-au aflat faþã în faþã
în primãvarã, în prima fazã a playoff-ului
din precedentul sezon, când fosta echipã, în
calitate de jucãtor, a tehnicianului celor de la
SCM, Andjelko Mandic, a câºtigat cu un sec
3-0: 96-58 ºi 78-66 la Oradea, respectiv 85-
53 în Bãnie.

Primul 5 al Craiovei pentru partida de azi
ar putea arãta astfel: Otovic, Vucurovic,
Bureau (foto), Bozovic, Krstanovic.

Ca ºi calificatã în “sferturile” CEV Cup,
dupã ce a distrus, marþi, cu 3-0 în depla-
sare, formaþia maghiarã Kecskemét, SCM
U Craiova disputã azi (18:00), în deplasa-
re,  meciul din etapa a 9-a a Diviziei A1,
contra nou-promovatei Banatul Caranse-
beº.

De 6 locuri ºi 7 puncte sunt despãrþite
cele douã în clasament, în favoarea Cra-
iovei, care se poziþioneazã pe 4, cu 16
puncte.

SCM a învins în aceastã toamnã for-
maþia bãnãþeanã, scor 3-2 în cadrul Tur-
neului “Radu Zamfirescu”. Caransebeºul
avea însã sã câºtige competiþia, fapt posi-
bil dupã douã succese cu Steaua ºi Dina-
mo.

Trecând ºi la întrecerea fetelor, una
contând tot pentru etapa a 9-a a Diviziei
A1, SCM, pe locul 9 din 12 (6 puncte),
joacã abia luni, de asemenea în deplasare,
cu “lanterna” CSU Cluj-Napoca (5p).

Învinsã etapa trecutã de liderul Petrea
Reºiþa, Universitatea Craiova, singura din-
tre echipele noastre de salã ce evolueazã
în divizia secundã, a rezistat doar o repri-
zã la Cluj, joi, contra tizei Universitatea, a
treia clasatã, scor 34-41 (18-18),

În urma acestui eºec, Craiova rãmâne
pe 5, cu 24 de puncte (8v, 4î). Runda ce
urmeazã, ultima a turului, U va primi sâm-
bãtã, 13 decembrie, vizita Politehnici Ti-
miºoara, locul 11 din 14 în clasmentul pro-
vizoriu, cu doar 8 puncte.

(22-14, min. 50).
În primul meci al zilei, Danemarca a

surclasat Spania, 35-22 (18-12).
Asearã dupã închiderea ediþiei, la Ca-

racal, România a întânit Spania, iar Da-
nemarca pe Ungaria.

Astãzi, la Slatina, sunt programate ul-
timele douã partide, România – Dane-
marca ºi Spania – Ungaria

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã

VOLEI (M): Craiova merge
sã cucereasã Banatul

HANDBAL (M): Universitatea
a pierdut la Cluj

HANDBAL (F) – U18: Campioana
mondialã în exerciþiu,
triumfãtoare la Polivalentã
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Marele bal stã sã înceapã! De mâine,
timp de douã sãptãmâni, handbalul va fi
sportul rege, 16 naþiuni strângându-se în
Ungaria ºi Croaþia pentru a pune mâna pe
cel mai râvnit trofeu continental. Printre
cele 16 ºi România, prezentã a 9-a oarã
din 10 ocazii la un turneu final european.

“Tricolorele” au avut ghion la tragerea
la sorþi, fiind repartizate în Grupa B, una
care adunã 8 titluri supreme, 5 trecute în
contul Norvegiei ºi 3 în contul Danemar-
cei. Ucraina este cealaltã reprezentativã
plasatã în aceastã veritabilã grupã a mor-
þii, ex-sovieticile plecând ºi cu ºansa cea
mai micã de a accede în faza grupelor
principale.

Împotriva primeia dintre echipele enu-
merate anterior vor debuta în competiþie
fetele lui Gheorghe Tadici. Istoricul în-
tâlnirilor directe dintre România ºi Nor-
vegia este favorabil scandinavelor, 6-3 din
10 întâlniri. Remiza s-a consemnat chiar
la cea dintâi ciocnire, un 26-26 în octom-
brie 2007. Cel mai recent, cele douã s-au
aflat faþã în faþã chiar în preliminariile
acestui european, Norvegia câºtigând
ambele întâlniri, 25-23 la Oradea ºi 30-
18 la Bergen. Alt fapt interesant, toate cele
3 succese ale României au venut la o di-
ferenþã minimã.

Dacã aºa cum am notat deja, Norve-
gia este cea mai galonatã selecþionatã din
istoria întrecerii, cu 5 titluri de campionã
ºi unul de vicecampioanã (la precedenta

De mâine, handbalul e regeleDe mâine, handbalul e regeleDe mâine, handbalul e regeleDe mâine, handbalul e regeleDe mâine, handbalul e regele
Naþionala României debuteazã chiar în prima zi, urmând a întâlni cea mai galonatã reprezentativã

din istoria de douã decenii a competiþiei – Norvegia, de cinci ori câºtigãtoare a trofeului ºi

vicecampioana en-titre. Meciul va fi la TVR 2 duminicã, de la ora 19:15.

Grupa B - Debrecen
Norvegia, Danemarca, ROMÂNIA,

Ucraina
7 decembrie

Norvegia – România 19:15
Danemarca – Ucraina 21:30

9 decembrie

România – Danemarca 19:15
Ucraina – Norvegia 21:30

11 decembrie

România – Ucraina 19:15
Norvegia – Danemarca 21:30

LOTUL ROMÂNIEI
Portari
Paula Ungureanu (HCM Baia Mare)
Ionica Munteanu (SCM Craiova)
Denisa Dedu (Corona Braºov)
Extreme stânga
Valentina Elisei-Ardean (HCM Baia Mare)
Camelia Hotea (Corona Braºov)
Extreme dreapta
Ada Nechita (HCM Baia Mare)
Laura Chiper (Corona Braºov)
Pivoþi
Florina Chintoan (U Cluj)
Crina Pintea (HC Zalãu).
Georgiana Ciuciulete (HC Zalãu)
Linia de 9 metri
Cristina Neagu (Buducnost Podgorica)
Cristina Zamfir (Corona Braºov),
Aurelia Brãdeanu (Corona Braºov),
Gabriela Perianu (HC Dunãrea Brãila)
Adriana Þãcãlie (Corona Braºov)
Oana Bondar (Corona Braºov)
Daniela Bãbeanu (HCM Roman).

Antrenori: Gheorghe Tadici,
Florentin Pera, Bogdan Burcea.

Grupa A - Gyor
Ungaria, Spania, Rusia, Polonia

7 decembrie
Spania – Polonia 19:00
Ungaria – Rusia 21:30

9 decembrie
Rusia – Spania 19:15
Polonia – Ungaria 21:30

11 decembrie
Rusia – Polonia 19:15
Ungaria – Spania 21:30

Grupa C - Varazdin
Suedia, Germania, Croaþia, Olanda

8 decembrie
Germania – Olanda 19:00
Suedia – Croaþia 21:15

10 decembrie
Olanda – Suedia 19:00
Croaþia – Germania 21:15

12 decembrie
Suedia – Germania 19:00
Croaþia – Olanda 21:15

Grupa D - Osijek
Muntenegru, Franþa, Serbia, Slovacia

8 decembrie
Franþa – Slovacia 19:00
Muntenegru – Serbia 21:15

10 decembrie
Serbia – Franþa 19:00
Slovacia – Muntenegru 21:15

12 decembrie
Muntenegru – Franþa 19:00
Serbia – Slovacia 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).

ediþie, a pierdut în faþa Muntenegrului),
România are cea mai bunã performanþã
la Euro un loc 3, în 2010, când a trecut
în finala micã (16-15) de viitoarea sa ad-
versarã din aceastã grupã, Danemarca,
gazdã a competiþiei atunci, alãturi de Nor-
vegia.

SCM a rãmas doar
cu Ionica Munteanu!
Pârvuþ, out

Dintr-un lot de 20 luat
în cantonamentul de la
Cluj-Napoca, Gheorghe
Tadici a renunþat ieri la 3
jucãtoare.  Din pãcate,
SCM Craiova a rãmas sã
fie reprezentatã doar de
goalkeeperul Ionica Mun-
teanu, excelenta formã
arãtatã de Aneta Pîrvuþ în
acest tur de  campionat
nefiind îndeajuns pentru
selecþioner de a o menþi-
ne în lotul de Ungaria.
Celelalte ghinioniste s-au
numit Claudia Constanti-
nescu ºi Diana Puiu (am-
bele HC Zalãu).

Pe foaia de joc vor pu-
tea fi trecute însã numai
16 handbaliste, astfel cã
un portar, Munteanu sau

Dedu, va rãmâne rezervã.
Din punct de vedere statistic, 7 din

cele 17 tricolore vor juca pentru prima
datã la un Campionat European: Dedu,
Chiper, Ciuciulete, Zamfir, Perianu, Bon-
dar ºi Bãbeanu. Zamfir ºi Bondar sunt
debutante ºi la un turneu final, toate ce-
lelalte cinci jucãtoare având cel puþin o
participare la un Campionat Mondial.

La polul opus sunt Aurelia Brãdeanu,
care va participa la 6-lea turneu final
continental ºi Valentina Ardean - a patra
participare. România va avea la o Euro-
pene o echipã care are media de vârstã
de 27,9 ani. Cãpitanul echipei va fi Au-
relia Brãdeanu, care va aduna, în total,
15 prezenþe la turneele finale (Europe-
ne, Mondiale ºi Jocuri Olimpice).

Tadici: “Putem termina
în primele 4”

România ºi-a prezentat lotul cu care
va lupta pentru primele locuri la Cam-
pionatul European într-o atmosferã des-
tinsã. Au fost multe glume ºi zâmbete,
la Cluj Napoca, înainte de plecarea spre
Ungaria.

Selecþionerul a fost plin de optimism
ºi entuziasm ºi în declaraþii ºi a dezvã-
luit cã sperã la un loc în primele 4 naþi-
uni ale Europei, chiar dacã obiectivul
declarat este un loc în primele 8. Tadici
nu s-a ferit sã vorbeascã chiar de titlul
european, visul handbalistelor sale. „Tar-
getul nostru este locurile 1-8, iar anul
viitor la Mondial sã ne clasãm pe un loc
care sã ne permitã calificarea la Olipia-
dã. Fiecare îºi doreºte rezultatul suprem
ºi e normal asta. E foarte greu, dar nu

imposibil. Cu toatã seriozitatea spun cã
avem o echipã puternicã, care dacã va
juca la 80-85 la sutã din potenþial, poate

sã facã o mare surprizã. Am fãcut
cea ai bunã pregãtire de pânã acum.
Dacã se poate, ºi se poate, vom
termina în pr imele 4”,  a  spus
Gheorghe Tadici.

În privinþa grupei cu Norvegia,
Danemarca ºi Ucraina, Tadici este
la fel de optimist. “E o grupã foar-
te grea, în care trebuie sã arãþi de
la început cine e ºeful. Dacã jucãm
foarte serios vom merge cu punc-
te în grupa principalã. Sper cã ro-
mânii, care vor veni sã ne susþinã,
se vor întoarce mai mulþumiþi de-
cât au plecat din Serbia”, a mai de-
clarat Tadici, care a transmis opti-
mismul sãu ºi fetelor din lot. “Sun-
tem pregãtite ºi sper sã ne putem
bucura la final. O sã fie o grupã
grea, dar suntem pregãtite ºi la fi-
nal ne vom arãta valoarea”, a spus
cãpitanul Aurelia Brãdeanu.

CAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIECAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIECAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIECAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIECAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIECAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIECAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIECAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIECAMPIONATUL EUROPEAN (F) – EDIÞIA A XI-A (UNGARIA / CROAÞIA), 7-21 DECEMBRIE
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Arbitru: Alexandru Tudor (Bucureºti) 4.

Craiova: Bãlgrãdean 5 – Târnã-
cop 5, Izvoranu 7, Frãsinescu 7,
Vãtãjelu 6 – Mateiu 5, Madson 5
(Sin 83) 4, Brandan 6 – Bãluþã 6
(Herghelegiu 46) 6, Bawab 7, Fer-
felea 6 (Cârstea 74) 6.

Steaua: Cojocaru 7 – Râpã 7,
Luchin 7, Papp 7, Latovlevici 7 –
Prepeliþã 7, Breeveld 5 – Stanciu
8, Neagu 6 (Sânmãrtean 63) 7,
Toºca 5 (Chipciu 46) 6 – Rusescu
7 (Ad. Popa 78) 6.

Universitatea Craiova – Steaua 0-1
A marcat: Rusescu 68 – din penalty.

Declaraþii  despre meci:
Sorin Cârþu: „Am greºit ºi noi în

prima reprizã cu acea aºezare, Steaua
a dominat ºi a avut ocazii. La pauzã
am remediat tactic ºi ne-am impus
jocul, dar apoi a venit decizia lui
Tudor, el a decis echipa calificatã”

Emil Sãndoi: „În prima reprizã
Steaua a avut un plus de posesie ºi
câteva ocazii. Deºi jocul nostru a
lãsat de dorit, am avut câteva
oportunitãþi. Repriza a doua a fost
mult mai echilibratã, am dominat
pânã am primit golul. S-a reuºit
formarea unei echipe aici, în
adevãratul sens al cuvântului. O
datã ºi o datã trebuia sã vinã ºi o
înfrângere, dar ne pare rãu cã s-a
întâmplat cu Steaua. Rãmâne sã ne
revanºãm în faþa fanilor la CFR Cluj,
unde ne propunem sã obþinem un
rezultat bun”

Constantin Gâlcã: „A fost ultimul
joc pe „Oblemenco“ ºi a fost impor-
tant ºi pentru noi, ºi pentru Craiova.
Universitatea venea dupã o serie de
jocuri fãrã înfrângere. Am avut o
primã reprizã bunã. În a doua reprizã
au ieºit în primele 10-15 minute mult
mai bine ca noi, apoi am echilibrat
jocul ºi l-am câºtigat. Noi încercãm sã
câºtigãm cu orice arbitru. Dar Steaua
are experienþã mai mult decât
Craiova ºi jucãtori valoroºi. Atmosfe-
ra extraordinarã, ca de altfel de
fiecare datã la Craiova”

Craiova a fost eliminatã de arbitrul Tudor, dar a tratat
cu prea mult respect o echipã improvizatã de Gâlcã

Oltenii au enumerat jumãtatea de
echipã care-i lipsea pentru sfertul de
Cupã, iar oaspeþii au rãspuns „fair” ali-
niind un „unsprezece” ticsit de rezer-
ve. Practic, doar Papp ºi Prepeliþã ju-
caserã titulari în ultima vreme din for-
mula trimisã de teren de Gâlcã joi sea-
ra. Alb-albaºtrii au afiºat însã o teamã
inexplicabilã, de parcã ar fi în locul re-
zervelor Stelei ar fi fost echipa de bazã,
iar în locul unui stadion arhiplin, gata
sã-i ducã spre semifinale, ar fi jucat în
Ghencea ostilã. Cu o autobazã care nu
voia cu niciun chip sã se dezlipeascã
de propriul careu, în ciuda apelurilor
lui Sãndoi de margine care îndemna la
mutarea liniei de apãrare mult mai sus,
Craiova a cedat total iniþiativa. Nici ste-
liºtii nu pãreau prea pregãtiþi sã atace,
cu Breveld, Neagu ºi Toºca la pupitru,
dar au rãspuns în cele din urmã invita-
þiei ºi au avut câteva ocazii. Stanciu a
fost cel mai periculos jucãtor, dar Bãl-
grãdean a avut replicã la execuþiile sale
ºi ale lui Latovlevici ºi Rusescu. Con-
simþind sã fie înghesuitã în propria ju-
mãtate, Craiova a ripostat întâmplãtor
sau pe erorile steliºtilor. Pe una dintre
acestea, Bãluþã n-a fost capabil sã o
speculeze, fiindcã n-a avut încredere

în piciorul stâng. Faza a fost finalizatã
spectaculos cu o foarfecã de Bawab,
dar tânãrul Cojocaru nu a avut emoþii.
De altfel, puºtiul de 19 ani nu a avut de
apãrat niciun ºut periculos pânã la fi-
nalul partidei. Cârþu ºi Sãndoi au mizat
pe combinaþiile eficiente dintre Bawab
ºi Brandan, iar argentinianul a fost pla-
sat de multe ori ca al doilea vârf. De
acolo a pãtruns în careu o singurã datã,
când n-a reuºit sã-l gãseascã decât pe
Cojocaru cu o loviturã de cap.

Chiar dacã la mijloc Mateiu ºi Mad-
son au fost deseori ridicoli, în special
brazilianul, Craiova a fost mai activã
în partea a doua. Cu douã vârfuri, alb-
albaºtrii au reuºit sã-ºi impunã jocul,
iar Bawab a tras peste poartã la cea
mai mare ocazie a Craiovei. Tribunele
s-au aprins când au avut ºi motive sã
o facã, iar la cele câteva cornere ale
alb-albaºtrilor atmosfera a fost ca pe
vremuri. Arbitrul Tudor a pus însã ca-
pãt entuziasmului, prin penalty-ul dic-
tat cu 25 de minute înainte de final.
Gâlcã folosise deja atuurile Chipciu ºi
Sânmãrtean, dar aceºtia nu apucase-
rã sã-ºi punã amprenta pe joc. Ruses-
cu l-a lansat pe Râpã, iar fundaºul
dreapta care nu a reuºit sã-i dea gol

din penalty lui Moþi a anticipat inten-
þia de a plonja a lui Bãlgrãdean ºi a
sãrit în el. N-a avut tupeul sã cearã
lovitura de pedeapsã, ºtiind cã astfel
de faze se pot pedepsi ºi cu un gal-
ben pentru simulare. Nici Tudor n-a
fluierat imediat, dar dupã douã secun-
de de cumpãnã a îndreptat mâna spre
punctul cu var ºi aºa a þinut-o pânã
când Rusescu a transformat. Bãlgrã-
dean s-a aruncat pe deasupra mingii
la al 5-lea penalty pe care a încercat
inutil sã-l pareze de când a venit în

Meciurile Gaz Metan – FC Braºov, Viitorul – FC Botoºani s-au jucat asearã.
Ceahlãul – „U” Cluj, sâmbãtã, ora 15.30
Pandurii – Rapid, sâmbãtã, ora 18
Astra – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
Oþelul – ASA Tg. Mureº, duminicã, ora 15.30
Steaua – CSMS Iaºi, duminicã, ora 18
CFR Cluj – „U” Craiova – duminicã, ora 20.30
Petrolul – Chiajna, luni, ora 20.30

Arbitrul poreclit „Brad Pitt” a fãcut praf un nou meci.
Dincolo de atitudinea sa arogantã, cu care reuºeºte sã
tensioneze atmosfera de pe gazon ºi din tribune, prin
erorile sale decide meciuri, competiþii, pune capãt unor
obiective ºi visuri. Despre penalty-ul acordat Stelei s-au
exprimat doi dintre cei mai mari arbitri ai României, Ion
Crãciunescu ºi Adrian Porumboiu, spunând cã ei n-ar fi
luat aceeaºi decizie. Sorin Cârþu l-a hãrþuit la final pe cen-
tralul bucureºtean ºi a explicat ºi de ce: „Nu a fost penal-
ty, a fost o decizie eronatã a lui Tudor. Mi se pare o în-
frângere nemeritatã pentru noi. Atmosfera frumoasã care
s-a creat aici nu a fost de ajuns, la un meci de fotbal
trebuie sã iasã altcineva în evidenþã. Cei care ierarhizeazã
de ani de zile clasamente, ãºtia sunt importanþi. Dacã am
fi fost învinºi într-un mod meritat poate spectatorii ar fi
acceptat, dar aºa au plecat cu un gust amar, cu nemulþu-
mirea unei decizii eronate. Sunt recidive la Tudor când e
vorba de faze de penalty”.

Revoltat a fost ºi Gicã Craioveanu: „Tudor ºi-a bãtut
joc de un oraº întreg. Sã dai acest penalty este penibil. În
tribune au fost 20.000 de oameni care au venit cu iluzii,

Bãnie. Craiova n-a avut forþa sã revi-
nã în joc, nemaiavând vreo ocazie în
minutele rãmase, spre dezamãgirea fa-
nilor, care nu au încetat sã-l înjure pe
Alexandru Tudor pânã când a ieºit,
însoþit de scutieri, de pe teren. Par-
cursul Craiovei în Cupã se opreºte în
sferturi, iar seria pozitivã a tandemu-
lui Cârþu-Sãndoi se încheie la meciul
13. Dar mai cu ghinion a pãrut sã fie
delegarea fãcutã pentru acest joc, cu
arogantul Tudor punând capãt urât
unei sãrbãtori alb-albastre.

„Brad Pitt” Tudor, inamicul public în Oltenia
Cei 25.000 de fani, dar ºi jucãtorii, antrenorii ºi oficialii craioveni l-au acuzat

pe centralul bucureºtean pentru penalty-ul acordat

echipa a jucat, dar Tudor a decis meciul cu un penalty
inventat. Este o decizie urâtã ºi irealã, o eroare flagrantã.
Tudor a râs de Oblemenco, de Balaci, de Cârþu ºi de Sãn-
doi. Doar Real Madrid, Barcelona sau Steaua pot primi
un astfel de penalty”.

Cãpitanul Craiovei, Pablo Brandan, nu l-a menajat pe
Tudor, cel care îi acordase gratuit ºi un cartonaº galben în
finalul meciului cu FC Botoºani, din cauza cãruia a lipsit la
Iaºi. „Sunt bãrbat ºi ºtiu sã pierd, dar nu au fost mai buni,
ci i-a ajutat arbitrul. Nu existã un meci arbitrat de el fãrã
probleme. El face ce vrea, tot timpul. Nu-l vezi pe teren, ce
face, ce arogant e? În cel mai bun moment al nostru a dat
penalty. Au jucat cu un jucãtor în plus, Tudor, a reuºit sã
intre în istorie”. Cristian Bãlgrãdean s-a apãrat spunând cã
la contactul cu Râpã nu se putea acorda penalty: „Nu a
fost penalty. Tuºierul putea sã intervinã, dar a fost prea
fricos”. Cãpitanul Stelei, Andrei Prepeliþã, a comentat de-
spre penalty: „Noi n-aveam nevoie de penalty, dar dacã
arbitrul l-a dat, l-am fructificat ºi am câºtigat”

Scrisoare deschisã anti-Tudor
Pe site-ul oficial, clubul din Bãnie a publicat

ieri o scrisoare deschisã arbitrului Alexandru
Tudor, din care spicuim: „Legendara arenã a Ro-
mâniei merita un meci de galã ºi o intrare în is-
torie pe mãsura performanþelor obþinute acolo
de atâtea generaþii. Dumneavoastrã, însã, aþi
umbrit aceastã sãrbãtoare. Problema dumnea-
voastrã este una foarte gravã pentru fotbalul
românesc. Reprezentaþi un caz clasic de incom-
petenþã, probatã de atâtea ori pe stadioanele
unde aþi fluierat. Aþi reuºit sã batjocoriþi 47 de
ani de istorie. Fotbalul trãieºte prin suporteri,
acesta este motto-ul sponsorului principal al
Cupei României. Prin maniera dumneavoastrã
de arbitraj nu faceþi altceva decât sã-i iritaþi ºi
implicit sã-i izgoniþi de pe stadioane” se spune
în respectiva scrisoare, cãreia îi sunt ataºate
câteva filmuleþe cu decizii ale lui Tudor care au
distrus meciuri importante.
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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
Botoºani 16 7 3 6 20-22 24
Viitorul 16 5 6 5 22-21 21
FC Braºov 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
Ceahlãul 16 3 5 8 14-26 14
CSMS Iaºi 16 2 6 8 14-27 12
Oþelul 16 2 6 8 7-22 12
Rapid 16 2 5 9 7-22 11

Sferturile de finalã ale Cupei României
CS Mioveni – CFR Cluj 3-4
Au marcat: B. Stoica 35, Nilã 51, Galan 59 / Tade 62 – pen., 86, Chantu-

ria 68, Ivanovski 90.
„U” Cluj – Pandurii 1-0
A marcat: Cepellini 65.
ASA – Petrolul 0-1
A marcat: Albin 88.
„U” Craiova – Steaua 0-1
A marcat: Rusescu 68 – pen.
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Fanii alb-albaştrii n-au mai ţinut cont de frig,  de oră şi de
distanţă ş i s -au năpustit din toate  colţurile Olte niei şi chiar din
Bucure şti pentru a vede a ultimul meci al alb-albaştrilor înainte
de molarea stadionului „Ion Oble menco”.  25.000 de suporte ri
au invadat arena din Bănie,  bilete le f iind epuizate cu 4 ore îna-
inte de meci,  acesta jucându-se cu casa închisă.  Fanii au agitat
5.000 de s teguleţe alb-albastre la tribuna a doua,  iar înaintea
startului partidei au folos it tele foanele  mobile  pe ntru a crea o
coregrafie luminoasă spontană. N-au lipsit ce lebrele  „valuri”
pe  care marea alb-albastră de suporteri le -au iniţ iat  în câte va
rânduri. Înaintea startului partide i, un spectaculos foc de artif i-
cii, pus la cale de organizatori cu ocazia ultimului meci pe „Ion
Obleme nco”, a delectat fanii pre zenţi pe stadion.

Imnurile, interpretate de Păunescu jr.
şi Craioveanu

Foto: paunescu craioveanu

Mai multe melodii dedicate de-
a lungul timpului Universităţii Cra-
iova au fost difuzate la staţia de
amplificare a arenei cu o oră îna-
intea startului partidei, de la cele
pe ritmuri populare la unele pe rit-
muri moderne. Cele două imnuri,
„Cântec pentru Oltenia” şi „O iubire
alb-albastră” au fost cântate la tu-
nelul de ieşire pe teren chiar înainte
de joc. Primul, compus de Adrian
Păunescu, a răsunat în interpreta-
rea fiului acestuia, Andrei, în timp
ce al doilea a fost mai mult strigat
de carismaticul Gică „Grande” Cra-
ioveanu, împreună cu cei 25.000 de
spectatori. La meci a asistat şi Mi-
hai Bobonete, personajul „Bobiţă” din
serialul „Las Fierbinţi”, care s-a de-
clarat impresionat de atmosfera de
pe stadion şi a fost extrem de iritat
de decizia lui Tudor.

Cele brul component al Craiovei Maxima,  Ilie Balaci,  a fost  cel
care  a dat lovitura de începere a ultimului meci de pe  „Ion Oble-
menco”. Purtând un fular alb-albastru la gât,  „Minunea Blondă”
a primit de  la Sorin Cârţu şi un tricoul de joc al Universităţii
Craiova cu numărul 8. Ruse scu a ţ inut să-l salute la ce ntru pe  cel
pe care-l ve nera în copilărie, când era suporter al Craiovei.

„Minunea Blondă”
a început ultimul meci

Au venit
la meci
şi „primii
pe Central”

Clubul din Bănie a
adresat invitaţii pentru
meciul cu Steaua tuturor
jucătorilor Ştiinţei rămaşi
în viaţă c are au fost pe
teren la primul meci
disputat pe „Central”,
câţiva răspunzând invita-
ţiei. Aceş tia au primit
tr icouri personalizate cu
numărul 67 pe spate, iar
pe piept scria „Primii pe
Central”.  Unii dintre
componenţii generaţiei 67
s-au regăs it ş i în fotogra-
fiile cu Univers itatea
Craiova de la tr ibuna
oficială.

14 ani pentru
Sezione Ultra’

La Peluza Nord s-au afişat
două coregrafii, câte una pe re-
priză. Prima a fost una perso-
nalizată, a celor de la Sezione
Ultra, cu prilejul a 14 ani de la
înfiinţarea grupării, cu o pân-
ză în culorile negru-albastru şi
simbolul brigăzii „curgând”
deasupra, alături de mesajul
„De 14 ani pe baricade, Craio-
va, luptând pentru tine”.

A doua coregrafie afişată la Peluza Nord în timpul meciului de joi a
fost realizată de fanii autointitulaţi „ai Craiovei libere”. Aceştia au afişat
un mesaj enorm care a fost desfăşurat atât la peluza nord, cât şi pe
jumătate din tribuna a II-a, pe care se putea citi „Istoria Craiovei a fost
scrisă de eroi...şi toţi sunt aici cu noi”, iar coregrafia a fost reprezentată
de cele 4 steme oficiale ale Universităţii Craiova, în ordinea în care aces-
tea au fost purtate pe piept de-a lungul timpului.

„Suporterii Craiovei libere”,
coregrafie cu cele 4 steme
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