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OFF-uri de GABRIEL
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- Acum avem de toate, Popescule,
nu ne mai văităm. Avem corupţie, avem
hoţi,  avem poli tici eni  cu  grămada,
avem salarii mici, avem pensii mici... actualitate / 3
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După ce luni hidrologii au
emis cod galben şi portoca-
liu de inundaţii pentru mai
multe cursuri de apă din
Dolj,  repreze ntanţii Admi-
nis traţiei Bazinale de Apă
Jiu au intervenit preventiv,
ieri dimineaţă, în mai mul-
te zone din judeţ. Două dru-
muri comunale şi unul jude-
ţean au fost, însă, inundate
din cauza revărsării apelor.
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Premoniţia
unui istoric...

Lucian Boia, istoric bine cu-
noscut în spaţiul publicistic, ex-
trem de prolific anul acesta, prin
cele patru cărţi oferite celor is-
pitiţi de lectură, reflecta în eseul
său „Monarhia, o s oluţie ?”
asupra oportunităţii prezenţei
unui „neamţ” în fruntea ţării,
idee bună în opinia sa, fiindcă
„ce poate  fi mai opus medio-
crităţii ş i vulgarităţii zilei as-
tăzi” .  Premoniţie  împlinită.
„D acă primarul Sibiului,
Klaus  Iohannis, a putut be-
ne ficia de un asemene a re-
virime nt, un rol, cu siguran-
ţă, a jucat şi Carol I (.. .)

Administrator de
firmă, la judecată
pentru fraude cu
fonduri europene

Ansambluri din
şase judeţe, în
Alaiul datinilor
„Din bătrâni,
din oameni buni”

Noi partide
sau o nouă
„partidă”?

Informaţia lansată de Sebas-
tian Ghiţă, ex-companion al lui
Ponta autosuspendat din PSD,
privind constituirea unei noi for-
maţiuni politice pe eşichierul
stângii autohtone n-a depăşit nici
limita unei ştiri de cancan. Nu
ştiu prea multe despre acest po-
litician în afara celor care l-au
plasat şi îl păstrează în rândul
tagmei de „norocoşi” profitori ai
unei societăţi intrate şi rămase
mai bine de decenii într-o aspră
degringoladă; nu l-am auzit vor-
bind, nici pe la întruniri, nici pe la
vreun talk-show de seară târzie...
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ªedinþã solemnã

a Parlamentului

pe 17 decembrie,

dedicatã împlinirii

a 25 de ani

de la Revoluþie
Parlamentul se va reuni,

în data de 17 decembrie, în
ºedinþã solemnã dedicatã îm-
plinirii a 25 de ani de la Re-
voluþia din 1989, a anunþat,
ieri, secretarul Camerei De-
putaþilor, Nicolae Mircovici.
Decizia a fost luatã de Birou-
rile Permanente ale celor
douã Camere ale Parlamen-
tului. „Pe data de 17 decem-
brie, la ora 10.00, va fi o
ºedinþã solemnã dedicatã 25
de ani de la Revoluþia din
1989, la care fiecare grup par-
lamentar va avea posibilita-
tea de a-ºi exprima un punct
de vedere timp de 15 minute,
iar fiecare grup poate avea
pânã la 10 invitaþi pentru
care îºi asumã rãspunderea”,
a precizat Mircovici. Tot ieri,
conducerile celor douã Ca-
mere ale Parlamentului au
decis ca preºedintele ales
Klaus Iohannis sã depunã ju-
rãmântul de învestiturã într-
o ºedinþã solemnã a Parla-
mentului în ziua de dumini-
cã,  21 decembrie ,  la  ora
12.00, dupã cum a anunþat
Mircovici. „În legãturã cu ju-
rãmântul depus de cãtre pre-
ºedinte, în consens s-a stabi-
lit ca acesta sã fie pe 21, du-
minicã, la orele 12.00, ur-
mând ca, în conformitate cu
Constituþia, preºedintele nou
ales sã intre în atribuþiile con-
stituþionale în momentul în
care depune jurãmântul în
faþa Parlamentului”, a pre-
cizat secretarul Camerei.

Reprezentanþii Fondului Monetar
Internaþional (FMI) ºi ai Comisiei Eu-
ropene (CE) au convenit cu autoritã-
þile române stabilirea bugetului pe anul
2015 pe baza unui deficit bugetar de
1,8% pe cash ºi de 1,2% din PIB în
termeni ESA (sistemul european de
conturi), se aratã într-o declaraþie
transmisã ieri mass-media, la încheie-
rea vizitei comune în România a dele-
gaþiei FMI ºi CE. „Echipele, împreu-
nã cu autoritãþile au ajuns la o înþele-
gere generalã cu privire la bugetul anu-
lui 2015, în concordanþã cu þintele din
program, susþinut de un Acord Stand
— By cu FMI ºi de Asistenþã CE pen-
tru balanþa de plãþi. Proiectul de buget
include o þintã de deficit cash de 1,8%
din PIB ºi un deficit de 1,2% din PIB în ter-
meni ESA. Acest lucru este în concordanþã cu
îndeplinirea obiectivului bugetar pe termen me-
diu (MTO) care, în anul 2015, se situeazã la
1% din deficitul PIB în termeni structurali (în
bazã ESA), pe fondul unei absorbþii mai mari a
fondurilor Uniunii Europene”, se aratã în co-
municatul citat. Potrivit documentului, o misi-
une comunã care va avea drept scop o evalua-
re completã a acestui program se va afla la Bu-
cureºti în luna ianuarie. Echipele FMI ºi CE au
efectuat o vizitã la Bucureºti în perioada 2 — 9
decembrie 2014, pentru discuþii tehnice privind
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bugetul pentru anul 2015. Informaþiile din co-
municatul FMI ºi CE au fost confirmate ºi de
premierul Victor Ponta, care a declarat, ieri, cã
existã un acord de principiu cu delegaþia Fon-
dului, Comisiei ºi Bãncii Mondiale privind bu-
getul de stat pe 2015, conform cãruia deficitul
bugetar prevãzut pentru anul viitor va fi de
1,83% din PIB. „Este un deficit care, pe de o
parte, rãspunde dorinþei de a arãta rigurozitate
bugetarã ºi capacitate de atingere a obiectivelor
noastre asumate prin Tratatul fiscal (...), pe de
altã parte, însã, nu pune o presiune mult prea
mare pe cheltuieli, ºi în special aici vorbim ºi

de drepturi salariale, drepturi sociale
ºi proiecte de investiþii, fie cele fi-
nanþate din fonduri europene, fie cele
din bugetul de stat. Vom avea un bu-
get în sumã totalã de 238 de miliarde
de lei — din care 225 sunt venituri ºi
13 miliarde este deficitul de 1,83%
din PIB. S-a luat în considerare ºi s-
a acceptat de cãtre partenerii noºtri
internaþionali estimarea unei creºteri
economice egale cu cea din 2014, de
2,5% din PIB”, a anunþat Ponta la
Palatul Victoria. Premierul a adãugat
cã „pentru proiecte cofinanþate eu-
ropene (..) sunt prevãzute sume su-
plimentare — 19 miliarde de lei pen-
tru proiecte europene din bugetul de
stat, plus 9 miliarde pentru autoritãþi

publice locale”. De asemenea, Ponta a reafir-
mat cã „bugetul nu se construieºte pe baza nici
unei tãieri sau impozit suplimentar pe 2015” ºi
„cota unicã de 16% rãmâne în vigoare, se re-
duce taxa pe construcþii speciale de la 1,5 la
1% (...) toate mãsurile, fie de stimulare econo-
micã, fie de dreptate socialã, în vigoare sunt
incluse în buget — scutirea de impozit a profi-
tului reinvestit, indexarea pensiilor ºi creºterea
venitului minim garantat în platã, indexarea cu
16% a indemnizaþiilor persoanelor cu dizabili-
tãþi (...). Tot ce s-a adoptat este inclus în buge-
tul pe 2015”.

Camera Deputaþilor a respins,
ieri, proiectul de lege iniþiat de de-
putaþii PMP Eugen Tomac, Mihae-
la Stoica, Valerian Vreme ºi Clement
Negruþ privind introducerea votu-
lui prin corespondenþã pentru ale-
gãtorii români cu domiciliul sau re-
ºedinþa în strãinãtate, nici un depu-
tat neluând cuvântul la acest pro-
iect. Iniþiativa legislativã a fost
respinsã cu 203 voturi, fiind înre-
gistrate 84 de abþineri ºi 8 voturi
„împotrivã”. Iniþiativa legislativã
propunea introducerea votului prin
corespondenþã în cazul alegerilor
parlamentare, prezidenþiale ºi euro-
parlamentare. Comisiile de adminis-
traþie ºi juridicã au apreciat cã acest
sistem de vot prezintã vulnerabili-
tãþi semnificative din punctul de
vedere al siguranþei procesului de
votare. Camera Deputaþilor este for

Plata beneficiilor sociale, respec-
tiv a alocaþiei zilnice de hranã, a celei
lunare de plasament ºi a alocaþiei
pentru susþinerea familiei - toate ma-
jorate din decembrie -, se va face
luna aceasta în avans, înaintea sãr-
bãtorilor de iarnã, informeazã Mi-
nisterul Muncii. Potrivit ministeru-
lui, începând cu luna decembrie,
alocaþia zilnicã de hranã va fi majo-
ratã pentru 18.000 de copii aflaþi în
instituþiile publice. Cuantumul ei
creºte de la 6 la 12 lei, respectiv de
la 8,3 la 16,6 lei, în funcþie de vâr-
sta beneficiarilor. Tot din aceastã

Camera Deputaþilor a încuviinþat arestarea
preventivã a deputatului Cãtãlin Teodorescu

Camera Deputaþilor a aprobat,
ieri, corectarea „erorii materiale”
din procesul de vot de sãptãmâna
trecutã, asupra cererii de încuviin-
þare a arestãrii preventive a lui Cã-
tãlin Teodorescu, modificând de-
cizia de respingere ºi constatând
încuviinþarea arestãrii preventive
a acestuia. Deputaþii au aprobat
aceastã decizie cu 199 voturi
„pentru”, 6 „împotrivã” ºi 58 de
abþineri, modificând hotârârea lua-
tã în data de 3 decembrie, când a
fost respinsã încuviinþarea ares-
tãrii preventive a lui Teodorescu.
Comisia de numãrare a voturilor
a constatat, în urma reverificãrii

prezenþei la vot, cã au fost pre-
zenþi 291 de deputaþi ºi nu 292,
cum a apãrut iniþial în procesul
verbal, deoarece, dintr-o eroare
materialã, secretarul Camerei,
care a a fãcut atunci prezenþa, l-a
trecut prezent pe Marko Attila,
deºi acesta nu se afla în þarã. Ca
urmare, numãrul celor prezenþi
este mai mic cu unul ºi, cu 291
deputaþi prezenþi, 146 voturi „pen-
tru” ºi 101 „împotrivã”, se con-
statã cã a fost întrunit numãrul
necesar de voturi pentru a încu-
viinþa arestarea preventivã a de-
putatului Teodorescu, a menþionat
comisia de numãrare a voturilor.

decizional cu acest proiect, Senatul
respingându-l anterior. Preºedinte-
le Camerei, Valeriu Zgonea, preciza
pe 19 noiembrie cã în acest mo-
ment prioritarã este elaborarea unei
legi pentru alegerile parlamentare
care sã includã votul prin corespon-
denþã. „Am stabilit cu liderii grupu-
rilor parlamentare cã votul prin co-
respondenþã este important pentru
alegerile pentru Camera Deputaþi-
lor ºi Senatului din 2016. Sãptãmâ-
na viitoare convocãm comisia pen-
tru modificarea legii ºi vom discuta
acest capitol ºi aceastã iniþiativã
parlamentarã (privind votul prin
corespondenþã, a lui Tomac - n.r.)
ºi vom gãsi soluþia oportunã ca în
cel mai scurt timp sã avem o lege
de alegere a Camerei ºi Senatului
care sã includã votul prin corespon-
denþã”, anunþa atunci Zgonea.

Votul prin corespondenþã, respins
de Camera Deputaþilor

Plumb: Salariul minim pe economie
va fi de 975 lei de la 1 ianuarie

Salariul minim pe economie va
fi de 975 lei, de la 1 ianuarie 2015,
iar pensiile vor fi majorate cu 5%, a
declarat ieri Rovana Plumb, minis-
trul Muncii, Familiei, Protecþiei So-
ciale ºi Persoanelor Vârstnice, la
România TV. „Salariul pe economie,
cel minim, va creºte începând cu 1
ianuarie, de la 900 — cât este în
momentul de faþã — la 975 (lei -
n.r.), iar a doua majorare se va pro-
duce începând cu 1 iulie, de la 975
la 1.050 (lei - n.r.), astfel încât sã

încheiem anul 2015 cu salariul mi-
nim pe economie 1.050 lei”, a afir-
mat ministrul Muncii. Potrivit Ro-
vanei Plumb, pensiile vor fi majo-
rate cu 5%, iar pensia minimã va
ajunge la 400 de lei. „În ceea ce
priveºte pensiile, facem o majorare
a pensiilor cu 5%, respectiv a valo-
rii punctului de pensie, pentru cã ne
permite bugetul sã avem o majora-
re mai mare decât rezultã din cal-
culul aplicãrii formulei din Legea 263
— Legea pensiilor. Deci pensiile vor

fi majorate cu cinci puncte
procentuale, iar pensia mi-
nimã, cea de 350 de lei, va
fi majoratã la 400 de lei,
astfel încât cei care benefi-
ciazã în momentul de faþã
de 350 de lei — ca ºi pen-
sie minimã socialã, 360, 370
(lei - n.r.) — toþi vor ajun-
ge la 400 de lei”, a explicat
Plumb.

lunã va fi majoratã ºi alocaþia luna-
rã de plasament. Pentru copilul fãrã
dizabilitãþi aflat în plasament la o
familie/persoanã, într-un serviciu de
tip rezidenþial sau aflat sub tutelã,
alocaþia de plasament creºte de la
97 la 600 de lei. În cazul copilului
cu dizabilitãþi, care are un certificat
de încadrare în grad de handicap,
aceastã alocaþie se majoreazã de la
145,5 la 900 de lei. De aceeaºi alo-
caþie lunarã de plasament, de 600
lei, va beneficia, tot din decembrie,
ºi copilul fãrã dizabilitãþi aflat în în-
grijirea unui asistent maternal.

Alocaþiile de hranã, plasament ºi pentru
susþinerea familiei, plãtite în avans
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Lucian Boia, istoric bine cunos-
cut în spaţiul publicistic, extrem
de prolific anul acesta, prin cele
patru cărţi oferite celor ispitiţi de
lectură, reflecta în eseul său „Mo-
narhia, o soluţie?” asupra opor-
tunităţii prezenţei unui „neamţ” în
fruntea ţării, idee bună în opinia
sa, fiindcă „ce poate fi mai opus
mediocrităţii şi vulgarităţii zi-
lei astăzi”. Premoniţie împlinită.
„Dacă primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, a putut beneficia de
un ase menea revirime nt, un
rol, cu siguranţă, a jucat şi Ca-
rol I (...) fiindcă există, legat de
Carol I, mitul acesta al germa-
nului care înseamnă rigoare,
disciplină, organizare, eficien-
ţă, exact ceea ce lipseşte româ-
nilor”. Aşadar, mitul regelui Ca-
rol I l-ar fi ajutat pe Klaus Iohan-
nis să devină preşedintele români-
lor consideră, acum, istoricul Lu-
cian Boia, într-o declaraţie oferită

MIRCEA CANŢĂR

Premoniţia unui istoric...
presei. O astfel de argumentare,
destul de excesivă, ca să ne expri-
mîm îngrijit, din respect pentru
intelectualul Lucian Boia, ar putea
fi valabilă numai cu îndeplinirea
unei condiţii exprese: electoratul lui
Klaus Iohannis să fi avut deplină
cunoştinţă de domnia lui Carol I
ca principe (1866-1881) şi ca rege
(1881-1914), cu toate luminile ei,
corect descrise în eseul „Monar-
hia, o soluţie?”, şi umbrele ei –
„pată” o numeşte autorul – nu de-
plin omise, dar rezumate nici mă-
car la o frază, ci la o propoziţie
simplă („Replica dramatică a fost
sângeroasa răscoală din 1907”).
Întreg elogiul adus monarhiei în
general şi domniei lui Carol I în
special de is toricul Luc ian Boia
este dec ent, argumentat,  parţial
corect dozat, statuia acestuia, alta,
nu cea a lui Mestrovic, revenind
la locul său în faţa Palatului regal.
Tentaţia mitologică e mare şi riscă

să-i cadă victime şi printre isto-
rici. În fapt, Carol I e suficient de
important ca să încercăm să-l fa-
cem mai important decât a fost.
Până la urmă, românii au avut no-
roc, cam rar în istoria lor, fiindcă
iniţial opţiunea era contele Filip de
Flandra, fratele regelui Leopold al
II-lea al Belgiei, cu care Napoleon
al III-lea n-a fost de acord, fami-
lia de Orleans, căreia îi aparţinea,
fiind pretendentă la tronul Franţei.
Să revenim: e greu de crezut, cum
zic e şi Luc ian Boia, că puteam
descoperi un suveran mai potrivit,
cu ţelurile urmărite atunci, decât a
fost Carol I. Un rege străin, con-
stituţional, care să nu se amestece
cu aristocraţia autohtonă, mai mult
decât un arbitru foarte exigent. Cu
aport covârşitor în modernizarea
ţării, în ruperea vasalităţii faţă de
otomani (războiul de independen-
ţă de la 1877), în politica externă,
pe măsura intereselor de securita-

te ale României, dar şi în politica
internă, prin chemarea succesivă
la putere a liberalilor şi conserva-
torilor. Una peste alta, adunând şi
scăzând, a fost epoca cea mai fer-
tilă pe care a cunoscut-o România
în întreaga ei istorie, conchide is-
toricul Lucian Boia în eseul men-
ţionat. Surmontarea  „momentu-
lui 1907” este, din păcate, forţată,
inabilă ş i oricum,  „nu doar o
pată”, deşi numărul victimelor nu
a putut fi stabilit niciodată, Nico-
lae Iorga vorbind de mii de ţărani
împuşcaţi („Neamul românesc”
din 29 aprilie 1909). Istoricul Ioan
Scurtu citează în lucrarea sa „Ca-
rol I” (din volumele „Istoria ro-
mânilor în timpul a patru regi”)
o declaraţie a suveranului către
Marghiloman: „Dosarele sunt la
mine”. Referirea era la ceea ce se
întâmplase la înăbuşirea răscoalei.
Ororile din Oltenia n-au fost nici-
odată contestate şi sângele vărsat

„a mânjit monarhia”, iar scrii-
torii Liviu Rebreanu, Ion Luca Ca-
ragiale, Tudor Arghezi, Cezar Pe-
trescu, dar şi Mircea Eliade, au
plasat răsc oala în paginile lor lite-
rare. Miile de ţărani trimişi în în-
chisoare au fost graţiaţi de Carol
I, dar numai în măsura în care nu
participaseră la crime. Recompen-
saţi, în sc himb, au fost arendaşii.
Dacă istoria este, stricto sensu,
cum ne îndrumă Cornelius Cas-
toriadis, o cercetare şi o reflecţie
critică asupra trec utului, putem
rămâne convinşi că trimiterea la
mitul germanului Carol I, în jus-
tificarea opţiunii pro-Iohannis, ră-
mâne realmente inadec vată şi aici
Luc ian Boia nu numai c ă n-are
dreptate, dar  chiar c omite o gre-
şeală. Istoria noastră e o succe-
siune de paradoxuri, atât şi nimic
mai mult. Fireşte, judecata asu-
pra adevărului nu va fi niciodată
una singură.

Imobilul cu pric ina se află pe
strada „Nic olae Titulescu”,  nr.
38B,  fosta stradă „Severinului”
nr.46,  şi a fost retrocedată de
Primăria Craiova în anul 2007.
Gabriela Cîmpeanu, o femeie în
vârs tă de 77 de ani,  c u domic i-
liul în Târgu Jiu,  a fost cea care
a făcut o notific are către Primă-
rie,  solicitând restituirea în na-
tură a casei pe motiv c ă ea es te
moştenitoarea fostului proprie-
tar,  Ion Urdăreanu,  tatăl său ad-
optiv.  De acte s -a oc upat cons i-
lierul juridic  al Primăriei,  Grigo-
rie Carmen Liana şi,  într-un timp
relativ scurt,  solicitanta a primit
imobilul prin dispoziţie de pri-
mar. În iarna aceluiaş i an, proas-
păta proprietară a vândut însă
casa (cu o suprafaţă de 330 metri
pătraţi ş i un teren de 1.304 me-
tr i pătraţi) lui Liviu Cioană,  pa-
tronul firmei de c ons trucţii MI-
TLIV. Contrac tul de vânzare-
cumpărare s -a încheiat la nota-
rul public  Dana Tomiţă, proprie-
tatea fiind vândută la preţul de
660.000 de euro.
Imobilul a fost donat
municipiului în 1951

Procurorii DNA – Servic iul
Teritorial Craiova arată că retro-
cedarea a fos t făc ută ilegal de la
cap la coadă. Organele de anc he-

Prejudiciu de 660.000 de
euro, descoperit de DNA

la Primăria Craiova
O solicitare a DNA Craiova către  Primăria

Craiova scoate la lumină povestea unei retroce-
dări care a fost făcută, cum se spune, numai şi
numai din pix. O fostă funcţionară a insituţiei,
angajată pe  postul de consilier juridic, a pregă-
tit toate actele necesare ş i a obţinut emiterea
une i dispoziţii de primar pentru retrocedarea

unui imobil din centrul oraşului. Asta în condi-
ţiile în care casa nu pute a fi re stituită vreodată,
fiind vorba de o donaţie , iar solicitantul nici
măcar nu era moştenitorul de drept al proprie-
tarului. Casa a ajuns, în cele din urmă, la patro-
nul firmei de construcţii MITLIV, Liviu Cioană,
care  se află în atenţia procurorilor DNA.

tă spun că respec tiva c asă nu
putea fac e obiec tul unei retro-
cedări în natură deoarece nu fu-
sese o casă preluată abuziv de
către s tat, ci o casă pe care pro-
prietarul a donat-o s tatutului ro-

mân.  Dovada o constituie c hiar
Actul de donaţiune, prin c are
proprietarul Urdăreanu Constan-
tin spunea că „declar, de bună
voie,  nesilit de nimeni şi fără nici
un fel de c ondiţiune sau rezer-
vă,  c ă donez pe vec i s tatului

popular  ac eas tă c asă în care
func ţionează Casa Copilului”.
Proprietăţii i s -a s tabilit o valoa-
re de patrimoniu de 447.800 de
lei,  iar ac tul de donaţie a fost le-
galizat la data de 3 dec embrie

1951 cu grefa Tribunalului Dolj.
În plus , procurorii arată că ade-
văratul proprietar  al c asei es te
Urdăreanu Constantin, şi nu fra-
tele aces tuia,  Urdăreanu Ion, în
numele căruia se solic itase re-
stituirea.

Un referat „fără număr şi dată”
Ancheta DNA Craiova arată,

printre altele, modul în care a
procedat totuşi func ţionarul Pri-
măriei, Grigorie Carmen Liana.

Conform proc edurii,
consilierul juridic tre-
buia să întocmeasc ă
un referat pe care să-
l înainteze ca propu-
nere Comis iei loc ale
pentru aplicarea Legii
nr.10/2010. Organele
de anc hetă spun c ă
funcţionarul nu a in-
clus în documentaţie
nici „rezultatul verif i-
c ării ac telor juridic e
prezentate de Gabrie-
la Cîmpeanu spre a
at es ta  c alita tea de
moşte nitor” ş i nic i
„rezultatul real al ve-
rificării actelor juridi-
c e privind modul în
c are imobilul a fos t
preluat de la s tat”. Mai
mult, referatul nu a
primit nic i număr ş i

nici dată şi nu a fost nic iodată
înaintat comisiei. Funcţionarul a
întocmit, totuşi, Dispoziţia de pri-
mar pentru restituirea în natură
(nr.14851/19.07.2007), căreia i-
a ataşat un referat al Comisiei,
despre care însă proc urorii DNA

arată că nu există. Pe baza aces-
tei dispoziţii de primar, Gabriela
Cîmpeanu a devenit,  astfel, pro-
prietarul casei de pe fosta stradă
Severinului.
Funcţionarul public,
cercetat pentru abuz în serviciu

Fostul funcţionar al Primăriei
Craiova es te c ercetat de DNA
Craiova pentru abuz în serviciu.
La solicitarea proc urorilor, mu-
nicipalitatea se c onstituie şi ea ca
parte civilă în proc es pentru re-
cuperarea prejudiciului, casa res-
pectivă făcând parte din dome-
niul public al Craiovei.  Pe ordi-
nea de zi a şedinţei extraordinare
de joi se află, aşadar, un proiect
de hotărâre prin care li se propu-
ne acest lucru c ons ilierilor mu-
nicipali. Proiectul are ataşate atât
cererea din partea DNA Craiova,
cât şi toată prezentarea cauzei de
c ătre organele de anchetă.  Ca
parte civilă în proces,  Primăria
Craiova solic ită rec uperarea pre-
judic iului es timat la suma de
660.000 de euro, la cât s-a tranz-
ac ţionat c asa de pe s trada „Ni-
c olae Titulescu”.  Proiec tul de
hotărâre al CLM Craiova include
şi o evaluare a imobilului făcută
de municipalitate, valoarea stabi-
lită f iind de 411.500 de euro.

LAURA MOŢÎRLICHE
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În rechizitoriul întocmit la finali-
zarea cercetãrilor în dosar, procu-
rorii DNA – Serviciul Teritorial Cra-
iova au reþinut urmãtoarea stare de
fapt: la sfârºitul anului 2006, în ve-
derea încheierii unui contract între
o societate comercialã ºi Agenþia de
Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi
Pescuit (APDRP), inculpatul Lun-
gu Mihai i-a procurat administrato-
rului acestei firme, inculpatul Gre-
cu Stelian, trimis în judecatã la în-
ceputul lunii iunie 2014, o ofertã de
bunuri, ce cuprindea date nereale,
în scopul obþinerii pe nedrept, de

Poliþiºtii doljeni, în perioada iu-
nie-octombrie 2014, sub coordo-
narea procurorilor de la Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Craio-
va, au desfãºurat activitãþi inves-
tigative ºi de cercetare pentru do-
cumentarea activitãþii infracþionale
a mai multor persoane bãnuite de
comiterea mai multor infracþiuni
de sustragere de produse petro-
liere din cisterne. Pentru proba-
rea activitãþii infracþionale a sus-
pecþilor, în cursul zilei de luni s-
au fãcut 45 de percheziþii la adre-
se din Craiova, din mai multe co-
mune doljene, dar ºi din
judeþele Argeº, Mehe-
dinþi, Olt ºi Dâmboviþa,
de unde au fost identifi-
cate ºi ridicate în vede-
rea continuãrii cercetã-
rilor mai multe bunuri ºi
sume de bani. „Este vor-
ba despre 8 tone de
combustibil, 11.000
euro, 101.000 lei, dar ºi
unitãþi  PC ºi o armã de-
þinutã ilegal. De aseme-

Poliþiºtii rutieri doljeni au or-
ganizat o acþiune pentru pre-
venirea ºi combaterea acciden-
telor de circulaþie produse pe
fondul indisciplinei manifesta-
te de pietoni în utilizarea dru-
mului public, precum ºi pentru
conºtientizarea conducãtorilor
auto cu privire la riscurile la
care se expun atunci când în-
calcã regimul legal de vitezã.
Poliþiºtii au constatat 42 aba-
teri de naturã contravenþionalã
pentru care au fost aplicate
amenzi de peste 4.500 lei, din-
tre care 15 pentru vitezã nere-
gulamentarã, iar alte 17 unor
pietoni pentru traversãri nere-
gulamentare. De asemenea, au
fost reþinute în vederea suspen-

Administrator de firmã, la judecatãAdministrator de firmã, la judecatãAdministrator de firmã, la judecatãAdministrator de firmã, la judecatãAdministrator de firmã, la judecatã
pentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europenepentru fraude cu fonduri europene

Lãsat fãrã permis dupã ce a fost
prins circulând cu 103 km/h

dãrii dreptului de a conduce au-
tovehicule pe drumurile publi-
ce 5 permise de conducere.

În cadrul acestor activitãþi,
Emil Oiþã, de 26 de ani, din Sa-
dova, Dolj a fost depistat de
poliþiºtii rutieri în timp ce con-
ducea un autoturism BMW pe
DN 55, în localitatea Dobreºti,
cu viteza de 103 km/h. „Aces-
ta a fost sacþionat contraven-
þional cu suma de 810 lei, iar
ca mãsurã complementarã i s-
a reþinut pemrmisul pentru o
perioadã de 90 de zile, în con-
formi ta te  cu  preveder i le
O.U.G. nr. 195/2002”, a pre-
cizat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþi-
onale Anticorupþie (DNA) – Serviciul Te-
ritorial Craiova au anunþat cã au dis-
pus trimiterea în judecatã, în stare de
libertate, a lui Mihai Lungu, reprezen-
tant legal al unei societãþi agricole la
data comiterii faptelor, în sarcina cã-
ruia s-au reþinut infracþiunile concu-
rente de complicitate la folosirea sau
prezentarea cu rea-credinþã de docu-
mente ori declaraþii false, inexacte sau

cãtre acesta din urmã, a unor fon-
duri publice nerambursabile. Urma-
re a acestei acþiuni, inculpatul Gre-
cu Stelian i-a indus în eroare pe
funcþionarii APDRP care au autori-
zat, ca eligibile, cheltuielile efectuate
cu achiziþia unor echipamente ºi au
dispus decontarea, cãtre firma res-
pectivã, a sumei de 61.720,28 lei
(46.290,21 lei reprezentând fonduri
europene nerambursabile ºi
15.430,07 lei reprezentând fonduri
nerambursabile de la bugetul statu-
lui), dupã cum se aratã într-un co-
municat de ieri al DNA.

Pe 31 martie 2014, inculpatul
Lungu Mihai încheiase în aceeaºi
cauzã, cu procurorii DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova, un acord
de recunoaºtere a vinovãþiei: po-
trivit anunþului fãcut de procurorii
DNA la momentul respectiv, „în
prezenþa apãrãtorului ales, incul-
patul LUNGU MIHAI a declarat
expres cã recunoaºte comiterea
faptelor reþinute în sarcina sa, ac-
ceptã încadrarea juridicã pentru
care a fost pusã în miºcare acþiu-
nea penalã ºi este de acord cu fe-
lul ºi cuantumul pedepsei aplica-

te, precum ºi cu forma de executa-
re a urmãtoarei pedepse: 2 ani de
închisoare, cu suspendarea con-
diþionatã a executãrii pedepsei pe
durata unui termen de încercare de
4 ani, timp în care trebuia sã res-
pecte o serie de obligaþii”. Tribu-
nalul Dolj a respins însã acordul
de recunoaºtere a vinovãþiei, ast-
fel cã procurorii au întocmit re-

chizitoriul prin care au dispus tri-
miterea în judecatã a bãrbatului. A
fost dispusã mãsura sechestrului
asigurãtor asupra bunurilor imobile
ce aparþin inculpatului Lungu Mi-
hai, pânã la concurenþa sumei de
61.720,28 lei, iar dosarul s-a înre-
gistrat deja la Tribunalul Dolj, cu
propunere de a se menþine mãsu-
rile asigurãtorii dispuse în cauzã. 

incomplete, dacã fapta are ca rezul-
tat obþinerea pe nedrept de fonduri eu-
ropene în valoare de peste 60.000 lei
ºi complicitate la înºelãciune.  Bãrba-
tul încercase în primãvarã o înþelege-
re cu anchetatorii, mai exact a înche-
iat un acord de recunoaºtere a vino-
vãþiei în baza cãruia ar fi scãpat cu o
pedeapsã de 2 ani cu suspendare, însã
instanþa a respins acordul, aºa cã va fi
acum judecat la Tribunalul Dolj.

Opt persoane dupã gratii
în dosarul furturilor de combustibil

În urma celor 45 de percheziþii efectuate luni
de poliþiºtii doljeni în Dolj, Argeº, Mehedinþi, Olt
ºi Dâmboviþa, oamenii legii au ridicat în vederea
confiscãrii 8 tone combustibil, 11.000 euro,
101.000 lei, dar ºi unitãþi  PC ºi o armã deþinutã
ilegal. De asemenea, la sediul Poliþiei au fost
indisponibilizate trei autovehicule cu privire la
care s-a stabilit cã au fost folosite la transportul
ºi comercializarea produselor petroliere sustrase.
Opt persoane au fost reþinute pe bazã de ordo-
nanþã pentru 24 de ore, în noaptea de luni spre
marþi, ºi urmeazã sã fie prezentate instanþei de
judecatã cu propunere de arestare preventivã.

nea, la sediul unitãþii de poliþie au
fost indisponibilizate trei autove-
hicule cu privire la care s-a stabi-
lit cã au fost folosite la transpor-
tul ºi comercializarea produselor
petroliere. În baza probatoriului
administrat de oamenii legii au fost
introduse în Centrul de Reþinere
ºi Arestare Preventivã Dolj 8 per-
soane”, dupã cum ne-a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al Inspecto-
ratului de Poliþie al Judeþului Dolj.

Mai exact, în urma anchetei des-
fãºurate de poliþiºti ºi procurori s-a

stabilit cã mai multe persoane an-
gajate în cadrul firmei Transpeco
Logistic&Distribution, societate de
transport produse petroliere, în spe-
cial ºoferi pe autocisterne, au sus-
tras ºi valorificat ulterior însemna-
te cantitãþi de carburant, prejudiciul
creat depãºind 100.000 euro. De
altfel, majoritatea celor ajunºi în
arest sunt ºoferi de autocisterne,
însã a mai fost reþinut un agent de
pazã de la depozitul de carburant
pe care firma Transpeco Logistic-
&Distribution îl avea la ieºirea din
Craiova, dar ºi un ºef de garaj.

Au fost luaþi la întrebãri
toþi cei care au cumpãrat
combustibil de la membrii
reþelei, iar cercetãrile sunt
continuate de poliþiºti sub
aspectul comiterii infrac-
þiunii de furt calificat în
formã continuatã, urmând
a se stabili participaþia fie-
cãrei persoane ºi a se dis-
pune mãsuri legale, dupã
cum au mai anunþat repre-
zentanþii IPJ Dolj.
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Ce scrie pe blogul său Stelian
Tănase, directorul general al TVR,
uns în demnitatea bine plătită din
bani publici cu votul parlamentari-
lor social-democraţi, nu se pune,
deşi spaţiul virtual a fost asimilat,
ca regim juridic, celui public. Un
jurnalist de rezonabilă calitate, Costi
Rogozanu, i-a cerut imperativ de-
misia, ceea ce deocamdată nu s-a
întâmplat. În schimb, Stelian Tă-
nase deplânge situaţia financiară,
tot mai apăsătoare, a TVR, şi prin
propria contribuţie. Nici un parla-
mentar  social-democ rat, şi unii
chiar au notabilă calitate intelectua-
lă, mă refer la deputatul Ionuţ Vul-
pescu, - filosof - n-a făcut până
acum vreo interpelare în legătură
cu tot ceea ce se întâmplă în TVR.
E semnul unei nefericite anestezii?
Dar s-a mai întâmplat ceva destul
de interesant: doamna Tatiana Ni-
culesc u Bran, scriitoare şi fostă
jurnalistă la BBC,  între 1994 şi

MIRCEA CANŢĂR

Când pesediştii dorm pe ei!
la crise politique en Roumanie”
(18 iulie). Mirel Bran reproducea
doar declaraţii de-ale Monicăi Ma-
covei şi Traian Băsescu şi „toate
aiurelile aruncate la mitingurile
PDL”,  cu lovitura de stat „Bliet-
zkrieg” şi aşa mai departe. În re-
centa campanie, sub semnătura sa
am putut lec tura în „Le Monde”:
„Le presidentielle roumaine,  un
nid d’espions” (18 octombrie) şi
„En Roumaine, le parquet anti-
coruption fait trembler les respon-
sables politiques” (1 noiembrie
2014); „Klaus Iohannis, heraut
de l’anticoruption,  remporte la
presidentielle en Roumaine” (17
noiembrie). Reiterăm, nu intere-
sează pe nimeni, bănuim nic i pe
francezi,  opiniile lui Mirel Bran
despre viaţa politică pe malurile
Dâmb oviţei.  Inter esează ,  în
schimb, legăturile sale cu ICR, la
care Cotidianul.ro, de regulă bine
documentat, a făcut trimitere, cu

2008, a fost numită purtător de
cuvânt al preşedintelui Klaus Io-
hannis. Nu prea avem idee cine
este doamna respectivă, nu-i pur-
tăm grija, deşi se spune că ecrani-
zarea filmului „După dealuri”, al
regizorului Cristian Mungiu, pre-
miat la Cannes, cu destul scandal
„acasă”, s-ar fi inspirat din opera
sa, „omiţându-se sursa reală”. Ori-
c um,  CTP-ul a botezat filmul
„După forme de relief” în emisiu-
nea sa, de acum desfiinţată, Pro-
Cinema, considerându-l de refe-
rinţă pentru cinematografia româ-
nească, cu elogii pentru actriţele
Cosmina Stratan şi Cristina Flutur.
Dar ceea ce vrem să spunem nu
prea are legătură cu aceste detalii.
Tatiana Niculescu Bran este soţia
lui Mirel Bran, corespondentul „Le
Monde” la Bucureşti. În timpul
campaniei electorale pentru alege-
rile prezidenţiale acesta, „remarcat”
în afara viiturilor politice, când s-

a poziţionat sistematic de partea
Cotroceniului, doar prin platitudini,
vigilenţe amare, tromboane, tobe
şi başi, şi-a făcut cu brio datoria,
plesnindu-l până la saturaţie pe Vic-
tor Ponta în tot ceea ce a publicat
în „Le Monde”, inclusiv pe site-ul
Huffington Post. Mirel Ban scrie
marţial ceea ce-i dictează propria
conştiinţă şi se poziţionează poli-
tic – după cum se vede inspirat –
aşa cum crede de cuviinţă. Jurna-
listul Ion Spânu i-a făcut nu de
mult o interesantă radiografie pe
site-ul Cotidianul.ro, „Mirel Bran,
coresponde ntul «Le Monde »,
abonat la banii ICR”, cu o legă-
tură deloc întâmplătoare între pro-
ducţia jurnalistică şi caşcavalul de
la ICR. Eram în iulie 2012 şi Ion
Spânu cita din „Le Monde”: „Le
premier ministre roumain est ac-
cuse de vouloir mettre au pas les
institutions” (5 iulie) şi „Le con-
trol de la justice, enjeu central de

argumente de luat în seamă.  Cât
de obiectiv este Mirel Bran ne-am
lămurit. Ne-ar fi interesat altce-
va: cum un roman de debut, „Bu-
cure şti, dezgheţul”, apărut la ...
Humanitas, inclus de editură „în
afara colec ţiilor”, a fos t tradus de
ICR în Franţa şi SUA.  În rest, de-
semnarea Tatianei Niculescu Bran
nu are nici o conotaţie polemică.
E un fapt.  Bonificaţii politic e se
acordă, într-un fel sau altul, pre-
tutindeni. Suntem în faţa unui ase-
menea bonus.  Faptul că nici unul
din parlamentarii social-democraţi
n-a adus în discuţie, după atâta
timp, ceea c e s-a întâmplat la
ICR,  şi s-a scris, slavă Domnu-
lui,  în presă, ne face să credem
că nu ştiu pe ce lume trăiesc . Şi
unii chiar nu ştiu. S-ar putea să
regrete amarnic năuceala, deloc
pasageră, de care au fost cuprinşi
ajunş i la guvernare.  Şi a c urs
multă apă pe Dunăre de atunci.

În localitatea Lăc riţa, pe pâ-
râul Vlaşca,  afluent al Tesluiului,
angajaţii ABA Jiu au intervenit în
zona podurilor. Fiind o zonă pre-
dispusă la inundaţii şi având în
vedere situaţia hidrometeorologi-
că actuală şi prognoza meteoro-

Drumuri deviate din cauza inundaţiilor
După ce  luni hidrologii au e mis  cod gal-

be n ş i portocaliu de  inundaţii pe ntru mai
multe  cursuri de  apă din Dolj,  repre ze ntan-
ţii Administraţie i Bazinale  de  Apă Jiu au in-

te rve nit  pre ve ntiv,  ie ri dimineaţă,  în mai
multe  zone din jude ţ.  Două drumuri comu-
nale ş i unul jude ţe an au fost ,  însă,  inunda-
te  din cauza revărsării apelor.

logică, a fos t ridic ată preventiv
o linie de apărare pentru a prote-
ja gospodăriile şi casele aflate în
imediata apropiere a respective-
lor poduri. În ac est sens, au fost
pregătiţi 1.000 de saci şi 100 de
kg de folie.

DJ 641 Mischii – Caracal,
închis în satul Pârşani

Totodată, în comuna Pieleşti, sat
Pârşani, în urma precipitaţiilor că-
zute în ultima perioadă s-au produs
creşteri de niveluri şi debite pe pâ-
râul Teslui, fără depăşirea cotelor
de apărare, fiind inundată partea
carosabilă a DJ 641 Mischii - Ca-
racal, zona de sub traversarea po-
dului de cale ferată, pe o lungime
de 40-50 m, cu o înălţime a lamei
de apă de 40 cm. Circulaţia în zonă
rămâne închisă până la retragerea
apei de pe carosabil, fiind dirijată
pe rute ocolitoare: pentru trafic uşor
se va circula pe strada Vidin, iar
pentru trafic greu se va circula pe
ruta DC 87- DE 574 - DJ 641.
Mai multe grădini
au fost parţial inundate

  În comuna Vârvoru de Jos,
pârâul Dragoia s-a revărsat la zona
de confluenţă cu pârâul Desnăţui
pes te drumul comunal Dragoia-

Tencănău, pe o lungime de 100 m
cu lama de apă de 10-15 cm. Ieri
după amiază, circulaţia nu era însă
întreruptă. Totodată au fost inun-
date parţial cinci grădini riverane
pârâului Putinei, amonte de con-
fluenţa cu pârâul Dragoia.

În comuna Carpen a fost inun-
dat drumul comunal Călugarei –
Carpen în zona unui podeţ tubu-
lar.  Circulaţia a fost întreruptă,
accesul la cele două localităţi fă-
cându-se pe alte rute.

 Din momentul instituirii c odu-
lui galben şi a celui portocaliu, A.-
B.A Jiu  a dispus  intrarea în dis-
pozitiv de alertă hidrologică f iind
luate măsuri de monitorizare a

evoluţiei s ituaţiei hidrometeorolo-
gice. De asemenea, sunt suprave-
ghate nivelurile ş i debitele pe râu-
rile din arealul afectat, fiind mări-
tă frecvenţa de citire, înregistrare
şi transmitere a datelor  privind
evoluţia fenomenelor hidrometeo-
rologice şi menţinându-se starea
de alertă hidrologică până când ni-
velurile vor scădea sub cotele de
apărare.

Ieri, la ora 12.00, în judeţul Dolj
se situau peste c otele de atenţie
Desnăţuiul, la s taţia hidrologică
Călugărei şi la staţia hidrologică
Dragoia, respectiv pârâul Terpezi-
ţa la staţia hidrologică Gabru.

RADU ILICEANU
Lansare de carte la Universitatea din Craiova

„Irinel Popescu sau triumful
transplantului hepatic în România”

Sala Albastră a Universităţii din Craiova va găzdui, mâi-
ne, începând cu ora 11.00, lansarea lucrării monografice
„Irinel Popescu sau triumful transplantului hepatic în Ro-
mânia”, apărută la Editura Beladi din Craiova. La finalul eve-
nimentului editorial, prof. univ. dr. Irinel Popescu va orga-
niza o conferinţă de presă şi va acorda autografe invitaţilor.
Vor participa cadre didactice universitare, studenţi şi perso-
nalităţi ale vieţii publice.

Prof. dr. Irinel Popescu este preşedintele Academiei de
Ştiinţe Medicale şi conduce Clinica de Chirurgie şi Trans-
plant Hepatic de la Institutul Clinic Fundeni. A devenit cu-
noscut în România după ce a introdus transplantul de ficat
în practica medicală. Primul transplant hepatic din România

l-a realizat în anul 2000, după ce s-a întors din SUA. De
atunci a efectuat peste 150 de transplanturi hepatice şi 1.500
de rezecţii hepatice. Cunoscutul chirurg cu origini doljene,
el fiind născut la Filiaşi, a efectuat şi primul transplant com-
binat de ficat şi pancreas, primul transplant combinat de
ficat şi insule pancreatice şi primele transplante de celule
stem pentru afecţiuni ale ficatului. În luna noiembrie a anu-
lui trecut, acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu a anunţat des-
coperirea a patru mutaţii ale unor gene responsabile de apa-
riţia cancerului la ficat. Succesul echipei coordonate de re-
putatul chirurg a fost consemnat într-un articol apărut în
prestigiosa Revistă „Nature”.

RADU ILICEANU
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GEORGE POPESCU Noi partide sau o nouã „partidã”?Noi partide sau o nouã „partidã”?Noi partide sau o nouã „partidã”?Noi partide sau o nouã „partidã”?Noi partide sau o nouã „partidã”?
Informaþia lansatã de Sebastian Ghiþã,

ex-companion al lui Ponta autosuspendat
din PSD, privind constituirea unei noi for-
maþiuni politice pe eºichierul stângii au-
tohtone n-a depãºit nici limita unei ºtiri
de cancan. Nu ºtiu prea multe despre
acest politician în afara celor care l-au
plasat ºi îl pãstreazã în rândul tagmei de
„norocoºi” profitori ai unei societãþi in-
trate ºi rãmase mai bine de decenii într-o
asprã degringoladã; nu l-am auzit vorbind,
nici pe la întruniri, nici pe la vreun talk-
show de searã târzie, nu ºtiu sã-ºi fi fã-
cut niscaiva lecturi,  prea ocupat cu chi-
biþãraia unor sporturi nu prea naþionale,
însã nici nu poate fi bãnuit cã ºi-ar fi pier-
dut timpul sãu preþios din zona afacerilor
cu cititul vreunei pagini, dacã nu din bi-
blioteca stângii „clasice”, mãcar din cea,
în bunã parte online acum, a unor gândi-
tori, nu mai puþini celebri, preocupaþi de
destinul dramatic al unor idealuri aban-
donate ori chiar compromise. Patron al
unei televiziuni, nu-l pot bãnui nici mã-
car de vreo contaminare cu destinul, de-
acum istoricizat, al italianului Silvio Ber-
lusconi: fie ºi pentru cã Il Cavaliere a în-
ceput, în forfota anilor ’70, cu o… edi-
turã, Mondadori,  având nevoie de mai

bine de un deceniu ca sã se lanseze într-
un antreprenoriat de succes în media. ªi
ca în multe alte privinþe, ceea ce pare sã
funcþioneze – bine – în alte pãrþi, la noi
se transformã în caricaturã. E suficient
sã ne uitãm ce reprezintã PPDD altui „te-
leviziv” – mai vorbãreþ ºi încã ºi mai pe-
riculos – în raport cu formaþii similare,
precum cea a comicului italian Beppe
Grillo.

Dincolo de orice alte consideraþii, ini-
þiativa lui Sebastian Ghiþã nu trebuie nici
amendatã în bloc, nici tratatã ca o sim-
plã ºi insignifiantã gãselniþã; fireºte, în
ce mã priveºte, nici nu-i acord alt re-
sort în afara aceluia a unei dezamãgiri
reduse la un pur gest de orgoliu perso-
nal; o televiziune de serviciu ºi un pa-
trimoniu financiar respectabil ar putea
constitui ºi în acest caz prezumþia unei
neaºteptate reuºite pe plan politic.

Nu este ºi nu va fi aºa, fiindcã, toc-
mai neaºteptatul rezultat al scrutinului
prezidenþial din 16 noiembrie a schim-
bat în termeni radicali situaþia: nu mai
e vorba nici de alternative încropite
peste noapte, prin migrãri de sinecuriºti
ori prin jocul unor majoritãþi decise,
cum se spune, pe sub tejghea, nici de

recondiþionãri pasagere pe principiul „sã
treacã ºi iarna asta ºi vom vedea”.

ªi nici mãcar nu e vorba doar de o for-
maþiune politicã, în speþã PSD, ci de toa-
te, fiindcã, e sigur, în spatele lui Johan-
nis prea puþini au mai identificat, în acel
moment de panicã indusã mediatic, pe
crupierii fostelor PDL ºi PNL; a fost un
masiv vot anti-sistem, aºa cum s-a spus
ºi recunoscut de peste tot ºi, astfel, s-a
deschis un câmp de dezbatere ce nu mai
poate fi în niciun caz acoperit jocurile de
culise ori de aranjamente parafate pe la
cluburi nocturne.

Mulþi se întreabã dacã Klaus Johannis
va fi în stare sã aducã noua sa formaþiu-
ne la nivelul aºteptãrilor votului. Rãspun-
sul însã nu priveºte doar soarta PNL-ului,
în fond, re-formulat, nicidecum reformat,
cât ºi – ori mai ales – ºi pe cea a unei
forþe politice alternative, cu condiþia însã
a unei profunde ºi reale schimbãri din
interior ale amândurora. Or, aºa cum se
prezintã lucrurile acum, perspectiva nu e
deloc rozã: e mai curând albastrã; de o
parte, o aparentã cuminþenie cât o aºtep-
tare hãmesitã, de cealaltã, „lãtrãturi”,
unele chiar viscerale, pe un ton de radi-
calizare, târzie, a lui Ponta, contra unor

slãbiciuni ce-au generat veritabile cangre-
ne.

Soluþia? Nu cred cã în situaþia datã, la
noi, existã o alta în afara spectrului deja
definit, al celor douã fronturi, unul libe-
ral în sens mai degrabã tradiþional, ºi al-
tul socialist (fãrã teama de asumare a con-
ceptului, altminteri instituþionalizat euro-
pean) dar ºi fãrã acele tuºeuri caraghioa-
se montate pe cliºee „ideologice”.

Prin alte pãrþi, s-au consumat deja câ-
teva experienþe, unele spectaculoase, pre-
cum în Grecia ori în Italia. Mulþi se uitã
acum cãtre Spania, de-acolo de unde a
pornit miºcarea „indignaþilor” ºi care a
condus la o nouã formaþiune, nu de stân-
ga, ci una dincolo de stânga. E vorba de
Podemos, acel strigãt al tinerilor, studenþi
ori precari, din 2011, pe care toate sonda-
jele îl indicã drept câºtigãtor al alegerilor
de anul viitor. Cu un lider de 36 de ani,
doctor în ºtiinþe politice ºi autor de lucrãri
de specialitate, Pablo Iglesias Turrion, fost
bursier Erasmus în Italia cu 10 ani în urmã,
lucrurile par a indica o soluþie.

În politicã nu-i ca în sport: ca sã reu-
ºeºti o revanºã n-ajunge sã schimbi doar
echipa, uneori nici mãcar antrenorul, ci sã
regândeºti întregul mecanism al jocului.

Proiectul „Parteneria-
tul transfrontalier strate-
gic pentru turism durabil
al regiunilor din Sud –
Vestul si Nord – Vestul
Dunãrii de Jos”, imple-
mentat în perioada iunie
2013 - decembrie 2014,
de cãtre Asociaþia Trans-
frontalierã E(quilibrum) –
Environment (AteE) în
parteneriat cu Asociaþia
Românã pentru Industrie
Electronicã ºi Software-
Filiala Oltenia, Asociaþia
„Parteneriatul Regional pentru Dezvol-
tare Durabilã” - Vidin, Agenþia de Dez-
voltare Regionalã ºi Centrul de Afaceri
2000- Montana ºi Fundaþia „Perpetu-
um Mobile” din Pleven s-a încheiat.
Ieri, în cadrul unei conferinþe de presã
s-a trecut în revistã activitãþile realiza-
te în acdrul proiectului ºi s-au tras
concluziile constructive rezultate în
urma implementãrii acestui proiect. Aºa
cum a þinut sã precizeze Gabrile Vlã-
duþ, preºedintele Asociaþiei Române
pentru Industrie Electronicã ºi Soft-
ware-Filiala Oltenia, acest proiect a
avut drept scop influenþarea procesu-

Masterplanul pentru implementarea turismului
durabil în Sud-Vestul ºi Nord-Vestul Dunãrii de Jos

Sesiune de training
Timp de patru zile, în perioada 2-5 decembrie 2014, a avut loc la

Craiova o sesiune de training privind implementarea turismului du-
rabil în regiunea vizatã de proiect (judeþele Dolj, Olt ºi Mehedinþi din
România ºi districtele Vidin, Montana, Vraþa, Pleven din Bulgaria).
La acest eveniment au participat reprezentanþi ai autoritãþilor publi-
ce locale ºi regionale din cele douã þãri, touroperatori, reprezentanþi
ai organizaþiilor non guvernamentale din domeniul turismului, ai in-
stituþiilor de culturã precum ºi ai mediului de afaceri implicat în
domeniul turismului de pe cele douã maluri ale Dunãrii. Principalul
subiect abordat a fost legat de posibilitãþile ºi mijloacele de imple-
mentare a Masterplanului strategic de acþiune pentru implementarea
turismului durabil în Sud-Vestul ºi Nord-Vestul Dunãrii de Jos pre-
cum ºi de posibilitãþiile de cooperare între participanþi în vederea
dezvoltãrii unui turism durabil în cele douã þãri.

lui dezvoltãrii economice ºi sociale du-
rabile a zonei din sud-vestul ºi nord-
vestul Dunãrii de Jos (judeþele Mehe-
dinþi, Olt, Dolj - România), districte-
le: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven -
Bulgaria) prin iniþiative ºi acþiuni stra-
tegice de cooperare ale principalilor
actori pentru implementarea turismu-
lui durabil.

Conferinþe transfrontaliere
Despre activitãþile proiectului a vor-

bit Silviu Bratu, responsabil de proiect,
subliniind faptul cã activitãþile proiec-
tului au cuprins pe de o parte, semna-

rea unui parteneriat strategic între
toþi factorii interesaþi în promova-
rea turismului din aria þintã a pro-
iectului, activitãþi de cercetare-do-
cumentare, realizarea de studii de
oportunitate.

 Pe de altã parte, proiectul a în-
tocmit un masterplan strategic de
acþiune pentru implementarea turis-
mului durabil în Sud-Vestul ºi Nord-
Vestul Dunãrii de Jos, a organizat
conferinþe transfrontaliere, a reali-
zat materiale de prezentare profe-
sionale, comunicare ºi promovare,
laboratoare ºi întâlniri de lucru.  se-

siuni de training privind implementarea
turismului durabil.

Grupurile þintã vizate de proiect sunt
reprezentate de autoritãþi publice loca-
le ºi regionale, organizaþii neguverna-
mentale ºi alte organizaþii interesate de
scopul proiectului, touroperatori, tineri
ºi formatori interesaþi de turism, pro-
motori ºi formatori de opinie care îºi
desfãºoarã activitatea în zona trans-
frontalierã ce cuprinde judeþele Dolj,
Olt, Mehedinþi din România ºi distric-
tele Montana, Vidin, Montana ºi Ple-
ven din Bulgaria.

MARGA BULUGEAN
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Departamentul de Arte al Facul-
tăţii craiovene de Litere cuprinde
două specializări, Teatru şi Muzică,
respectiv cea de Actorie (licenţă şi
masterat), Pedagogie muzicală şi
Interpretare muzicală (canto – in-
strumente) – licenţă. Secţia Muzică
a fost înfiinţată în anul 2003, prin
hotărârea Senatului Universităţii, cu
sprijinul direct al rectorului de atunci
al Universităţii, prof. univ. dr. Mir-

Seară muzicală a studenţilor
craioveni de la Arte

Formaţia „Compact”
cântă în „Play”

Scena de concert a Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală”
se mută astă-seară, din nou, şi în Cafe-Teatru „Play” (strada „C.D.
Fortunescu” nr. 18), acolo unde, începând cu ora 21.00, are loc
concertul de muzică rock al formaţiei „Compact”. Aflată din anul
1981 sub conducerea vocalistului, chitaristului şi compozitorului
Paul Ciuci, trupa s-a remarcat în peisajul muzicii româneşti de
profil datorită stilului său interpretativ inconfundabil, devenind în
scurt timp una dintre cele mai îndrăgite formaţii rock din ţară.
De-a lungul anilor, formaţia s-a impus prin participarea la festiva-
luri şi prin turneele pe care le-a întreprins prin ţară şi în străinăta-
te (Germania, Olanda, Luxemburg, Belgia, Spania, Cipru, SUA,
Canada) şi prin albumele lansate („Fata din vis”, „Cântec pentru
prieteni”, „Pe tine te-am ales”, „Compact”, „Compact live” ş.a.).
Preţul unul bilet este 25 de lei, în limita capacităţii sălii (locurile la
mese fiind în totalitate rezervate).

După studenţii de la Universitatea de  Arte
„George Enescu” din Iaşi, Universitatea Naţio-
nală de Muzică din Bucureşti şi Acade mia de
Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca este
rândul celor craioveni să concerteze în cadrul
celei de-a 41-a ediţii a Festivalului Internaţional

„Craiova Muzicală”. Astă-seară, de la ora 19.00,
tinerii muzicieni vor prezenta un amplu program
la Filarmonica „Oltenia”, sub genericul Seara
Departamentului de Arte – Specializarea Muzică –
a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii din
Craiova. Biletele au preţul unic de 5 lei.

cea Ivănescu. În această seară, stu-
denţi şi absolvenţi ai Departamentu-
lui îşi vor uni talentul în a tălmăci
pagini celebre din literatura muzica-
lă universală şi românească.

În prima parte a programului,
Orchestra de cameră, sub baghe-
ta dirijorală a lectorului univ. dr. Pa-
vel Şopov, va prezenta Simfonia nr.3
în Sol major de A. Vivaldi, Aria din
Suita a III-a şi Concertul în Re mi-

nor pentru două viori (partea I) de
J.S. Bach şi Marşul Radetzky, de J.
Strauss. Va urma Cvartetul de
coarde format din Cătălina Gheor-
ghiceanu (vioara I), Mariana Mora-
ru (vioara a II-a), Marian Epure
(violă) şi Ciprian Cîtu (contrabas),
cu creaţii de W. A. Mozart – Eine
kleine Nachtmusik (partea I), Scott
Joplin – Pleasant moment, Carlos
Gardel – Por una cabeza (tango), şi
Astor Piazzola – Libertango.

Cu arii şi duete din celebre ope-
re şi operete vor veni în faţa publi-
cului solişti de la clasele de can-
to, din anii II, III şi IV (Livia Ce-
lea, Ancuţa, Corina Vlada, Ştefan
Bonk, Noemi Modra,  Gabriela
Iliescu, Emilia Rupa, Ionuţ Roş-
can), urmaţi de soliştii instru-
mentişti Zaharia Petre Relu (cla-
rinet) şi Sandu Maria Magdalena
(nai), acompaniaţi la pian de pro-
fesorii Corina Stănescu şi Dumi-
tru Pasăre. În încheierea concer-
tului, Corul de cameră (dir ijor:
lector univ. dr. Pavel Şopov) va
oferi un recital de colinde din re-
pertoriul românesc.

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” propune, în seria spectaco-
lelor-lectură „Autorii sunt în sală”, deschisă anul trecut, „Ame-
rica de-acasă”, de Mircea M. Ionescu, în regia lui Mircea Cor-
nişteanu. Reprezentaţia are loc astăzi, de la ora 16.30, la Sala „Ion
D Sîrbu”, iar din distribuţie fac parte Adrian Andone, George Al-
bert Costea, Ilie Gheorghe, Mircea Cornişteanu, Marian Politic şi
Geni Macsim. Preţul biletului: 10 lei.

Manager al Teatrului Valah Giurgiu, din anul 2010, Mirc ea
M.  Ionesc u a absolvit Facultatea de Filozofie a Universităţii din
Bucureşti (1969).  Es te autorul a 15 cărţi şi, până ac um, ca
dramaturg i s -au juc at în premieră 14 piese. Este membru al
Uniunii Sc riitorilor din România, în biroul Sec ţiei de Dramatur-

Seria spectacolelor-lectură ale TNC continuă,
astă-seară, cu „America de-acasă”

gie a Asoc iaţiei Scriitorilor Bucureşti, ca şi al Asoc iaţiei Inter-
naţionale a Presei Sportive şi al Asoc iaţiei Comentatorilor şi
Cronic arilor Sportivi Americani.

„Autorii sunt în sală” este un proiect menit să încurajeze dra-
maturgia contemporană românească, din dorinţa de a sensibiliza
regizorii aflaţi în căutare de texte valoroase, precum şi de a atrage
publicul către creaţia dramatică autohtonă. Proiectul este destinat
prezentării în premieră pe ţară a unor texte din dramaturgia origi-
nală românească a ultimilor ani. Până în prezent, la Naţionalul
craiovean au fost jucate astfel de spectacole din dramaturgia unor
autori precum Cornel Mihai Ungureanu, Daniel Bănulescu, Valen-
tin Nicolau, Cornel Udrea şi Gheorghe Truţă.

Festival-concurs de colinde
şi obiceiuri de Crăciun

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” va organiza
marţi, 16 decembrie, începând cu ora 11.00, în Aula
„Buia” a Facultăţii de Agronomie, cea de-a VII-a ediţie
a Festivalului-concurs de colinde şi obiceiuri de Cră-
ciun „Dor de sărbători”. Acesta se adresează grupu-
rilor şcolare de colindători din instituţiile de învăţământ
craiovean şi se va desfăşura pe trei secţiuni – pentru
învăţământul primar, gimnazial şi liceal.

Juriul festivalului, format din Dana Sobaru – profe-
sor de muzică, Mirabela Bubatu – director executiv
GTV, şi Livia Celea – interpretă de muzică populară,
va acorda câştigătorilor fiecărei secţiuni Premiul I (în
valoare de 300 lei), Premiul al II-lea (200 lei) şi Pre-
miul al III-lea (100 lei). Înscrierile se fac până vineri,
12 decembrie, ora 16.00, pe adresa Casei  de Cultură
„Traian Demetrescu”, strada „Traian Demetrescu” nr.
31, sau pe e-mail tradem@tradem.ro. Ţinuta partici-
panţilor este obligatorie: în costum naţional.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între
orele 8.00 ş i 16.00,  la numărul de telefon
0351.41.33.69.

Ansambluri, fanfare, solişti vocali din Dolj, dar  şi din alte
colţuri ale ţării aduc, timp de două zile, la Craiova, frumuse-
ţea obiceiurilor ş i tradiţiilor de Crăciun şi Anul Nou. Le reu-
neşte Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni buni”, eve-
niment organizat săptămâna aceasta de Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, în parteneriat cu Primăria
şi Consiliul Local Munic ipal Craiova, sub egida Asociaţiei
„Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”.

Mâine, 11 decembrie, vor vesti apropiatele sărbători de iar-
nă Fanfara „Trâmbiţaşii Domnului” de la Desa, Ansamblul
„Doina Mischiului” din Mischii, Grupul de colindători „Rapso-
zii Desnăţuiului” din Giurgiţa, Ansamblul „Altiţa” din Maglavit
(Dolj), Grupul „Brâuleţul” al Liceului „Henri Coandă” din Cra-
iova, Grupul „Marin Cotoanţă” din Măldăeni (Teleorman), An-
samblul „Cununa” din Agnita (Sibiu), soliştii vocali Manuela
Motocu şi Maria Rotaru.

Vineri, 12 decembrie, puteţi asculta Fanfara „Privighetoarea
din 10 Prăjini” din Iaşi, Ansamblul „Liliacul” din Baia de Aramă
(Mehedinţi), Octetul „Leru-i ler” din Craiova, Ansamblul „Roua”
din Cloşani – Padeş (Gorj), Ansamblul „Alunelul” din Pieleşti

Ansambluri din şase judeţe,
în Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni buni”

(Dolj), pe soliştii vocali Lavinia Bârsoghe, Mădălina Stoica şi
Liviu Olteanu.

Spectacolele vor avea loc în aer liber, în Piaţa „Mihai Vitea-
zul”, ambele cu începere de la ora 17.00 până la ora 20.00.
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Un rezumat de 480 de pagini al
raportului întocmit de Senatul ame-
rican urma sã fie dat publicitãþii ieri,
potrivit BBC News online. Docu-
mentul ar trebui sã ofere detalii
despre campania Agenþiei Centra-
le americane de Informaþii (CIA)
în lupta împotriva reþelei teroriste
Al-Qaeda, în urma atentatelor co-
mise pe 11 septembrie 2001 în Sta-
tele Unite. Raportul are peste 6.000
de pagini în versiune secretizatã ºi
reprezintã rezumatul cel mai deta-
liat al acestui program secret.

Un scandal care s-a
tot amplificat

„Programul de detenþie ºi inte-
rogare al CIA” a fost autorizat în
secret de administraþia George W.
Bush în 2002, la câteva luni dupã
semnarea de cãtre preºedintele
Bush a unui memorandum ce au-
toriza CIA sã ucidã, sã captureze
ºi sã interogheze responsabilii de
rang înalt ai Al-Qaeda din lume.
Încã din 2002 au apãrut zvonuri
privind folosirea relelor tratamen-
te sau torturii, mai ales la Bagram,
în Afganistan. Organizaþiile negu-
vernamentale ºi congresmenii au
început sã punã întrebãri cu pri-
vire la soarta mai multor „deþinuþi
fantomã”, despre care administra-
þia americanã nu spunea nimic. În
2005, presa americanã a dezvã-
luit practica zborurilor secrete ale
CIA pentru transportarea „deþinu-
þilor de mare valoare” cãtre închi-
sori secrete unde nu intervine nici
chiar FBI. În decembrie 2005,
Congresul a votat o lege care in-

Preºedintele ucrainean, Petro
Poroºenko, a anunþat cã armisti-
þiul decretat ieri dimineaþã în re-
giunile din estul Ucrainei - unde
forþele guvernamentale înfruntã
rebeli proruºi - era respectat. „As-
tãzi (marþi), acum o orã ºi jumãta-
te, am declarat un nou armistiþiu.
Nu a existat nici un tir, nu avem
nici un militar ucis”, a declarat
Poroºenko într-o conferinþã publi-
cã, la Singapore. Ucraina este pre-
gãtitã sã acþioneze astfel încât
„sângele sã nu mai curgã”, dar fãrã
sã „renunþe” la libertatea, demo-
craþia, suveranitatea ºi independen-
þa sale, a adãugat el, în faþa unor
universitari, diplomaþi ºi oameni de
afaceri. Pe de altã parte, negocie-
rile de pace prevãzute ieri la Minsk
nu au mai avut loc ºi nu s-a stabilit
o nouã datã pentru ele, a anunþat
diplomaþia ucraineanã. „Astãzi
(marþi) nu se va întâmpla nimic”,

SUA au ridicat nivelul alertei de securitate înainteSUA au ridicat nivelul alertei de securitate înainteSUA au ridicat nivelul alertei de securitate înainteSUA au ridicat nivelul alertei de securitate înainteSUA au ridicat nivelul alertei de securitate înainte
de publicarea raportului despre tortura CIAde publicarea raportului despre tortura CIAde publicarea raportului despre tortura CIAde publicarea raportului despre tortura CIAde publicarea raportului despre tortura CIA

Nivelul alertei de securitate a fost ridicat la insta-
laþii americane din întreaga lume înainte de publica-
rea unui raport parlamentar privind tehnicile de in-
terogare utilizate de CIA în lupta împotriva teroris-
mului în urma atentatelor de la 11 septembrie 2001,
a anunþat Casa Albã. Ambasadele ºi alte instalaþii ad-
optã mãsuri de precauþie, în urma „unor indicii” cu
privire la „un risc mai mare”, a declarat un purtãtor

de cuvânt al preºedinþiei. La rândul sãu, secretarul
american al Apãrãrii, Chuck Hagel, a declarat ieri,
la Bagdad, cã le-a cerut comandanþilor militari ame-
ricani sã fie „în stare de alertã maximã”, informeazã
AFP. „Le-am ordonat comandanþilor militari sã fie
în alertã maximã peste tot în lume”, a declarat el pen-
tru presã în capitala Irakului, insistând totuºi cã nici
o ameninþare specificã nu a fost semnalatã.

terzicea tratamentele „crude, inu-
mane sau degradante”. Polemica
privind tortura s-a amplificat, au
fost lansate anchete administrati-
ve ºi CIA a recunoscut, în 2007,
cã a distrus înregistrãrile video ale
interogatoriilor, provocând un
scandal.

Care au fost
tehnicile de torturã

folosite de CIA
În februarie 2008, directorul

CIA de atunci, Michael Hayden, a
recunoscut cã trei deþinuþi au fost
supuºi simulãrii înecului (water-
boarding), - Khaled Sheikh Mo-
hammed (KSM), presupusul co-
ordonator al atentatelor din 11 sep-
tembrie, Abu Zubeida, primul
membru influent al Al-Qaeda cap-
turat, ºi Abd Rahim Al-Nashiri, un
alt resprezentant al reþelei teroriste
- dar cã CIA nu mai foloseºte
aceastã tehnicã de aproximativ
cinci ani. Se dezvãluie cã Abu
Zubeida a fost supus acestei prac-
tici de 83 de ori, iar KSM de 183
de ori. În afarã de simularea îne-
cului, metodele de interogare in-
cludeau, potrivit mãrturiilor deþi-
nuþilor, pãlmuire sau lovituri, su-
punerea la temperaturi glaciare,
obligaþia de a sta în poziþii chinui-
toare perioade lungi de timp sau
privarea de somn. Un raport in-
tern al CIA din 2004, desecretizat
parþial în 2009, menþioneazã de
asemenea simularea execuþiei, pre-
cum ºi folosirea unui pistol ºi a
unei bormaºini pentru a-l înspãi-
mânta pe Abd Rahim Al-Nashiri.

Þãrile care au
gãzduit închisori

CIA nu apar în
raport

Deþinuþii consideraþi valoroºi au
fost interogaþi de CIA în locuri se-
crete înainte de a fi transferaþi la
închisoarea militarã din Guanta-
namo, pe insula Cuba, în 2006.
Un raport parlamentar european
din 2007 acuzã în mod explicit Po-
lonia ºi România cã au adãpostit,
între 2003 ºi 2005, centre de de-
tenþie secrete, respectiv la Kiej-
kuty, în nord-estul Poloniei, ºi la
Bucureºti. Antaviliai, la 20 de ki-
lometri de Vilnius, în Lituania,
unde parlamentarii europeni au
fãcut o vizitã, este de asemenea
suspectat. Thailanda, precum ºi
Afganistanul, ar fi gãzduit, de ase-

menea, astfel de închisori. Þãrile
nu ar trebui numite însã în rapor-
tul Senatului.

Obama a spus
„Stop”

În ianuarie 2009, preºedintele
nou ales Barack Obama a promis
sã respecte convenþia de la Gene-
va ºi ºi-a luat angajamentul cã ad-
ministraþia sa nu va folosi tortura
în timpul interogãrii deþinuþilor. El
a abolit oficial programul de inte-
rogatorii. În aprilie 2009, Executi-
vul a dat publicitãþii memorandu-
murile Departamentului Justiþiei
din 2002 ºi 2005 ºi care au justifi-
cat recursul la tehnicile de intero-
gare dure. În martie 2009, Comi-
sia pentru Informaþii din Senat,
controlatã de democraþi, a lansat
propria anchetã, care s-a finalizat
cu raportul dat publicitãþii ieri.

Poroºenko: Ucraina a decretat un nou armistiþiu, care este respectat
a spus Evghen Perebinis, un pur-
tãtor de cuvânt al diplomaþiei ucrai-
nene. Întrebat dacã s-a stabilit altã
datã pentru negocieri, el a insistat

cã existã „consultãri (în acest sens
ºi ele) continuã”, în contextul în
care separatiºtii cer o amânare a
deschiderii negocierilor cel puþin

pânã vineri, pe 12 decembrie.
Aceste informaþii au fost confir-
mate pentru AFP de cãtre un lider
separatist, Denis Puºilin, „preºe-
dintele parlamentului” de la Do-
neþk. „Existã un acord premergã-
tor pentru negocieri sãptãmâna
aceasta”, a menþionat el, adãugând
cã noua datã ar putea sã fie anun-
þatã astãzi. Rebelii doresc ca auto-
ritãþile de la Kievul, care au încetat
orice finanþare bugetarã a zonei
aflate sub controlul insurgenþilor
proruºi, sã anuleze „blocada eco-
nomicã”, potrivit aceleiaºi surse.
Alte puncte vizeazã retragerea ar-
mamentului greu ºi schimbul de
prizonieri, dar ºi punerea în apli-
care a douã legi ucrainene care
prevãd amnistierea anumitor com-
batanþi rebeli ºi acordarea unei au-
tonomii mai mari teritoriului pe
care aceºtia-l controleazã, potrivit
lui Puºilin.

Merkel, aleasã
pentru a opta oarã
la conducerea CDU

Angela Merkel, cancelarul
Germaniei, a fost aleasã, ieri,
la Koln, pentru a opta oarã la
conducerea Uniunii Creºtin-
Democrate (CDU), cu 96,72%
din voturi, relateazã AFP, DPA
ºi EFE. În prezent în vârstã de
60 de ani, Merkel a obþinut în
urmã cu doi ani 97,94% din
voturile delegaþilor la Congre-
sul CDU, acesta fiind cel mai
bun scor al sãu. Angela
Merkel se aflã la conducerea
creºtin-democraþilor germani
începând din anul 2000, iar
postul de cancelar îl ocupã de
nouã ani.

Curtea
Constituþionalã
din Republica
Moldova a validat
rezultatele
alegerilor
parlamentare

Curtea Constituþionalã din
Republica Moldova a validat,
ieri, rezultatele alegerilor
parlamentare din 30 noiem-
brie ºi mandatele deputaþilor
în viitorul Parlament, relatea-
zã PRO TV Chiºinãu. Curtea
Constituþionalã a examinat
contestaþiile depuse de ºapte
partide, între care PCRM ºi
PSRM, pe care însã le-a
respins. Comuniºtii au cerut
invalidarea alegerilor pentru
cã s-a permis participarea la
alegeri a unei formaþiuni pe
care ei o numesc o „clonã” a
PCRM, comuniºtii reforma-
tori, în timp ce socialiºtii au
reclamat modul în care s-a
votat la secþiile din Rusia.
Hotãrârea Curþii Constituþio-
nale este definitivã ºi nu
poate fi supusã nici unei cãi
de atac. Aceasta intrã în
vigoare la data adoptãrii ºi se
publicã în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova,
precizeazã Unimedia.md.
Dupã scrutinul din 30 noiem-
brie, socialiºtii au obþinut
cele mai multe voturi, însã
cele trei partide proeuropene
negociazã formarea unei
coaliþii de guvernare. Potrivit
rezultatelor finale, PSRM
(Partidul Socialiºtilor din R.
Moldova) a obþinut 25 de
mandate, PLDM (Partidul
Liberal Democrat din R.
Moldova) - 23, PCRM (Parti-
dul Comuniºtilor din R.
Moldova) - 21, PDM (Parti-
dul Democrat) - 19 ºi PL
(Partidul Liberal) - 13. Cele
trei partide proeuropene au
împreunã 55 de mandate, o
majoritate care le permite
formarea Guvernului, dar nu
ºi alegerea ºefului statului,
dupã încheierea mandatului
actulului preºedinte, Nicolae
Timofti.
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METEO

Precipitaþii
mixtemiercuri, 10 decembrie - max: 8°C - min: 4°C

$
1 EURO ...........................4,4386 ............. 44386
1 lirã sterlinã................................5,6213....................56213

1 dolar SUA.......................3,5914........35914
1 g AUR (preþ în lei)........139,2758.....1392758

Cursul pieþei valutare din 10 decembrie 2014 - anunþat de BNR
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Star Trek
În întuneric

Se difuzeazã la HBO, ora 16:50

Când echipajul lui Enterprise este chemat
înapoi acasã, aflã cã o putere de neoprit a
instituit teroarea din interiorul propriei lor
organizaþii, aruncând în aer întreaga flotã
alãturi de tot ceea ce reprezenta ea ºi
lãsând lumea noastrã într-o situaþie de
crizã... Având propriile conturi de reglat,
Cãpitanul Kirk porneºte o vânãtoare de
capete într-o zonã de rãzboi cu misiunea
de a da de urma celui ce este sursa
armelor de distrugere în masã. Pe mãsurã
ce eroii noºtri sunt propulsaþi pe tabla
acestui epic joc de ºah al vieþii ºi al morþii,
dragostea va fi pusã la încercare, prietenii-
le se vor destrãma ºi va fi nevoie de
sacrificii...

Van Helsing

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

În viziunile lui Sommers Dracula, Transilva-
nia ºi Omul Lup sunt practic renascuþi ºi
modernizaþi cu efectele speciale ºi tehnica
cinematograficã modernã.

În aceasta lume este readus la viaþã eroul din
Dracula de Bram Stoker prin interpretarea lui
Hugh Jackman.

În bãtãlia sa continuã pentru eliminarea
monºtrilor de pe pãmânt, Van Helsing la
comanda unei societãþii secrete, cãlãtoreºte în
Transilvania pentru a elimina pe seducãtorul ºi
periculosul conte Dracula – interpretat de
Richard Roxburgh.

Lui Van Helsing i se alaturã frumoasa fãrã
fricã Anna Valerious (Kate Beckinsale). Ea
trebuie sã-ºi scape familia de un blestem ce îi
urmãreºte de generaþii.

Un taxi pentru Tobruk

Se difuzeazã la TVR 1, ora  23:50

Acþiunea se petrece în Libia, în vara lui 1942.
Un detaºament de asalt francez participã la un
raid în Tobrouk ºi aruncã în aer un depozit de
carburant din deºertul nord-african. În aceastã
misiune comandantul detaºamentului moare ºi
camionul în care se deplasau este distrus. Cei
patru  militari francezi pornesc pe jos în dorinþa
de a întâni Aliaþii, la o distranþã de 400 mile în
El Alamein.

Treptat ostilitãþile dispar, între ambele pãrþi
apare o camaraderie care nu este neapãrat de
bunã voie, însã este autenticã. Dupã ce au
trecut cu bine printr-un bombardament ºi au
traversat un câmp minat, mai au puþin ºi se
apropie de destinaþie. Chiar dacã mai au în ei o
dozã de antagonism, cei patru francezi nu prea
ar vrea sã-l predea pe ofiþerul neamþ Aliaþilor.

MIERCURI - 10 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei (R)
09:40 Exclusiv în România (R)
10:30 Prin Þara zânelor (R)
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Europa mea (R)
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Dupã 25 de ani
17:10 Se zice cã…
18:35 Clubul celor care

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

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:45 Andografia zilei
23:50 Un taxi pentru Tobruk
1960, Dramã, Rãzboi
01:25 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:15 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
03:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Citeºte româneºte! (R)
08:30 Europa 360° (R)
09:00 Documentar 360°
10:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
10:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Destine ca-n filme (R)
12:00 D'ale lu' Miticã (R)
13:00 Concerte Concursul

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

(R)
20:10 Tatuajul
1968, Franþa, Comedie
21:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Naturã ºi aventurã (R)
02:00 Concerte Concursul

Enescu 2014 (R)

TVR 2

07:55 Mike Tyson: Partea mea
de adevãr

09:20 Overdose
10:40 Blue Jasmine
12:20 Viaþa de 5 stele
13:50 Scooby Doo! Masca

ºoimului albastru
15:10 Cu duzina e mai ieftin!
16:50 Star Trek În întuneric 3D
19:00 Redacþia
20:00 Ofertã irezistibilã
22:10 Fetele
22:40 Bãieþi frumoºi
23:10 Rãmâi cu mine
00:00 Efecte adverse

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Singurul supravietuitor
2000, SUA, Acþiune, Dramã,

Mister
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
00:00 Lilieci
1999, SUA, Horror, Thriller
01:30 Cadillac Records
2008, SUA, Biografic, Dramã,

Istoric, Muzical, Romantic, Dragoste

PRO TV

ACASÃ

07:15 Cununa de lacrimi (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Pasiune interzisã (R)
11:45 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona (R)

08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Max Steel (R)
10:00 Doamne de poveste (R)
11:00 Aventurile lui Jackie Chan
11:30 Doamne de poveste
12:30 Lara (R)
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 Cel mai tare din parcare
17:00 La bloc (R)
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Spitalul de demenþã
21:00 Seinfeld
22:00 3 Musketeers
00:00 Spitalul de demenþã (R)
01:00 3 Musketeers (R)
02:30 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Van Helsing
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:15 WOWBiz (R)
05:30 Norocul îþi bate la uºã (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Iubind-o pe Leah (R)
2009, SUA, Dramã, Romantic
08:45 In numele pacii (R)
2004, SUA, Dramã
10:45 Teleshopping
11:15 Cireaºa de pe tort (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
14:30 Decepþii
1985, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

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

România
23:00 Click!
00:00 În lipsa mea
2004, SUA, Dramã
02:00 Walker, politist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
03:00 Cronica cârcotaºilor (R)
05:00 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
05:45 Dragostea trece prin

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

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
03:00 Fotbal: Anglia - Norvegia
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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OMV Petrom vinde
Staþie tratare apã de râu,
în zona Doljchim - Termo
Iºalniþa constând în
teren 29.451 mp +
construcþii ºi echipa-
mentele necesare
activitãþii. Detalii la
assetsale@petrom.com.

Anunþul tãu!
Comuna Goicea anunþã

începerea investiþiei “EX-
TINDERE REÞEA APÃ ªI
CANALIZARE ÎN COMUNA
GOICEA, JUDEÞUL DOLJ”.

Federaþia Patronatelor din
Regiunea Oltenia organizea-
zã selecþie în vederea cursãrii
ºi angajãrii persoanelor fãrã
loc de muncã, aparþinând
urmãtoarelor categorii vul-
nerabile: femei ºomere, fa-
milii monoparentale, fami-
lii cu peste 2 copii, benefi-
ciari ai venitului minim ga-
rantat. Toate cursurile be-
neficiazã de subvenþie iar
dupã fnalizare persoanele
cursante pot fi selectate în
vederea angajãrii .  Mai
multe informaþii la telefon:
0351/41.60.41.

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.

CERERI SERVICIU
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.

Îngrijesc bãtrâni sau co-
pii cu program de 4 ore/
zi. Telefon: 0764/389.256.

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
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Masaj anticelulitic,
drenaj limfatic, întreþi-
nere slãbire, reflexote-
rapie, tehnicã Shiat Su,
orice tip de masaj. Te-
lefon: 0744/795.590.

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.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabi-
lã. 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 do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
VÂND APARTAMENT
2 CAMERE ÎN BRAZ-
DÃ, PARTER, ÎMBU-
NÃTÃÞIT. 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. Telefon:
0740/643.030.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.

Vând casã Craiova, 5
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, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.

Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stra-
dal, utilitãþi, apã, cu-
rent, canalizare, îngrã-
dit, doar sã vã ridicaþi
casa, 35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.

Vând teren lângã aba-
torul de animale stra-
dal, 10000 mp, Ghin-
deni, utilitãþi, apã ºi cu-
rent, 8 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0761/
817.214.
Vând teren 10000
mp,  Malu Mare, lân-
gã moarã, stradal,
având posibilitate
pentru utilitãþi, curent
ºi apã, 15 Km de Cra-
iova, 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,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Relaþii
la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, ben-
zinãrie. Telefon: 0762/
109.595.

Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor, între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, 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
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
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Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pen-

tru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacante de inspector, clasa I,
debutant în cadrul Compartimentului executare silitã al Direcþiei
Economice.

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, în data
de 09.01.2015, ora 1000 – proba scrisã ºi 14.01.2015, ora 1200 – interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de
la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
secretariatul Primãriei oraºului Dãbuleni.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligato-
riu, documentele prevãzute la art. 49 din HG nr. 611/2008, modificatã
ºi completatã prin HG nr. 1173/2008.

Condiþii de participare la concurs:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din Legea nr.

188/1999, (r2);
Condiþii specifice:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv

studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalent, în do-

meniul ºtiinþe economice;
- cunoºtinþe operare calculator.
Bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni ºi pe

site-ul instituþiei
www.primariadabuleni.ro.
Relaþii suplimentare se pot obþine la nr. telefon: 0251/334317.

COMUNA CÂRCEA anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM DOLJ - nu este
necesarã efectuarea evaluãrii impactului asupra mediului ºi
nu este necesarã efectuarea evaluãrii adecvate-în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru  proiectul “SISTEM DE ALIMENTA-
RE CU APÃ POTABILÃ ªI CANALIZARE APE UZATE
MENAJERE ÎN COMUNA CÂRCEA, ZONA BANU
MARÃCINE, JUD. DOLJ”  propus a fi amplasat în comu-
na Cârcea, Zona Banu Marãcine, judeþul Dolj.

 Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM DOLJ, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã la data de  16.12.2014.

Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
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. TELEFON:
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 cãmin
Valea Roºie cu o cã-
suþã locuibilã. Telefon:
0764/806.680.
Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Ber-
linã, 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,
1.500 Euro. Telefon:
0745/604.376.
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecu-
peratã 2150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/899.363.
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 plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.

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 saltea Dormeo 2/
1 m cu husã nefolositã
-1000 lei, 2 ferestre cu
toc ºi geam -25 lei/ bu-
catã, lustree cu 2-5 bra-
þe- 20 lei/ bucatã. Tele-
fon: 0770/ 303.445.
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 aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.

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 chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoa-
se. Telefon: 0763/
226.996.
Vând copertinã 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.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.

Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan
2200/1800 mm - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, butoi
varzã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã
sau magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþiu-
ne, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.

Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, combinã mu-
zicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 10 decembrie 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând plapume mãtase
cu lânã noi.  Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
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 grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
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, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
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
necãsãtoritã cu posibi-
litãþi de platã a întreþi-
nerii ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 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.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Tele-
fon: 0726/212.774.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern ºi
regim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile , Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã 62
ani / 1,65 / 72 caut
domn vãduv- sincer,
fãrã obligaþii - poate sã
locuiascã la mine. Te-
lefon: 0773/765.993.
Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie.
Telefon: 0785/103.411.

Alex – vãduv pensio-
nar 73 ani cu handi-
cap loco-motor din
Poiana Mare caut
doamnã  vãduvã pen-
sionarã. Telefon:
07248/177.304.
Domn serios, 46 ani,
cu serviciu ºi casã
caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683.

DIVERSE
MOARÃ, comerciali-
zãm fãinã fãrã ame-
lioratori ºi tãrþe de
grau. Telefon: 0722/
258.628.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut o familie nevoia-
sã care poate îngriji
permanent o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
o las moºtenire. Tele-
fon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
concurs Admitere la Fa-
cultatea de Biologie, se-
siunea 2014, pe numele
Paºalega Alexandru. Se
declarã nulã.
Pierdut Legitimaþie de
student eliberatã de Fa-
cultatea de Inginerie
Electricã Craiova pe nu-
mele OGLICE SORIN.
Se declarã nulã.
CRIEUROSUR SRL de-
clarã pierdut Certificat de
Înregistrare ºi Certificat con-
statator emise de ORC
Dolj. Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
Biroul executiv al
ANVR Filiala Dolj
regretã decesul
bravului veteran
de rãzboi STANCIU
NICOLAE, un om
cu suflet nobil ºi
caracter deosebit.
Transmitem since-
re condoleanþe fa-
miliei îndurarate.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în li-
niºte ºi pace!
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Campionatul European din Un-
garia ºi Croaþia a continuat, luni
searã, cu meciurile din grupele C
ºi D, gãzduite de ultima dintre
cele douã þãri. Astfel, grupa C a
luat startul cu o semi-surprizã,
Olanda trecând cu 29-26 de ve-
cina Germania. O confirmare a
formei  s labe pr in  care  t rece
“manschaft-ul”, naþionalã învin-
sã clar de România înaintea tur-
neului final, într-o “dublã” test
disputatã în apropiere de Dussel-
dorf. Un deznodãmânt ce ne-a
fãcut mai mult rãu decât bine, în
contextul în care am arãtat de-
plorabil la debutul cu Norvegia
(19-27).

Revenind, în acelaºi timp, în
grupa D, Franþa ºi-a revenit la
timp pentru a evita o imensã sur-
prizã. Doar la a doua participare
la un Euro, dupã cea din ediþia
inauguralã (1994), Slovacia a
condus “Cocoºul galic” cu douã
goluri la pauzã, 9-7. Evoluþia ex-
celentã a Sirabei Dembele a în-
clinat însã balanþa, sportiva de 28
de ani legitimatã la Vardar Skopje
înscriind de nu mai puþin de 5 ori

HANDBAL (F) – CAMPIONATUL EUROPEAN – EDIÞIA A XI-A (7/21 DECEMBRIE)

Croaþia ºi-a dezamãgit suporterii,Croaþia ºi-a dezamãgit suporterii,Croaþia ºi-a dezamãgit suporterii,Croaþia ºi-a dezamãgit suporterii,Croaþia ºi-a dezamãgit suporterii,
Franþa a evitat ruºinea dupã pauzãFranþa a evitat ruºinea dupã pauzãFranþa a evitat ruºinea dupã pauzãFranþa a evitat ruºinea dupã pauzãFranþa a evitat ruºinea dupã pauzã

în partea secundã (6 goluri în
total), pentru un 21-18.

În partidele de searã, în grupa
C, gazda Croaþia, deºi pornea fa-
voritã certã, ºi-a dezamãgit cei
peste 3.000 de fani prezenþi în Va-
razdin Arena, înclinându-se la o
diferenþã de douã goluri în faþa
Suediei, 28-30. De la ex-iugosla-
ve cele mai bune realizatoare au
fost Andrea Penezic (foto, la
minge) ºi Maja Zebic, fiecare cu
câte 6 goluri. De partea cealaltã,
a strãlucit în special Isabelle Gul-
den – 7 goluri.

Finalmente, în grupa D, într-o
reeditare a uneia dintre semifina-
lele precedentei ediþii, campioa-
na continentalã en-titre, naþiona-
la Muntenegrului ºi-a adjudecat
duelul fratricid cu Serbia, 22-19.
Cheia succeului a fost excelenta
evoluþie a triedentului Katarina
Bulatovic-Milena Knezevic-Suza-
na Lazovic, autor a 15 reuºite,
repartizate în mod egal. De la în-
vinse s-a remarcat vedeta Andrea
Lekic – 6 goluri. Partida a fost
condusã de un tandem românesc,
Florescu-Stoia.

O jumãtate de punct i-a lipsit
Andreei Cârlig pentru a se întoar-
ce cu medalia de bronz de la Cam-
pionatul Mondial ªcolar de ªah,
susþinut în Brazilia, în perioada 26
noiembrie – 4 decembrie. Cam-
pioanã în întrecerea naþionalã a
ºahului ºcolar la categoria U18 a
reuºit un rezultat bun la competi-
þia mondialã. Chiar dacã nu a re-
simþit bucuria unei medalii, ºahis-
ta de la CSM Craiova, elevã la
Colegiul Naþional „Carol I”, s-a
clasat pe locul patru, la o diferenþã
infimã de jucãtoarea din în faþa sa.

Craioveanca Andreea Cârlig, aproape
sã agaþe bronzul mondial la ºah

„Au fost ºi partide grele ºi partide
mai uºoare, eu sunt mulþumitã de
prestaþia pe care am avut-o, dar,
cum se întâmplã de obicei în sport,
locul patru este unul amar, mai ales
când diferenþa faþã de locul trei este
foarte micã, cum s-a întâmplat ºi
în cazul meu. La finalul competi-
þiei, jucãtoarea care a câºtigat me-
dalia de bronz a avut o jumãtate de
punct mai mult. Deplasarea în Bra-
zilia a fost foarte frumoasã, am
vãzut peisaje exotice, organizatorii
ne-au aranjat ºi o excursie în Rio,
a fost o experienþã foarte plãcutã

atât pe plan sportiv cât ºi din punct
de vedere al vizitãrii unei þãri pre-
cum Brazilia”, a declarat Andreea
Cârlig. La nivel de club, sportiva
este pregãtitã de cãtre profesorul
Adrian Georgescu. „Mã bucur
pentru Andreea, a fãcut o figurã
frumoasã în Brazilia, deºi existã o
stare de dezamãgire cã a ratat me-
dalia de bronz la o diferenþã foarte
micã. Locul patru însã la un con-
curs mondial nu este uºor de obþi-
nut, trebuie sã fii un sportiv bun
pentru a reuºit acest lucru”, a de-
clarat antrenorul Georgescu. 

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC Barcelona –

Paris SG.
DIGI SPORT 2
16:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: Azeryol Baku –

ªtiinþa Bacãu / 19:25 – POLO: Ungaria – România / 20:30
– BASCHET (M) – Eurocupa: Hapoel Ierusalim – CSU
Asesoft Ploieºti / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
AS Roma – Man. City.

DIGI SPORT 3
19:00 – VOLEI (F) – CEV Cup: Tauron MKS Dabrowa

Gornicza – Alba Blaj / 21:45 – FOTBAL – Liga Campioni-
lor: Bayern Munchen – ÞSKA Moscova.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: AS Roma – Man.

City.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC Barcelona –

Paris SG.
EUROSPORT 2
13:00, 15:30 – FOTBAL – India: Super Liga: Atletico

Astãzi, ora 21:45
Grupa E: AS Roma (5p) –

Man. City (5p), BAYERN M.
(12p) – ÞSKA Moscova (5p).

Grupa F: FC BARCELONA
(12p) – PARIS SG (13p), Ajax (2p)
– Apoel Nicosia (1p).

Grupa G: CHELSEA (11p) –
Sporting Lisabona (7p), NK Ma-
ribor (3p) – Schalke (5p).

Grupa H: FC PORTO (13p) –
ªAHTIOR (8p), Ath. Bilbao (4p)
– B. Borisov (3p).

Asearã dupã închiderea ediþiei
Grupa A: Olympiacos (6p) –

Malmo FF (3p), Juventus (9p) –
ATL. MADRID (12p).

Grupa B: Liverpool (4p) – FC
Basel (6p), REAL MADRID (15p)
– Ludogoreþ (4p).

Grupa C: Monaco (8p) – Zenit
(7p), Benfica (4p) – LEVERKU-
SEN (9p).

Grupa D: Galatasaray (1p) –
ARSENAL (10p), DORTMUND
(12p) – Anderlecht (5p).

*Primele douã clasate acced în
faza urmãtoare a competiþiei, per-
formanþã bifatã deja de forma-
þiile scrise cu majuscule.

*Echipele ce vor încheia pe po-
ziþia a treia se calificã în “16-imi-
le” celeilalte competiþii continen-
tale, Liga Europa.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR –
ETAPA A 6-A (ULTIMA)

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
de Kolkata – FC Goa, NorthEast United FC – Mumbai
City FC / 19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Banvit
Bandirma – Lietuvos Rytas Vilnius.

TVR 3
19:00 – HANDBAL (F) – Campionatul European: Ser-

bia – Franþa.

Rezultate consemnate luni searã

Grupa C (Varazdin): Germania – Olanda 26-29
(11-12), Suedia – Croaþia 30-28 (17-17).

Program urmãtoarele partide: Olanda – Su-
edia, Croaþia – Germania (astãzi; 19:00 / 21:15),
Suedia – Germania, Croaþia – Olanda (12 de-
cembrie; 19:00 / 21:15).

Grupa D (Osijek): Franþa – Slovacia 21-18
(7-9), Muntenegru – Serbia 22-19 (10-8).

Program urmãtoarele partide: Serbia – Fran-
þa, Slovacia – Muntenegru (astãzi; 19:00 /
21:15), Muntenegru – Franþa, Serbia – Slova-
cia (12 decembrie; 19:00 / 21:15).

Asearã dupã închiderea ediþiei
Grupa A (Gyor): Rusia (1p) – Spania (2p),

Polonia (0p) – Ungaria (1p).
A mai rãmas de jucat: Rusia – Polonia, Unga-

ria – Spania (mâine; 19:15 / 21:30).
Grupa B (Debrecen): România (0p) – Dane-

marca (2p), Ucraina (0p) – Norvegia (2p).
A mai rãmas de jucat: România – Ucraina,

Norvegia – Danemarca (mâine; 19:15 / 21:30).

În faza urmãtoare, cea a grupelor principale,
acced primele trei clasate, încruciºându-se gru-
pele A cu B ºi C cu D (se pãstreazã rezultatele
directe din grupe). Apoi, se calificã primele
douã, în semifinale jucându-se încruciºat: loc
1 gr. principalã 1 / loc 2 gr. principalã 2 ºi loc 2
gr. principalã 1 / loc 1 gr. principalã 2.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 17 14 1 2 36-8 43
CFR Cluj 17 10 4 3 27-10 34
Petrolul 17 9 6 2 29-11 33
Astra 17 8 6 3 30-13 30
ASA 17 8 6 3 21-11 30
Craiova 17 8 5 4 22-20 29
Botoşani 17 8 3 6 22-23 27
Dinamo 17 7 5 5 27-26 26
Viitorul 17 5 6 6 23-23 21
FC Braşov 17 5 4 8 20-28 19
„U” Cluj 17 4 6 7 21-21 18
Pandurii 17 4 6 7 20-24 18
Gaz Metan 17 4 6 7 18-24 18
Chiajna 17 3 8 6 17-25 17
Ceahlăul 17 3 5 9 14-32 14
CSMS Iaşi 17 2 6 9 14-28 12
Oţelul 17 2 6 9 7-24 12
Rapid 17 2 5 10 7-24 11

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 17-a
Gaz Metan – FC Braşov 2-1
Au marcat: Llulaku 3, 5 / M. Constantinescu 88.
Viitorul – FC Botoşani 1-2
Au marcat: Fl. Tănase 18 / Hadnagy 8, Batin 80.
Ceahlăul – „U” Cluj 0-6
Au marcat: Lemnaru 26 - pen., 60, Mengolo 44, 45, 61, Gorea 80 – aut.
Pandurii – Rapid 2-0
Au marcat: M. Roman 14, Matulevicius 89.
Astra – Dinamo 6-1
Au marcat: Budescu 16, Takayuki 20, De Amorim 29, Oros 36, Ali-

bec 69, Ben Youseff 74 / Bilinski 70.
Oţelul – ASA Tg. Mureş 0-2
Au marcat: G. Mureşan 35, Hora 90.
Steaua – CSMS Iaşi 1-0
A marcat: Szukala 96.
CFR Cluj – „U” Craiova 0-0
Petrolul – Chiajna 2-2
Au marcat: Astafei 5, Teixeira 61 / Dina 15, Florea 25 – pen.

Parcursul bun din campionat,
cu 11 meciuri la rând fără eşec,
în care au adunat nu mai puţin
de 27 de puncte, a fost sărbăto-
rit de alb-albaştri la nici 24 de ore
după egalul de la Cluj, care a în-
cheiat turul. Jucătorii şi staff-ul
Ştiinţei au asistat la sacrificarea
porcului, pe care s-au „năpustit”
apoi să-l jupoaie de şoric, cei mai

curioşi să guste tradiţionala de-
licatesă fiind străinii, în special
Acka şi Kay. Într-un ambient
propice pentru o astfel de săr-
bătoare, la un local de la margi-
nea Craiovei, alb-albaştrii au de-
gustat mai întâi un viţel rumenit,
care se perpelea de ceva vreme
la proţap. Juveţii n-au întârziat
prea mult la petrecere, dar dis-
tracţia a fost la ea acasă, pe rit-
murile melodiilor  lui Tudor
Gheorghe şi a imnului „Cântec
pentru Oltenia”, interpretat cu
real succes şi de Bogdan Vătă-
jelu, unul dintre oltenii din lot. Cei
doi antrenori care au dus Craio-
va de la 2 puncte şi ultimul loc la
29 de puncte şi poziţia a şasea,
Sorin Cârţu şi Emil Săndoi, au
fost ridicaţi pe braţe de elevii lor,
care le-au mulţumit pentru resus-

La nici 24 de ore de când a încheiat oficial turul Ligii I,
Universitatea Craiova a organizat sărbătoarea de final de an

citarea produsă. La petrecere au
participat aproape toţi componen-
ţii Craiovei Maxima, unii dintre
ei venind direct de la premierea
FRF organizată la Bucureşti pen-
tru generaţia  tricoloră care a par-
ticipat la Euro ’84. Unul dintre
„maximi”, Nicolae Tilihoi, a fost
celebrat cu o zi mai devreme cu
ocazia aniversării a 58 de ani, fos-

tul stoper al Ştiinţei şi al naţioa-
lei declarând: „Sunt super-mul-
ţumit de evoluţia băieţilor, de as-
censiunea fulminantă pe care au

avut-o în clasament. După pe-
rioada de pregătire sunt convins
că îşi vor încărca bateriile şi vor
sta şi mai bine la capitolul fizic.
Se vede că viitorul sună bine şi
ţinând cont de ultimele evoluţii
ştiu că echipa va termina pe po-
dium în acest sezon. Îmi doresc
să facem o echipă mai bună de-
cât Craiova Maxima, cu rezulta-
te şi performanţe şi mai mari”.

Dintre jucători, n-au fost pre-
zenţi Brac, Achim, Nuno Rocha,
Târnăcop, Madson, Bancu, Ba-
wab şi Curelea, majoritatea intraţi
în vacanţă mai devreme din cau-
za accidentărilor. Craiovenii se
vor bucura de aproape o lună de
vacanţă, reunirea lotului fiind pro-
gramată pe 5 ianuarie, după care
vor urma două stagii de pregătire
în Antalya.

Brandan:
„Unitatea echipei a contat mult”

Căpitanul Pablo Brandan s-a
declarat bucuros de alegerea fă-
cută după startul sezonului, de a
veni în Bănie: „A fost o soluţie
potrivită pentru mine Universi-
tatea Craiova. Suntem revelaţia
campionatului, după un tur difi-
cil.  Sunt fericit, ne bucurăm că
sunt 11 etape de când nu am
pierdut. Eu şi colegii mei ne-am
sacrificat, am muncit mult, iar
unitatea echipei a contat enorm.
Suntem pe drumul cel bun şi spe-
răm să continuăm tot aşa şi în
retur. Ne gândim la Liga Euro-
pa. Singurul regret este că am
rămas în afara Cupei României,
o competiţie frumoasă, pe care
eu am câştigat-o“.  „Noi nu ne-
am fixat obiective atât de îndrăz-
neţe precum Liga Europa, dar
dacă ajungem acolo nu ne vom
da la o parte în nici un caz. Nici
cu Urziceniul nu ne-am propus
câştigarea titlului, dar dacă am

terminat pe locul 1 ce era să fa-
cem? Băieţii merită această săr-
bătoare, au muncit mult şi cu fo-
los” a spus managerul general al
clubului, Felix Grigore. Mijloca-
şul Alexandru Mateiu spune că
se simte foarte bine printre ol-
teni. „Îmi place la Craiova, este
un loc în care fotbalul este de-
vorat şi într-adevăr e frumos fot-
balul când eşti imbatabil de 11
meciuri. Suntem bine şi sperăm

să urcăm şi mai sus în clasament
în partea a doua a sezonului“.
Portarul Cristian Bălgrădean le-
a mulţumit fanilor pentru spriji-
nul acordat de la venirea sa în
Bănie: „Vreau să le mulţumesc
suporterilor, pentru că au fost din
nou senzaţionali, au venit după
noi până la Cluj şi avem cea mai
mare medie de fani la meciurile
de acasă. Le urez sărbători feri-
cite şi multă sănătate“.

Juveţii jupuiră porcul
şi plecară în vacanţă
Juveţii jupuiră porcul
şi plecară în vacanţă
Juveţii jupuiră porcul
şi plecară în vacanţă
Juveţii jupuiră porcul
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Juveţii jupuiră porcul
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Juveţii jupuiră porcul
şi plecară în vacanţă


