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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu a ajuns “sus” pentru cã a
ºtiut cum sã se caþere.

Aleºii locali au aprobat, ieri, proiectul
privind taxele ºi impozitele locale pentru
anului 2016. ªedinþa a durat
numai câteva minute, timp în
care s-a citit proiectul – singurul
de pe ordinea de zi –, votul fiind
unanim. 33333 AC

TU
AL
ITA
TE

p
a

g
in

a

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Consilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipaliConsilierii municipali
au aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxeleau aprobat taxele
pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016pentru 2016

Aºa s-a nãscut... Podemos-ul în SpaniaAºa s-a nãscut... Podemos-ul în SpaniaAºa s-a nãscut... Podemos-ul în SpaniaAºa s-a nãscut... Podemos-ul în SpaniaAºa s-a nãscut... Podemos-ul în Spania
Desemnarea de cãtre preºedintele Klaus Iohannis, ca premier interimar, a minis-

trului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, Sorin Câmpeanu, cu o tuºare politicã mai re-
dusã, se spune, este pânã la urmã un semnal firav, premergãtor consultãrilor cu parti-
dele politice, în vederea identificãrii grabnice a unei soluþii, sub presiunea strãzii, la
criza politicã declanºatã prin demisia lui Victor Ponta ºi a guvernului sãu.
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Preºedintele Klaus Iohannis
invitã coaliþiile de ONG “cu largã
recunoaºtere publicã” sã desemne-
ze câte un reprezentant care sã
participe la consultãrile de vineri,
iar pe manifestanþi “sã indice
persoanele care au un grad ridicat
de reprezentativitate pentru
miºcãrile civice din ultimele zile”.
Într-un comunicat referitor la
consultarea preºedintelui Iohannis
cu societatea civilã, Administraþia
Prezidenþialã menþioneazã cã “un
numãr important de organizaþii
non-guvernamentale ºi-au luat ca
misiune reforma instituþiilor
publice, transparentizarea ºi
democratizarea proceselor politice
ºi au contribuit semnificativ la
politici publice mai bune ºi în
serviciul cetãþeanului” ºi cã, “pe
de altã parte, zeci de mii de
cetãþeni au decis sã iasã în stradã
pentru a manifesta paºnic ºi pentru
a-ºi exprima nemulþumirile”.

Sursa citatã precizeazã cã
preºedintele Iohannis “invitã
coaliþiile de organizaþii non-
guvernamentale cu largã recu-
noaºtere publicã sã desemneze
câte un reprezentant care sã
participe la consultãrile de astãzi,
la o orã care va fi comunicatã
ulterior”. “De asemenea, Preºedin-
tele României îi invitã pe manifes-
tanþi sã indice persoanele care au
un grad ridicat de reprezentativita-
te pentru miºcãrile civice din
ultimele zile”, se mai aratã în
comunicat. Propunerile au putut fi
transmise pânã ieri, la ora 24.00.
Consultãrile se vor desfãºura “într-
un cadru de dialog funcþional,
care presupune, inevitabil, un
numãr limitat de reprezentanþi”,
menþioneazã sursa citatã. “Socie-
tatea civilã va rãmâne ºi pe viitor
un partener de dialog al Adminis-
traþiei Prezidenþiale ºi astfel de
consultãri vor avea loc cu regulari-
tate”, se mai aratã în comunicat.

Preºedintele Klaus Iohannis a anunþat, ieri,
cã l-a desemnat pe Sorin Cîmpeanu, ministru al
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice din decembrie
2014, drept premier interimar, dupã ce Victor Pon-
ta ºi-a depus, miercuri, mandatul, la presiunea strã-
zii. Cîmpeanu (47 de ani) este, din 2012, rector al
Universitãþii de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã
Veterinarã din Bucureºti ºi preºedinte al Consiliu-
lui Naþional al Rectorilor, condus anterior de Eca-
terina Andronescu. Tot ieri, preºedintele s-a întâl-
nit cu premierul interimar, cu care a discutat de-
spre prioritãþile din perioada urmãtoare, printre
acestea figurând ºi bugetul de stat pe 2016, in-
formeazã Administraþia Prezidenþialã.

“Discuþiile s-au axat pe prioritãþile din perioa-
da imediat urmãtoare, ºi anume bugetul de stat
pe anul 2016 ºi asigurarea a tot ceea ce este ne-
cesar spitalelor pentru a acorda cele mai bune
îngrijiri persoanelor rãnite în tragedia petrecutã în
urmã cu o sãptãmânã. Trebuie sprijinite eforturile
profesionale ºi umane ale medicilor, care sunt alã-
turi de rãniþi, contribuind cu medicamente, materi-
ale ºi sprijin pentru toþi pacienþii, precum ºi cu aco-
perirea costurilor consultaþiilor ºi a expertizei me-
dicale”, se aratã într-un comunicat de presã al Ad-
ministraþiei Prezidenþiale.

Cîmpeanu a declarat, ieri, cã îl onoreazã încre-

DNA face cercetãri pentru abuz în
serviciu cu privire la modul de emitere
a autorizaþiei de funcþionare pentru
clubul Colectiv de cãtre Primãria Sec-
torului 4. “În cursul zilei de astãzi, la
DNA – Secþia de combatere a corup-
þiei a fost înregistratã o cauzã penalã
ca urmare a disjungerii ºi declinãrii
dispuse de colegii de la Parchetul Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ).
Cercetãrile vizeazã fapte de competen-
þa DNA, respectiv abuz în serviciu
dacã funcþionarul a obþinut pentru sine
sau pentru altul un folos necuvenit,
complicitate la aceastã faptã ºi fals
intelectual. Procurorul ºef al DNA a
dispus ca un colectiv de doi procu-
rori ºi mai mulþi ofiþeri judiciari sã efec-
tueze acte de urmãrire penalã în cau-
zã”, a spus procurorul-ºef adjunct al
DNA Marius Iacob, care a anchetat ºi
dosarul privind incendiul de la Ma-
ternitatea Giuleºti.

“Din ordonanþa de declinare, într-
o primã fazã, rezultã cã sunt vizaþi func-

DNA a deschis un dosar penal, în
urma unui denunþ, privind legalitatea
folosirii coloanelor oficiale în cazul
tuturor ºefilor de instituþii. Denunþul
la DNA privind legalitatea folosirii
coloanelor oficiale de ºefii de institu-
þii a fost fãcut de o organizaþie negu-
vernamentalã, iar plângerea a vizat
folosirea coloanelor de cãtre Gabriel
Oprea, Tiberiu Niþu, procurorul gene-
ral al României, ºi Patriarhul Daniel,
spun surse judiciare. Dosarul penal a
fost înregistrat la 5 noiembrie, denun-
þul având ca obiect legalitatea folosi-
rii repetate a dispozitivelor de însoþire
în trafic, de cãtre con-
ducãtorii de instituþii,
potrivit DNA. În
aceastã cauzã, se va
face mai întâi cerceta-
re “in rem”, cu privire
la faptã, urmând sã se
stabileascã dacã vor
fi ºi persoane puse
sub acuzare.

Conform Regula-
mentului de aplicare
a Codului Rutier, echi-

Salariile personalului din sistemul
public de învãþãmânt vor fi majorate,
potrivit Ordonanþei de Urgenþã ad-
optate miercuri de Guvern,, cu 15 la
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„Este o responsabilitate mare, chiar dacã mandatul e limitat în timp”

derea lui Iohannis de a-i încredinþa aceastã funcþie
ºi a apreciat cã responsabilitatea pe care o are este
“foarte mare, chiar dacã mandatul este limitat în
timp de prevederile Constituþiei”. “Guvernul va avea
responsabilitatea gestionãrii tuturor problemelor
curente, într-un spirit de total echilibru, fãrã a avea
posibilitatea emiterii unor ordonanþe de urgenþã sau
a unor proiecte de legi. Asta nu înseamnã cã nu
vom acorda toatã atenþia întocmirii proiectului legii
bugetului (...), lege de care depinde atât modul de

derulare a investiþiilor, cât ºi plata salariilor, a
pensiilor ºi nu numai”, a spus Cîmpeanu, într-o
declaraþie de presã la Palatul Victoria.

Acesta a susþinut cã a discutat cu liderii par-
tidelor politice al cãror sprijin ºi-l doreºte. “Îmi
doresc sprijinul partidelor politice parlamentare
ºi pentru a putea duce la bun sfârºit aceastã
misiune pe care o consider dificilã, asigurându-
i în acelaºi timp de disponibilitatea de dialog.
România este ºi trebuie sã rãmânã un factor de
stabilitate ºi, în acest sens, mesajul cãtre mediul
economic este acela al concentrãrii eforturilor
pentru asigurarea unui echilibru cât mai pronun-
þat în aºa fel încât sã nu generãm pierderi de
încredere. Îmi exprim speranþa ºi convingerea cã
se va gãsi o soluþie de stabilitate cât mai cu-
rând”, a adãugat premierul interimar.

Preºedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, ieri
dupã-amiazã, cu partidele parlamentare, pe care le-
a invitat la consultãri pentru desemnarea unui can-
didat pentru funcþia de prim-ministru, primele che-
mate la Cotroceni fiind PSD, PNL, UDMR ºi gru-
pul minoritãþilor naþionale, în timp ce astãzi are loc
o a doua rundã de consultãri. Chemarea partidelor
la consultãri pe o perioadã de douã zile este o pre-
mierã, pânã acum toate rundele de negocieri având
loc pe parcursul unei singure zile.

Ministerul Educaþiei: Salariile personalului din sistemul public de învãþãmânt
vor fi majorate cu 15 la sutã începând cu 1 decembrie 2015

sutã începând cu 1 decembrie 2015,
de aceastã creºtere urmând sã bene-
ficieze 359.810 de angajaþi, iar impac-
tul financiar estimat pentru 2016 este

de 1,666 miliarde lei, a informat, ieri,
Ministerul Educaþiei.

Ministerul Educaþiei precizeazã cã
de aceastã creºtere a salariilor vor
beneficia 359.810 de cadre didactice,
personal didactic auxiliar ºi personal
nedidactic, respectiv: 290.000 de per-
soane din învãþãmântul preuniversi-
tar de stat, 7.850 de persoane din
unitãþile finanþate integral de la bu-
getul de stat, 57.500 de persoane din
învãþãmântul universitar ºi 4.460 de
persoane din unitãþile finanþate din
venituri proprii ºi subvenþii acordate
de la bugetul de stat.

Potrivit actului normativ, înce-
pând cu 1 decembrie se majoreazã cu
15 la sutã faþã de nivelul acordat pen-
tru luna noiembrie a acestui an, cuan-
tumul brut al salariilor de bazã de care
beneficiazã personalul didactic ºi di-
dactic auxiliar din învãþãmânt, per-
sonalul nedidactic din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de stat,
unitãþile conexe ale învãþãmântului
preuniversitar de stat, instituþiile de

învãþãmânt superior de stat ºi din
bibliotecile centrale universitare.

“De aceastã majorare vor benefi-
cia, de asemenea, angajaþii din Minis-
terul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Agenþia Românã de Asigurare a Cali-
tãþii în Învãþãmântul Superior, inspec-
toratele ºcolare judeþene ºi al munici-
piului Bucureºti, precum ºi persona-
lul nedidactic din celelalte unitãþi afla-
te în subordinea sau coordonarea
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice”, se aratã în comunicat. De
asemenea, începând cu aceeaºi datã,
sporurile ºi indemnizaþiile care nu fac
parte din salariul de bazã al persona-
lului din învãþãmânt se majoreazã cu
acelaºi procent, de 15 la sutã, în mã-
sura în care angajaþii îºi desfãºoarã
activitatea în aceleaºi condiþii.

Angajaþii din învãþãmântul preu-
niversitar ºi universitar au mai bene-
ficiat în anul 2015 de alte douã majo-
rãri salariale: cu cinci la sutã, înce-
pând cu luna martie, ºi cu încã cinci
la sutã, din luna septembrie.

Anchetã la DNA privind emiterea
autorizaþiei pentru clubul Colectiv

þionari din cadrul primãriei, inclusiv
primarul sectorului 4, persoanã ce atra-
ge competenþa DNA”, a precizat Ia-
cob. Întrebat dacã Primãria Sectorului
4 putea sã emitã autorizaþia de funcþio-
nare, deºi clubul nu avea autorizaþie
de prevenire ºi stingere a incendiilor,
Iacob a spus: “Acestea sunt circum-
stanþe pe care le vom stabili în cel mai
scurt timp, vom efectua, cu maximã ope-
rativitate, actele de urmãrire penalã ce
se impun ºi vom comunica opiniei pu-
blice activitãþile ce vor fi derulate”.

De asemenea, întrebat dacã sunt
indicii cã s-ar fi dat mitã pentru obþi-
nerea autorizaþiilor, Marius Iacob a
spus cã, în acest moment, sunt doar
indicii cu privire la unele fapte asimi-
late faptelor de corupþie, respectiv
abuzul în serviciu. Iacob a mai spus
cã anchetatorii DNA au ridicat mai
multe documente privind autorizaþia
de funcþionare pentru clubul Colec-
tiv, care au fost puse la dispoziþie de
Parchetul instanþei supreme.

Dosar penal privind legalitatea folosirii
coloanelor oficiale de cãtre ºefii de instituþii

paje ale Poliþiei Rutierã asigurã însoþi-
rea coloanelor oficiale doar în cazul
ºefului statului, preºedintelui Senatu-
lui, preºedintelui Camerei Deputaþilor
ºi primului-ministrului. Miniºtrii pot
beneficia de însoþire cu echipaje ale
Poliþiei Rutiere doar “în situaþii deo-
sebite, care impun deplasarea în re-
gim de urgenþã”, conform prevederi-
lor legale. Ministrul Gabriel Oprea a
avut, în 10 luni, 1.607 deplasãri cu co-
loanã oficialã, la instituþii publice ºi la
destinaþii private, în timp ce primul-
ministru a avut 814 deplasãri, iar pre-
ºedintele a avut 580 de deplasãri.

Denunþul la DNA i-a vizat pe Gabriel Oprea, Tiberiu Niþu ºi Patriarhul Daniel

Premierã pentru România!

ONG-urile ºi manifestanþii,
invitaþi sã-ºi desemneze
reprezentanþi pentru
consultãrile cu Iohannis
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Desemnarea de cãtre preºe-
dintele Klaus Iohannis, ca pre-
mier interimar, a ministrului Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Sorin Cîmpeanu, cu o tuºare po-
liticã mai redusã, se spune, este
pânã la urmã un semnal firav,
premergãtor consultãrilor cu par-
tidele politice, în vederea identi-
ficãrii grabnice a unei soluþii, sub
presiunea strãzii, la criza politicã
declanºatã prin demisia lui Vic-
tor Ponta ºi a guvernului sãu.
Liberalii stãruie în clamarea ale-
gerilor anticipate, fãrã argumen-
te convingãtoare, deºi pânã la
urmã ar putea accepta, se anti-
cipeazã “un guvern de uniune na-
þionalã” cu componente tehno-
crate, care sã gestioneze proble-
mele þãrii, pânã la viitoarele ale-
geri legislative. Oricum, anticipa-
tele nu pot rezolva nimic în ac-
tuala conjuncturã febrilã, chiar,
cum spuneam, sub presiunea

MIRCEA CANÞÃR

Aºa s-a nãscut... Podemos-ul în SpaniaAºa s-a nãscut... Podemos-ul în SpaniaAºa s-a nãscut... Podemos-ul în SpaniaAºa s-a nãscut... Podemos-ul în SpaniaAºa s-a nãscut... Podemos-ul în Spania
strãzii, care îºi doreºte rolul de
“cordon sanitar” sau “cenzor po-
pular al puterii”, cum se exprimã
jurnalistul Cristian Tudor Popes-
cu. Interesantã, dar ºi riscantã,
pare oferta preºedintelui Klaus
Iohannis, ca o delegaþie a socie-
tãþii civile, sã vinã la Cotroceni
pentru discuþii, menite mai degra-
bã dezamorsãrii stãrii de nemul-
þumire, de tensiune deja resimþi-
tã, cu posibilitãþi de augmentare.
Cum îºi vor desemna purtãtorii
de cuvânt cele câteva zeci de mii
de protestatari, aflaþi searã de
searã în centrul Capitalei, rãmâ-
ne de vãzut. Anunþata consulta-
re a preºedintelui cu menþionata
delegaþie a societãþii civile, ex-
trasã din masa de manifestanþi,
unii intoleranþi, alþii lucizi, capa-
bili de mesaje coerente, poate fi
circumscrisã unui dialog cât mai
larg cu cetãþenii Capitalei, numai
cã referiri exprese la desemna-

rea viitorului premier, apt sã pri-
meascã mandatul de a forma
guvernul, exced prevederile Con-
stituþiei în vigoare. Sã admitem
însã cã toate acestea reprezintã
expresia dorinþei unei “alte clase
politice”, cea existentã acoperin-
du-se de stigmat, deºi a ajuns în
parlament pe un vot de încrede-
re, chiar al celor acum revoltaþi.
Miºcarea popularã spontanã, ge-
neratã în principal de tragedia
naþionalã de la Clubul Colectiv,
dar ºi de moartea tânãrului poli-
þist Bogdan Giginã, din cauza
grandomaniei unui înalt demnitar,
când “nervul naþiunii” a fost
atins, poate coagula neîndoielnic
o entitate politicã, de sine stãtã-
toare, cu obiective definite, pen-
tru a participa la alegerile locale
ºi parlamentare de anul viitor, aºa
cum s-a întâmplat cu Podemos,
în Spania, partid emanat din ieºi-
rile în stradã, în ianuarie 2014, a

zecilor de mii de indignaþi. Pode-
mos (stânga radicalã) cu un ca-
rismatic lider, în persoana lui Pa-
blo Iglesias, a dat la alegerile lo-
cale, din acest an, primarul Ma-
dridului – bastion al dreptei timp
de 26 de ani – ºi majoritatea Con-
siliului Local, dar ºi primarul Bar-
celonei, sub semnul moralizãrii ºi
regenerãrii administraþiei locale.
Precedent existã aºadar, dincolo
de acuzaþiile de diversionism, deºi
stipendiaþi ai regimurilor trecute,
care-ºi refuleazã frustrarea în
stradã, nu trebuie sã oculteze
ceea ce a lãsat Guvernul Ponta:
o creºtere economicã rezonabi-
lã, creºterea salariului minim,
creºterile de salarii pentru buge-
tarii precar plãtiþi. Denunþat este
sistemul care a generat tragedia
de la Clubul Colectiv, ºi nu doar
din cauza emoþiei imense, de-
clanºate, ci din cauza faptului cã
politicile publice nu sunt îndrep-

tate covârºitor cãtre oameni. Ne
aflãm aºadar în faþa unei forme
de protest, nu doar a generaþiei
tinere, marcatã de tragedia de la
Colectiv, ci ºi a altor categorii de
vârstã, care împreunã doresc o
schimbare de fond, adicã o curã-
þire a politicii româneºti de toate
metehnele ei. Uºor nu este deloc,
fiindcã aceºti demonstranþi nu
sunt strada, ci vocile societãþii
amagitã mereu. Apelul la alegeri
anticipate este demagogic. În
schimb, justificatã este o revolu-
þie moralã, menitã a viza clasa
politicã în ansamblul sãu ºi nu doar
o singurã zonã politicã. Lucrurile
se amestecã, din cauza unei bari-
cadãri în nervozitate, însã totul su-
gereazã cã nimic nu va mai fi cum
a fost. Sau asta încearcã sã trans-
mitã preºedintele Klaus Iohannis
ºi liderii politici, convocaþi la Pa-
latul Cotroceni, pentru consultãri,
lasã impresia de receptivitate.

Dupã ce au fost prezentate mai
întâi într-o dezbatere publicã, la
mijlocul lunii trecute, taxele ºi im-
pozitele au fost votate, ieri, de ale-
ºii locali. Fãrã nici o interpelare

Consilierii municipali au aprobatConsilierii municipali au aprobatConsilierii municipali au aprobatConsilierii municipali au aprobatConsilierii municipali au aprobat
taxele pentru 2016taxele pentru 2016taxele pentru 2016taxele pentru 2016taxele pentru 2016

Aleºii locali au aprobat, ieri, proiectul privind taxele ºi
impozitele locale pentru anului 2016. ªedinþa a durat numai
câteva minute, timp în care s-a citit proiectul – singurul de
pe ordinea de zi –, votul fiind unanim.

din salã, consilierii municipali, într-
uniþi într-o ºedinþã extraordinarã,
au ridicat mâna ºi au votat în una-
nimitate proiectul. Primãria Cra-
iova a propus urmãtoarele cote de

impozitare a clãdirilor, în funcþie
de scopul lor, conform noului Cod
Fiscal: la persoane fizice – clãdire
rezidenþialã (de locuit) cu 0,08%
ºi clãdire nerezidenþialã (cu desti-
naþie comercialã) cu 0,2%; iar la
persoane juridice – clãdire rezi-
denþialã (care poate fi ºi un sediu
social, dar fãrã activitate econo-
micã) cu 0,2% ºi  clãdire nerezi-
denþialã cu 1,3%.

Sumele nu cresc mult
faþã de anul acesta

Dupã cum se observã, în cazul
persoanelor fizice, Primãria Craio-
va a propus o cotã minimã, iar în
cazul persoanelor juridice, cotele
sunt maxime. Ca o concluzie, ta-
xele ºi impozitele vor fi relaxate în
anul ce urmeazã. Pentru locatari,
chiar dacã se adaugã ºi impozitul

pe terenul de sub casã sau aparta-
ment, suma pe care o vor plãti sub
formã de impozit pe clãdire nu
creºte foarte mult faþã de anul aces-
ta. De cealaltã parte, la persoanele
juridice, deºi se merge pe cote de
impozitare maxime, sumele pe care
le vor plãti aceºtia sunt, totuºi, mult
mai mici decât în 2015. Impozite-
le pe teren ºi maºini rãmân la nive-
lul celor din 2015. Totodatã, Pri-
mãria Craiova a acordat un an de
graþie proprietarilor de clãdiri mo-
nument care nu au faþadele refã-
cute, urmând sã le impozite cu
500% din 2017.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, participã, în aceste zile, la
Florenþa, în Italia, la Forumul „Uni-
ty in Diversity”, care reuneºte 80 de
primari din 60 de þãri, laureaþi ai pre-
miului Nobel, jurnaliºti, oameni de
culturã, ºtiinþã sau din finanþe.

Primarul Craiovei, laPrimarul Craiovei, laPrimarul Craiovei, laPrimarul Craiovei, laPrimarul Craiovei, la
Forumul „Unity in Diversity”Forumul „Unity in Diversity”Forumul „Unity in Diversity”Forumul „Unity in Diversity”Forumul „Unity in Diversity”

Evenimentul este promovat de
primarul Florenþei, Dario Nardel-
la, pentru a marca 60 de ani de la
Conferinþa din 1955 care a fost
primul exemplu de forum local, în
plin rãzboi rece.

Anul acesta, dezbaterile se axea-

zã pe teme ca educaþia, cultura, dar
ºi gestionarea unor crize precum
cea a refugiaþilor, migraþia, extre-
mismul religios, terorismul sau pro-
tejarea patrimoniului umanitãþii din
oraºe cucerite de Statul Islamic. „Se
urmãreºte o strategie comunã de
acþiune în faþa principalelor perico-
le pentru umanitate, într-o perioadã
în care ne confruntãm cu migraþii
transnaþionale ºi tensiuni puternice,
iar oraºele se aflã în prima linie de
gestionare a urgenþelor derivate din
conflicte. Craiova se aflã pe o posi-
bilã rutã a refugiaþilor musulmani în
drumul lor cãtre þãri din UE ºi ex-
perienþa altor oraºe care s-au con-
fruntat cu aceastã problemã e utilã.
Desigur cã nu ne dorim sã fie ne-
voie sã gestionãm o astfel de crizã,
dar e bine sã fim pregãtiþi”, a decla-
rat Lia Olguþa Vasilescu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Asigurarea unui climat de ordi-
ne ºi siguranþã civicã prin depista-
rea ºi prinderea persoanelor urmã-
rite în temeiul legii este unul dintre
principalele obiective ale Inspecto-
ratului Judeþean de Poliþie Dolj.
Potrivit analizei fãcute la nivelul
instituþiei, în primele 9 luni 2015,
poliþiºtii specializaþi în investigaþii
criminale, cu precãdere cei pregã-
tiþi în identificarea ºi prinderea per-
soanelor urmãrite, au desfãºurat nu
mai puþin de 34 de acþiuni pe aceas-
tã linie. În urma acþiunilor desfã-
ºurate de Poliþia doljeanã, au fost
identificate 271 persoane pe nume-
le cãrora existau mandate emise de
instanþele de judecatã, sau erau
cãutate de autoritãþile judiciare din
alte state europene. Poliþiºtii au
colaborat, în permanenþã, cu Bi-
roul Naþional Interpol ºi au benefi-

Peste 270 de urmãriþi prinºi ºi încarceraþiPeste 270 de urmãriþi prinºi ºi încarceraþiPeste 270 de urmãriþi prinºi ºi încarceraþiPeste 270 de urmãriþi prinºi ºi încarceraþiPeste 270 de urmãriþi prinºi ºi încarceraþi
de poliþiºtii doljenide poliþiºtii doljenide poliþiºtii doljenide poliþiºtii doljenide poliþiºtii doljeni

În primele nouã luni ale acestui an, poliþiºtii doljeni
au pus în executare 2710 de mandate emise pe numele
unor persoane care fie au fost condamnate definitiv la
pedepse cu închisoare, fie erau date în urmãrire de di-
verse state pentru infracþiuni comise acolo. În plus, po-
liþiºtii doljeni au preluat ºi 23 de persoane prinse ºi
extrãdate de þãrile unde se ascundeau, acestea fiind de
asemenea încarcerate în penitenciarele din Craiova. De
altfel, în cursul zilei de miercuri, douã persoane con-
damnate definitiv, una dintre ele datã în urmãrire in-
ternaþionalã, au ajuns dupã gratii, în urma activitãþilor
poliþiºtilor doljeni.

ciat de date ºi informaþii suplimen-
tare obþinute prin intermediul Bi-
roului SIRENE din cadrul Centru-
lui de Cooperare Poliþieneascã In-
ternaþionalã – Inspectoratul Gene-
ral al Poliþiei Române. De aseme-
nea, au fost executate 23 misiuni
de extrãdare a persoanelor pe nu-
mele cãrora se emiseserã mandate
europene de arestare ºi au fost re-
þinute sau arestate în aceste þãri,
dar ºi 13 misiuni de escortã a per-
soanelor urmãrite în temeiul legii
care au fost depistate în alte jude-
þe, în special în punctele de trece-
re a frontierei. Dintre cele 271 de
persoane ridicate în baza manda-
telor emise pe numele lor, în 153
de cazuri a fost vorba despre man-
date de executare a pedepselor în-
chisorii pentru condamnaþi defini-
tiv, 49 au fost mandate de arestare

preventivã, alte 49 au fost manda-
te de arestare europene, iar în 20
de cazuri a fost vorba despre sen-
tinþe penale de internare.

Astfel, doi urmãriþi au ajuns
dupã gratii în cursul zilei de mier-
curi. Potrivit IPJ Dolj, poliþiºti din
cadrul Serviciului de Investigaþii
Criminale Dolj l-au preluat, mier-
curi, din Aeroportul Otopeni pe
D.I., 16 ani, din Bãileºti, acesta
fiind extrãdat de autoritãle judicia-
re din Italia. Cel în cauzã era ur-
mãrit general din data 29.06.2015,

întrucât se sustrãgea sentinþei emi-
se de Judecãtoria Craiova pentru
furt din societãþi comerciale, fi-
ind condamnat 1 ani ºi 6 luni in-
ternare într-un centru educativ. De
asemenea, minorul era urmãrit in-
ternaþional din data 11.08.2015, fi-
ind arestat de curând în Italia. Ajuns
în Craiova, D.I., a fost preluat de
poliþiºti din cadrul Compartimen-
tului de Investigaþii Criminale Bãi-
leºti ºi încarcerat la Centrul de
Reeducare Buziaº. În plus, mier-
curi searã, lucrãtori ai Secþiei 8

Poliþie Ruralã Rast ºi cei ai Postu-
lui de Poliþie Bistreþ l-au depistat
pe Petricã Adîr, de 45 de ani, do-
miciliat în Craiova pe numele cã-
ruia Judecãtoria Segarcea a emis
mandat de executare a pedepsei
privative de libertate, având de exe-
cutat 2 ani ºi 3 luni închisoare,
pentru sãvârºirea unor infracþiuni
la regimul circulaþiei pe drumurile
publice. Craioveanul a fost încar-
cerat de cãtre poliþiºtii doljeni la Pe-
nitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova.

Un „cutremur” produs ieri di-
mineaþã, la ora 10.00, cu magni-

Spitalul VSpitalul VSpitalul VSpitalul VSpitalul Victor Babeº din Craiovaictor Babeº din Craiovaictor Babeº din Craiovaictor Babeº din Craiovaictor Babeº din Craiova
„„„„„dãrâmat de cutremurdãrâmat de cutremurdãrâmat de cutremurdãrâmat de cutremurdãrâmat de cutremur”””””

Zeci de ambulanþe ºi autospeciale ale pompieri-
lor au alergat, ieri, prin oraº, din cauza unui “cu-
tremur” care a afectat grav clãdirea Spitalului
Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Vic-
tor Babeº” Craiova, dar ºi alte obiective din muni-
cipiu. Mai multe persoane au fost prinse sub dãrâ-
mãturi sau au rãmas blocate în lifturi ºi diverse
încãperi, astfel cã pompierii au intervenit sã le
salveze, dar ºi sã-i protejeze pe pacienþi ºi perso-
nalul de substanþele toxice ºi periculoase rãstur-

nate. Din fericire, toate aceste imagini apocalipti-
ce au fãcut parte dintr-un exerciþiu pus la cale de
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
pentru a verifica modul de reacþie a tuturor forþe-
lor care trebuie sã acþioneze într-o situaþie realã.
Problema este cã avem un recent exemplu, infer-
nul de la Clubul Colectiv din Bucureºti, care ne
aratã cã situaþiile reale sunt mult mai greu de ges-
tionat. ªi asta în ciuda numãrului mare de oameni
a cãror datorie este sã intervinã prompt...

tudinea de 7,4 grade pe scara
Richter, ºi cu epicentrul în zona

Vrancea, la o adâncime de 100
km, s-a resimþit puternic în Cra-
iova, fiind distruse o mulþime de
obiective. Imediat dupã cutremur,
prefectul judeþului Dolj este in-
format de cãtre inspectorul ºef
al ISU Dolj despre prãbuºirea
unui planºeu ºi tronson de scãri
la etajul 4 al Spitalului Clinic de
Boli Infecþioase ºi Pneumoftizio-
logie „Victor Babeº” Craiova. În
urma acestui eveniment, 5 per-
soane s-au refugiat pe acoperi-
ºul clãdirii C4, iar 10 persoane
prezintã traumatisme multiple,
aflându-se la etajele inferioare.
Deoarece nu erau asigurate co-
respunzãtor, 6 recipiente cu di-
ferite substanþe chimice utilizate
în laborator s-au rãsturnat, exis-
tând pericolul contaminãrii uni-
tãþii sanitare. Totodatã, în curtea
interioarã a spitalului, în dreptul

staþiei de oxigen, au fost identifi-
cate 4 recipiente cu inscripþia
„Pericol toxic”, necesitând inter-
venþia imediatã a echipajului
CBRN din cadrul ISU Dolj. Co-
mandantul intervenþiei, aflat în
punctul de comandã este infor-
mat cã pe platforma clãdirii de
la intrarea în curtea interioarã a
spitalului s-au refugiat numeroa-
se persoane, impunându-se sal-
varea imediatã a acestora, întru-
cât existã riscul prãbuºirii con-
strucþiei în urma afectãrii struc-
turii de rezistenþã. Din cauza un-
dei de ºoc provocate de cutre-
mur, liftul principal al clãdirii C4
a fost afectat ºi 7 persoane au
fost surprinse în lift, între etajele
3 ºi 4. Printre acestea se aflã 2
persoane diabetice, ce necesitã
administrarea insulinei, de ace-
ea se impune salvarea imediatã

a acestora. Mai multe persoa-
ne sunt prinse sub dãrâmãturi
aºa cã trebuie scoase de acolo,
iar în timp ce efectuau lucrãri
pentru remedierea defecþiunilor
la reþelele de energie electricã,
apã ºi canalizare, muncitorii au
descoperit la o adâncime de 140
cm un proiectil exploziv calibrul
75 mm.

Tot acest scenariu a fost pus
la cale de autoritãþi pentru a ve-
rifica modul de reacþie al forþe-
lor de intervenþie angrenate într-
o situaþie de urgenþã realã. Po-
trivit reprezentanþilor ISU Dolj,
exerciþiul a fost un succes ºi
toate instituþiile implicate au in-
tervenit corespunzãtor atribuþii-
lor lor. Dacã ar fi vorba însã de
o situaþie realã, pânã ºi salvato-
rii ºtiu cã existã posibilitatea
unor sincope...
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GEORGE POPESCU Sub imSub imSub imSub imSub impppppactul emoactul emoactul emoactul emoactul emoþþþþþieiieiieiieiieiSub impactul emoþiei, iatã cã se consu-
mã în aceste ciudat de însorite zile de no-
iembrie o mobilizare a opiniei publice pe
care nu puþini o rânduiesc în directa pre-
lungire a zilelor din acel miraculos decem-
brie 1989. ªi oricât de disproporþionat pare
la prima vedere, continuitatea aceasta are
o logicã mai profundã decât cea invocatã
circumstanþial. Existã opinii potrivit cãrora
manifestãrile de-acum ar întoarce timpul
înapoi în chiar miezul acelei revolte rãma-
se indecise dintr-o multitudine de motive,
între care argumentul unei confiscãri con-
spiraþioniste e cel mai invocat ºi, cu sigu-
ranþã, ºi cel mai ispititor.

Oricum am privi lucrurile, dincolo de sa-
tisfacþiile, individuale ori colective, care ne
încearcã pe toþi, existã riscuri pe care fer-
voarea participãrii, în stradã ori în faþa ima-
ginilor derulate searã de searã cu un gust
al unei imense recompensaþii, nu prea mai
îndrãznim nici sã le invocãm. Chit cã mai
ales în dinamica raþiunilor lor ar trebui cã-
utate, cercetate ºi evaluate rostul, rolul ºi
oportunitatea unor deschideri spre dezvol-
tãri pe cât de diverse, de dorite ºi aºtepta-

te, pe atât de încãrcate de un imprevizibil
greu de descifrat.

Tragedia de la clubul devenit o impro-
prie salã de spectacol, de cruzimea ei fãrã
seamãn, pare a se fi transformat în rezo-
natorul grav, de orgã mortuarã, al întregu-
lui drum de eºecuri de-a lungul unei tranzi-
þii ce ºi-a anulat, cu o hidoasã consecven-
þã, mai toate ºansele de schimbare. Decli-
cul revoltei trebuie cãutat, cred, nu doar în
eºecurile din realitatea socialã a þãrii, ci ºi
în lejeritatea cu care politicienii, netestaþi
vreodatã de vreun gram de vocaþie, ca sã
nu mai vorbim de culturã ºi de pliantul unei
educaþii a bunului simþ, s-au aruncat, bez-
metici, cu un sârg vinovat, în braþele unei
retorici pe cât de ademenitoare, pe atât de
mincinoase. A lipsit de fiecare datã, de la
un ciclu de guvernare la altul, o minimã
preocupare pentru un proiect de þarã, struc-
turat pe o viziune pliatã pe imperativul lui
ce se poate, iar nu al promisiunilor fluvia-
le, repede abandonate în braþele unei ne-

putinþe legitime în perspectivele realitãþilor
zilei.

Fireascã în dialectica ei intimã, contagioa-
sã cât cuprinde, emoþia nu e constructivã.
Nici vizionarã. De cele mai multe ori limi-
teazã ori chiar anuleazã perspectiva, preci-
pitã deciziile de circumstanþã ºi, odatã stin-
sã, favorizeazã revenirea în cerc. ªi, astfel,
ciclul se reia, fie ºi cu alþi actori, clamaþii
politicieni „curaþi ºi cinstiþi” pe care piaþa
ºi-i doreºte, dar despre care nimeni nu ºtie
nici care ar fi, nici unde trebuie cãutaþi.

În zarva creatã acum prin marile oraºe
ale Þãrii, mã tem ca nu cumva sã se repe-
te – iarãºi sub blestemul ciclãrii ºi reciclã-
rii istoriei noastre seculare – ceva din ceea
ce s-a întâmplat în lunile ºi în anii imediaþi
de dupã Decembrie ‘89. Atunci, Piaþa, cu
concursul unei fervori a emoþiei instituind
o uriaºã speranþã, a deschis porþile politicii
unora dintre cei mai activi demonstranþi,
desigur cu merite în desfãºurãrile de stra-
dã, dar, aºa cum avea sã se demonstreze,

fãrã vreo legãturã cu abc-ul politicii, ca
sã nu mai spun cã mulþi dintre ei ºi-au
arvunit suspect de repede elanul îndrituit
al adevãratelor schimbãri, din neºtiinþã ori
copleºiþi de perspectiva unei puteri trans-
formate, la fel de rapid, în oportunitãþi de
îmbogãþire. Pierdut, pe drum, mobilul ide-
alurilor, n-a mai rãmas decât ispita jocu-
rilor de culise ce-au sfârºit prin coagula-
rea lor, a politicienilor fãrã politici, pe
modelul clanurilor.

Pe de altã parte, nicio revoluþie nu e îm-
plinitã pânã la capãt. Iar exemplele abun-
dã, de la cele franco-engleze ceva mai
vechi, la cea leninisto-maoistã de acum
aproape un veac, ca ºi la cele subsumate
„primãverilor arabe”. De crizanteme ori de
orhidee, „revoluþiile”, atunci când nu sfâr-
ºesc în potenþarea extremismelor ori, mai
grav, în instituirea autoritarismelor, îºi re-
trag din propriul lor spaþiu de aºteptare,
ºansele reale ale schimbãrii dorite, exilate
în spatele propriilor elanuri utopice.

Potrivit specialiºtilor în pneumo-
logie, în România, BPOC-ul este
mult subdiagnosticat. Un studiu
fãcut la iniþiativa Centrului pentru
Politici ºi Servicii de Sãnãtate pe
aproape 10.000 de români aratã cã
mulþi bolnavi nu îºi dau seama de
severitatea bolii lor, accesul la spe-
cialiºti ºi analize gen spirometrie
fiind extrem de redus. Acelaºi stu-
diu aratã cã bãrbaþii sunt mult mai
afectaþi de BPOC decât femeile,
boala lovind în aceeaºi mãsurã bo-
gaþii ºi sãracii.

Medicii mai spun cã principala
problemã când vine vorba de BPOC
este aceea cã simptomele sunt prea
puþin cunoscute de bolnavi ºi cei
mai mulþi nu îºi dau seama cã este
vorba de o boalã gravã, care avan-
seazã rapid în lipsa unor mãsuri
prin care sã o controleze. În situa-
þia în care nu merg la doctor, pa-
cienþilor le este din ce în ce mai
greu sã se descurce, în special în
mediul rural, acolo unde boala este
mai rãspânditã.

Principala cauzã este fumatul
Simptomele BPOC includ obo-

seala, dificultate la respirare, lipsa
de rezistenþã la efort, tusea, expec-
toraþia ºi senzaþia de sufocare. Tes-
tãrile de spirometrie sunt singurele
care pot stabili diagnosticul de
BPOC. Pentru cã boala este croni-
cã ºi, prin urmare, incurabilã, de-
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Boli grave precum BPOC sau cancerul sunt depistate de multe
ori prea târziu, pentru cã simptomele sunt asemãnãtoare cu cele
ale unei banale rãceli, aºa cã unele persoane nici nu le bagã în
seama. Fumatul poate provoca o întreagã serie de afecþiuni respi-
ratorii. Nu este, spre exemplu, rarã asocierea bronhopneumopa-
tiei cronice obstructive (BPOC) cu un cancer pulmonar.

pistarea la timp joacã un rol foarte
important. De altfel, singura ºansã
în momentul de faþã pentru bol-
navi este legatã de încetinirea evo-
luþiei bolii ºi creºterea calitatea vieþii
pacienþilor.

Boala afecteazã grav persoane
cu vârste între 40 ºi 65 de ani. Cel
mai des factor întâlnit de risc pen-
tru BPOC este fumatul. Însã spi-
rometria nu este recomandatã doar
fumãtorilor, 46% din cei diagnos-
ticaþi cu BPOC fiind nefumãtori.

Alþi factori de risc sunt pulberile
industriale, noxele chimice, fuma-
tul produs prin arderea combusti-
bililor biologici – cãrbune, lemn sau
gunoi de grajd.

România ocupã locul al treilea
în Europa în ceea ce priveºte inci-
denþa mortalitãþii prin BPOC la bãr-
baþi, categoria cea mai predispusã
la aceastã boalã. Mai puþin de ju-
mãtate din cei care suferã de BPOC
au beneficiat de o spirometrie în
ultimul an, conform aceloraºi date

ale Societãþii Române de Pneumo-
logie. În plus, la nivel naþional, anual
se înregistreazã peste 80.000 in-
ternãri pentru exacerbarea BPOC.

Cum fumatul este principala ca-
uzã pentru majoritatea afecþiunilor
bronhopulmonare, un studiu aratã
cã în România se fumeazã zilnic o
sutã de milioane de þigãri. De alt-
fel, aproximativ 85% din pacienþii
cu cancer bronhopulmonar sunt
fumãtori. Totodatã, studiile aratã
cã 89% din fumãtorii din þara noas-

trã ºi-ar dori sã reducã numã-
rul þigãrilor sau sã renunþe
complet la fumat. Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii estima cã
circa 31 la sutã din populaþia
României fuma în mod curent
în 2010 (aproximativ
5.773.800 persoane), iar stu-
diul GATS 2011 documenta o
prevalenþã de 26,7 la sutã a
celor ce fumau zilnic. OMS
apreciazã cã în 2025 încã va
fuma circa 23 la sutã din po-
pulaþia României (aproximativ
4,055 milioane de persoane),
cu condiþia ca eforturile pri-
vind controlul asupra tutunu-
lui sã nu slãbeascã. În 2010,
aproximativ 41 la sutã din ro-
mâni ºi aproximativ 22 la sutã
din românce fumau, previziu-
nea OMS pentru 2025 fiind de
circa 29 la sutã pentru bãrbaþi
ºi 18 la sutã pentru femei.

Dolj: Cancerul bronhopulmonar,
cele mai multe cazuri noi de
afecþiuni oncologice

O creºtere foarte mare a nu-
mãrului de cazuri existã ºi în ca-
zul cancerului bronhopulmonar,
care a devenit în ultimii ani una
dintre cele mai frecvente forme
de cancer. În judeþul Dolj se aflã
în evidenþã peste 22.000 de pa-
cienþi cu afecþiuni oncologice, în
ultimul an fiind înregistrate
2.600 de cazuri noi. Pe primele
locuri s-au situat cancerul bron-
hopulmonar (cu 352 de cazuri
noi), cancerul colorectal (335
cazuri noi), cancerul de sân (279
de cazuri noi), de stomac, can-
cerul de prostatã ºi cancerul de
vezicã urinarã.

În România, doar unul din pa-
tru pacienþi cu cancer bronhopul-
monar este diagnosticat într-un
stadiu operabil. Stabilirea târzie
a unui diagnostic scade conside-
rabil ºansele de vindecare ale
acestei teribile maladii. Lipsa unei
simptomatologii zgomotoase în
stadiile incipiente, dar ºi ignora-
rea de cãtre pacienþi a minimelor
semne care pot sugera un can-
cer bronhopulmonar fac ca opþi-
unea tratamentului chirurgical sã
fie rezervatã doar unui numãr
redus de cazuri.

RADU ILICEANU
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Redresarea economicã în zona
euro ºi în Uniunea Europeanã în an-
samblul sãu, aflatã în prezent în cel
de al treilea an, ar trebui sã continue
într-un ritm modest anul viitor, în
pofida unor condiþii mai dificile la
nivelul economiei mondiale. În con-
textul scãderii preþului petrolului, al
politicii monetare flexibile ºi al unei
valori externe relativ slabe a mone-
dei euro, în acest an, redresarea eco-
nomicã s-a dovedit a fi rezilientã ºi
s-a manifestat în toate statele mem-
bre. Cu toate acestea, a fost lentã.

PIB-ul real al zonei euro
va creºte cu 1,6 % în 2015
Impactul factorilor pozitivi este în

scãdere pe fondul apariþiei unor noi
provocãri, cum ar fi încetinirea creº-
terii economiilor de piaþã emergente
ºi a comerþului mondial, la care se
adaugã tensiunile geopolitice persis-
tente. Ca urmare a acþiunii stimula-
toare a altor factori, cum ar fi mai
buna ocupare a forþei de muncã cu
consecinþe benefice asupra venitu-
lui disponibil real, condiþiile de cre-
ditare mai relaxate, progresele în re-
ducerea efectului de levier financiar
ºi investiþiile mai mari, este de aºtep-
tat ca ritmul de creºtere sã reziste
provocãrilor din 2016 ºi 2017. În unele
þãri, impactul pozitiv al reformelor
structurale va contribui, de aseme-
nea, la sprijinirea în continuare a creº-
terii. În total, conform previziunilor,
PIB-ul real al zonei euro va creºte cu
1,6 % în 2015, cu 1,8 % în 2016 ºi cu
1,9 % în 2017. Pentru UE în ansam-
blul sãu, se aºteaptã o creºtere a PIB-
ului real cu 1,9 % în acest an, cu 2,0 %
în 2016 ºi cu 2,1 % în 2017.

„Trebuie sã instaurãm finanþe
publice responsabile”

Valdis Dombrovskis, vicepreºe-
dinte pentru moneda euro ºi dialog
social, a declarat cu ocazia publicãrii
datelor privind România, cã previziu-
nile economice publicate indicã îm-
bunãtãþirea performanþelor economi-
ce ale þãrii noastre. „Acest lucru nu
ar fi fost posibil fãrã acþiunile decisi-
ve întreprinse în favoarea reformei
finanþelor publice. Cu toate acestea
însã, continuarea reformelor struc-
turale rãmâne extrem de importantã,
precum ºi asigurarea sustenabilitãþii
finanþelor publice ºi a creºterii eco-
nomice pe termen scurt ºi mediu prin
politici bugetare responsabile”, a
spus Valdis Dombrovski. Previziu-
nile economice de astãzi (n.r. – ieri)
aratã cã economia zonei euro îºi
continuã redresarea moderatã. Po-
trivit vicepreºedintelui pentru mo-
neda euro ºi dialog social, creºterea

 Redresarea economicã s-a dovedit în toate statele membre
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În previziunile economice de toamnã, publicate ieri, Comisia Europeanã estimeazã ca
economia României îºi va continua creºterea în 2015 (3,5%), 2016 (4,1%) ºi 2017 (3,6%),
datoritã consolidãrii consumului pe fondul relaxãrii fiscale. Comisia estimeazã o creºte-
re a deficitului structural (MTO), de la 1% din PIB în 2015 la aproape 4% din PIB în
2017. De asemenea,deficitul bugetar este aºteptat sã creascã de la 1,5% din PIB în 2015,
la 2,8% din PIB în 2016 ºi la peste 3% din PIB în 2017. Conform estimãrilor Comisiei,-
 datoria publicã va atinge 40,9% din PIB în 2016 ºi 42,8% din PIB în 2017.

este susþinutã în mare parte de fac-
tori temporari, cum ar fi scãderea
preþului petrolului, cursul de
schimb mai slab al euro ºi politica
monetarã flexibilã a BCE. „Zona
euro i-a dovedit rezilienþa în faþa
evoluþiilor externe, precum înceti-
nirea comerþului mondial, ceea ce
este încurajator. Pentru a susþine ºi
a consolida redresarea trebuie sã
profitãm de aceastã conjuncturã
favorabilã ºi sã instaurãm finanþe
publice responsabile, sã stimulãm
investiþiile ºi sã aplicãm reforme
structurale pentru creºterea compe-
titivitãþii. Aceste aspecte sunt im-
portante, în special în contextul
încetinirii economiei mondiale, al
tensiunilor continue din vecinãta-
tea noastrã ºi al necesitãþii de a
gestiona criza refugiaþilor cu fer-
mitate ºi în mod colectiv”, susþin
specialiºtii CE.

„Trebuie sã rãspundem cu
politici îndrãzneþe ºi decisive”

Cererea internã este în creºtere în
acest an în majoritatea statelor mem-
bre din zona euro, iar activitatea eco-
nomicã ar trebui sã se intensifice în

întreaga UE în 2016 ºi 2017. Consu-
mul privat este în creºtere ca urmare
a veniturilor nominale mai mari ºi a
unui nivel scãzut al inflaþiei. Este de
aºteptat, de asemenea, ca investiþii-
le sã creascã într-o anumitã mãsurã,
ca urmare a majorãrii veniturilor dis-
ponibile ale gospodãriilor, a îmbunã-
tãþirii marjelor de profit ale corpora-
þiilor, a condiþiilor de finanþare favo-
rabile ºi a unei mai bune perspective
a cererii. Pierre Moscovici, comisar
pentru afaceri economice ºi financia-
re, impozitare ºi vamã susþine  cã
economia europeanã îºi continuã
tendinþa de redresare. „În perspec-
tiva anului 2016, vedem accelera-
rea creºterii ºi scãderea ºomajului
ºi a deficitelor bugetare. ªi totuºi

îmbunãtãþirile sunt încã distribui-
te neomogen: în special în zona
euro, convergenþa nu se realizeazã
suficient de repede. Rãmân provo-
cãri majore: investiþii insuficiente,
structuri economice care frâneazã
ocuparea forþei de muncã ºi creºte-
rea economicã ºi niveluri în mod
persistent ridicate ale datoriei pri-
vate ºi ale celei publice. Trebuie sã
rãspundem acestor provocãri cu
politici îndrãzneþe ºi decisive în
2016, în special în contextul per-
spectivei globale incerte”, a subli-
niat comisarul european.

Reformele din trecut sprijinã
obþinerea unor rezultate mai

bune pe piaþa muncii
Piaþa muncii continuã sã se con-

solideze într-un ritm lent, care varia-
zã de la un stat membru la altul. Co-
misia Europeanã atrage atenþia ºi
asupra þãrilor grav afectate care au
aplicat reforme ale pieþei muncii ar
trebui sã înregistreze însã creºteri
mai mari în ceea ce priveºte ocupa-
rea forþei de muncã. În zona euro,
este de aºteptat ca ocuparea forþei
de muncã sã creascã cu 0,9 % în
acest an ºi anul viitor ºi cu 1 % în
2017. În UE, ocuparea forþei de mun-
cã ar trebui sã creascã cu 1,0 % în
acest an ºi cu 0,9 % în 2016 ºi 2017.
În ansamblu, se estimeazã cã ºoma-

jul va continua sã scadã treptat ºi se
vor înregistra diferenþe considerabi-
le între statele membre. Conform pre-
viziunilor ºomajul va scãdea, în zona
euro, de la 11,0 % în acest an, la
10,6 % în anul viitor ºi la 10,3 % în
2017, iar în UE în ansamblu sãu, de la
9,5 % în acest an, la 9,2 % în 2016 ºi
la 8,9 % în 2017.

Raportul dintre datorie ºi PIB
va scãdea de la valoarea de

87,8% previzionatã pentru
acest an, la 85,8 % în 2017
În 2015, se aºteaptã ca raportul

dintre deficit ºi PIB, agregat la nive-
lul zonei euro, sã scadã la 2,0 %, da-

toritã eforturilor de consolidare fis-
calã depuse în trecut ºi intensificãrii
ciclice a activitãþii economice ºi, într-
o mai micã mãsurã, datoritã scãderii
cheltuielilor cu dobânzile. Pânã în
2017, raportul dintre deficit ºi PIB ar
trebui sã scadã în zona euro la 1,5 %.
Este de aºteptat ca orientarea fisca-
lã a zonei euro sã rãmânã, în general,
neutrã. Pentru zona euro, se estimea-
zã cã raportul dintre datorie ºi PIB
va scãdea de la vârful de 94,5 % în-
registrat în 2014, la 91,3 % în 2017.
Pentru UE în ansamblul sãu, se esti-
meazã cã raportul dintre deficit ºi PIB
va scãdea de la valoarea de 2,5 %
previzionatã pentru acest an, la 1,6 %
în 2017, iar raportul dintre datorie ºi
PIB va scãdea de la valoarea de
87,8% previzionatã pentru acest an,
la 85,8 % în 2017. „Scãderea abruptã
a preþurilor la petrol ºi la alte materii
prime a avut ca efect o inflaþie glo-
balã negativã în zona euro ºi în UE
în luna septembrie. Acest lucru mas-
cheazã însã faptul cã majorarea sala-
riilor, creºterea consumului privat ºi
îngustarea deviaþiei PIB încep sã exer-
cite o presiune din ce în ce mai mare
asupra preþurilor. Este de aºteptat ca
inflaþia anualã sã creascã, în zona
euro, de la 0,1 % în acest an la 1,0 %
anul viitor, iar în UE de la 0 % în acest
an la 1,1 % anul viitor; pentru 2017
se previzioneazã o valoare de 1,6 %
atât pentru zona euro, cât ºi pentru
UE”, se precizeazã pe site-ul Comi-
siei Europene.

Se preconizeazã o încetinire
a creºterii exporturilor în 2016

Perspectivele creºterii economi-
ce mondiale ºi ale comerþului mon-
dial s-au deteriorat considerabil în-
cepând din primãvarã, din cauza de-
clinului economiilor de piaþã emer-
gente, în special al Chinei. Este de
aºteptat ca economiile de piaþã emer-
gente sã atingã cel mai scãzut nivel
în cursul acestui an ºi sã înceapã re-
dresarea în 2016. Pânã în prezent,
exporturile zonei euro au fost, în mare

mãsurã, neafectate de deteriorarea
comerþului mondial, în principal da-
toritã deprecierii din trecut a euro.
Cu toate acestea, se preconizeazã o
încetinire a creºterii exporturilor în
2016, urmatã de o revenire uºoarã în
2017. Excedentul de cont curent în
zona euro ar trebui sã creascã în acest
an, ca urmare a reducerii deficitului
comercial provocat de importurile de
petrol ºi a îmbunãtãþirii condiþiilor de
desfãºurare a schimburilor comercia-
le, dar ºi ca urmare a menþinerii unor
excedente mari în unele state mem-
bre ºi a corecþiei în trecut a deficitu-
lui în alte state membre. Este de aº-
teptat ca excedentul de cont curent
sã scadã uºor în 2017, pe mãsurã ce
preþul petrolului va creºte ºi condi-
þiile de desfãºurare a schimburilor
comerciale se vor deteriora.

Pe termen scurt cheltuielile
publice suplimentare conduc

la creºterea PIB-ului
Aceste previziuni oferã o primã

evaluare a impactului economic pro-
dus de sosirea în UE a unui mare
numãr de solicitanþi de azil. Deºi pe
termen scurt cheltuielile publice su-
plimentare conduc la creºterea PIB-
ului, pe termen mediu este de aºtep-
tat sã se producã un impact pozitiv
suplimentar asupra creºterii econo-
mice ca urmare a creºterii ofertei de
forþã de muncã, cu condiþia sã se
aplice politici judicioase, care facili-
teazã accesul la piaþa muncii. Pentru
UE în ansamblul sãu impactul asu-
pra creºterii economice este mic, dar
acesta poate fi mai semnificativ în
unele state membre. Riscurile legate
de perspectivele economice mondia-
le au crescut. O creºtere mai scãzutã
a pieþelor emergente, în special o ajus-
tare mai perturbatoare în China, ºi
efectele normalizãrii aºteptate a po-
liticii monetare a SUA asupra pieþe-
lor emergente ar putea avea un im-
pact negativ mai mare asupra inves-
tiþiilor ºi a activitãþii economice în
Europa decât se estimeazã în prezent.
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Aºa cum anunþa la finalul ºedinþei de Gu-
vern din 20 octombrie 2015, ministrul Daniel
Constantin a decis sã înceapã cât mai repede
plãþile cãtre beneficiarii ce au depus cererile de
primire a subvenþiilor pentru motorinã aferen-
te trimestrului I ºi II din 2015. Concret, înce-
pând cu data de 3 noiembrie a.c., fermierilor
au început sã li se transfere în conturi subven-
þia la motorinã. „În þarã sunt cereri în acest
sens pentru 138.000 de tone de motorinã, iar
cuantumul sumelor ce vor fi plãtite este de 249
de milioane de lei. Noi, în Dolj, am primit pânã
luni, 2 noiembrie a.c., inclusiv, cererile de sub-
venþie. Acestea au ajuns la 720 de solicitãri, iar
valoarea ajutorului este de aproximativ 1,8 lei
per litru de motorinã”, ne-a precizat Cãtãlin
Aurelian Roºculete, director executiv al
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþii în Agriculturã
Centrul Judeþean Dolj

Peste 42.000 de fermieri
în evidenþele APIA Dolj

Ca ºi în anii anteriori, Agenþia are în eviden-
þã, acum, 42.600 de fermieri. Pentru anul ante-
rior 2014, Centrul Judeþean APIA Dolj a înre-

APIA vireazã subvenþia la motorinãAPIA vireazã subvenþia la motorinãAPIA vireazã subvenþia la motorinãAPIA vireazã subvenþia la motorinãAPIA vireazã subvenþia la motorinã
În þarã sunt înregistrate cereri de subvenþionarea a motorinei pentru 138.000 de tone ºi un cuantum de

platã care urcã la 249 de milioane de lei. În Dolj s-au primit, pânã luni, 720 de cereri în acest sens de la
fermieri. APIA Dolj vireazã, încã de marþi, 3 noiembrie, ajutorul aferent trimestrelor I ºi II. Subvenþiona-
rea motorinei ajunge la 1,8 lei per litru.

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale informeazã printr-un comu-
nicat de presã cã APIA, în perioada 2-
6 noiembrie a.c., efectueazã plata aju-
torului de stat pentru reducerea acci-
zei pentru motorinã utilizatã în agri-
culturã, aferentã cererilor de platã
pentru motorina consumatã în trimes-
trele I ºi II ale anului 2015. Suma to-
talã plãtitã va fi de 248.328.175,30 lei,
cu sursã de finanþare de la bugetul na-
þional, pentru un numãr de 14.067 be-
neficiari ºi o cantitate totalã de
138.152.013,519 litri.

gistrat: 42.404 de fermieri cu o suprafaþã utili-
zatã de 466.929,87 ha ºi suprafaþã eligibilã
392.926,92 ha; 15.878 de fermieri cu solicitare
agro-mediu pe o suprafaþã solicitatã de 11.995,3
ha. Suprafaþa solicitatã LFA (ca zone defavori-
zate) este de 141.164,43 ha. Pentru 2014, plata
calculatã a fost de 6.213.156,03 lei.

Conducerea APIA Dolj face precizarea cã
beneficiarii plãþilor directe pot fi persoanele
fizice ºi/sau persoanele juridice care utilizea-
zã terenul agricol pentru care solicitã plata,
în calitate de beneficiari, arendaºi, concesio-
nari, asociaþi administratori în cadrul asocia-
þiilor în participaþiune, locatari sau altele ase-
menea. Cererea unicã de platã pe suprafaþã
reprezintã solicitarea pe care fermierul o de-
pune la Centrul Judeþean al APIA, pentru efec-

tuarea plãþilor în cadrul schemelor/mãsurilor
de sprijin pe suprafaþã. “Un agricultor are
dreptul sã depunã o singurã cerere unicã de
platã pe suprafaþã conform art. 11 din Regu-

lamentul CE nr. 1122/2009. Prin depunerea
cererii unice de suprafaþã, fermierii pot acce-
sa plãþi în cadrul schemelor de platã pe su-
prafaþã ºi plãþi pentru mãsurile de dezvoltare
ruralã din Axa II”, a precizat Cãtãlin Aurelian
Roºculete.

Dosarele pentru culturi calamitate
vor ajunge la APIA

Volumul de muncã al angajaþilor APIA Cen-
tru Judeþean Dolj va creºte începând cu sãp-
tãmâna viitoare când, aici, vor ajunge ºi pro-
cesele-verbale de constatate a pagubelor agri-
cole prin efectele de secetã severã.

În Dolj, potenþiali beneficiari ai ajutorului
de stat ar fi 13.586 de fermieri persoane fizi-
ce ºi 842 de exploataþii agricole organizate ca
persoane juridice. Cea mai mare suprafaþa
afectatã de secetã este cea la cultura de po-
rumb boabe. „Avem declarate calamitate
17.966,19 ha la cultura de porumb boabe
aparþinând persoanelor fizice ºi 11.020,92 ha
la persoanele juridice. În schimb, la floarea-
soarelui, sunt identificate 26.417,40 ha cala-
mitate în proprietatea persoanelor juridice ºi
9.911,31 de ha în cea a persoanelor fizice. La
soia boabe se poate vorbi de un total de 993
de ha distruse, iar la cartofi de 57,93 ha, din-
tre care aproximativ 51 de ha sunt la persoa-
ne fizice”, ne-a declarat ing. Ovidiu Oblea-
gã, purtãtor de cuvânt al Direcþie pentru Agri-
culturã Dolj. VALENTIN CEAUªESCU

 În urmã cu doi ani, se lansa
„Adoptã un liceu”, un proiect des-
tinat copiilor ºi cadrelor didacti-
ce, menit sã-i facã pe elevi dis-
ponibili pieþei muncii, încã de pe
bãncile ºcolii. „Sunt onoratã cã
am venit aici, la dumneavoastrã,
ºi pot spune cã sunteþi un exem-
plu, din care se poate învãþa”, a
declarat Simona David Crisbã-
ºeanu, managerul la nivel naþio-
nal al proiectului.

Un proiect lãudatUn proiect lãudatUn proiect lãudatUn proiect lãudatUn proiect lãudat
din toate pãrþiledin toate pãrþiledin toate pãrþiledin toate pãrþiledin toate pãrþile

Cursuri
de englezã

Universitatea din Craiova, Pro-
rectoratul de Relaþii Internaþionale
ºi Imagine Academicã, prin inter-
mediul Centrului de Traduceri
„Translatio”, Departamentul de
Publicaþii ºi Mijloace de Informare,
organizeazã ºi desfãºoarã cursuri
de dezvoltare a competenþei de co-
municare în limba englezã, pentru personalul administrativ al instituþiei de învã-
þãmânt superior, implicat direct în activitatea studenþilor din alte þãri. Cursul are
alocat un numãr de 42 de ore, defalcate pe trei ore/sãptãmânã, 19 persoane fiind
cuprinse în program. CRISTI PÃTRU

Ieri, într-un cadru oficial ºi ceremonios, la se-
diul Liceului Tehnologic Auto Craiova s-au desfã-
ºurat manifestãri legate de Ziua Proiectului „Ad-
optã un liceu”, la care au fost prezenþi, pe lângã
reprezentanþii instituþiei de învãþãmânt amintite,

ºi cei ai Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, Aso-
ciaþiei ROI, ªcolii de Valori Bucureºti, agenþilor
economici, Universitãþii din Craiova, parteneri în
program. Cu aceastã ocazie, s-a lansat, oficial, ºi
ziarul ºcolii, intitulat „PROSPECT”.

De aseme-
nea, Silvia
Bogdan, re-
prezentantul
ªcolii de Va-
lori, a precizat
cã „a fost ºi
este un câºtig
pentru toatã
lumea, deoa-
rece aºa ne-
am putut da
seama ce co-
pii capabili

avem. Mediul de afaceri s-a inte-
grat foarte bine ºi ne-a ajutat”. Prof.
Simona Ciulu, inspector pentru în-
vãþãmântul tehnic ºi profesional, a
precizat la rândul sãu cã „a fost un
program foarte bun, care s-a bazat
pe pregãtirea tinerilor, încã din tim-
pul liceului, care au putut lua con-
tact cu ceea ce înseamnã munca ,
iar incluziunea lor socialã s-a vã-
zut. La nivelul ISJ, ne dorim cât mai
multe astfel de acþiuni”.

Mulþumiri din partea beneficiarilor
Dar, cel mai bine se pot expri-

ma emisarii instituþiei de învãþã-
mânt preuniversitar. „Este un mo-
ment important pentru noi, iar
ceea ce este scris într-una dintre
sãlile de curs, reabilitatã cu spriji-
nul unei societãþi comerciale, par-
tenerã în proiect – „Aici învãþãm
sã fim oameni”, este cât se poate
de actual”, a menþionat prof.
Georgicã Bercea Florea, direc-
tor al Liceului Tehnologic Auto.
De asemenea, prof. Viorica Cîr-
stea, director adjunct al institu-
þiei de învãþãmânt, coordonatoa-
re de proiecte, a spus cã „suntem
mândri de copiii noºtri ºi, prin
acest proiect, s-au putut pune în
valoare capacitãþile lor, deja pu-
tând vorbi de realizãri ale acesto-
ra ºi ale cadrelor didactice”.

Un ziar pentru toþi
Acþiunile de ieri au avut ºi

momentul lor de apogeu – lan-
sarea ziarului instituþiei de în-
vãþãmânt preuniversitar. „Cred
cã întregul proiect este bene-
fic, noi având în calcul ºi înfiin-
þarea unei echipe de fotbal, pro-
venind de la specializãrile teh-
nice. Datoritã acestui program,
am avut ocazia sã luãm con-
tact cu ceea ce înseamnã mun-
ca ºi sunt convins cã ne vom

putea gãsi un post, dupã absol-
vire. În acelaºi timp, ne putem
luda ºi cu acest ziar al nostru,
prin care facem cunoscute re-
alizãrile, iar convingerea, nu
numai amea, este cã vor creº-
te ºi rezultatele la Bacalau-
reat” – Alexandru Uþã, pre-
ºedinte al Consiliului ªcolar al
Elevilor de la Liceul Auto.

CRISTI PÃTRU
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O orã de distracþie
pe scenã ºi în salã!

Publicul are ºansa unicã sã vadã
astã-searã, chiar din sala de spec-
tacol, cum se desfãºoarã audiþiile
la teatru, sã descopere ce alte apti-
tudini îi trebuie unui actor pãpuºar
pe lângã talent. Spectacolul va sta
sub semnul umorului, culorilor,
muzicii ºi luminilor, organizatorii

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” deschide oficial stagiunea 2015-2016 cu un spectacol de
varietãþi cu pãpuºi, pentru toate vârstele. Evenimentul are loc astã-searã, începând cu ora 19.00,
preþul unui bilet fiind 10 lei. Pe parcursul lunii noiembrie, micii ºi marii spectatori sunt aºteptaþi la
opt reprezentaþii la sediul teatrului, din Calea Bucureºti nr. 56. Toate au loc în weekend ºi propun
întâlnirea cu unele dintre cele mai cunoscute ºi îndrãgite personaje de poveste.

garantând o orã de distracþie pe
scenã ºi în salã.

Ies la rampã actorii Ionica Do-
brescu, Adriana Ioncu, Alla Cebo-
tari, Rodica Prisãcaru, Iulia Cârstea,
Oana Stancu, Alis Ianoº, Mugur
Prisãcaru, Daniel Mirea, Cosmin
Dolea ºi Emanuel Popescu. Li se
alãturã Marin Fagu, pânã cu demult
actor al Teatrului de Animaþie Þãn-
dãricã din Bucureºti, spectacolul de

astã-searã fiind pentru acesta unul
de bun venit în trupa craioveanã.
În aceeaºi reprezentaþie publicul va
regãsi cu bucurie trei dintre cola-
boratorii dragi ai teatrului craiovean:
Geo Dinescu, Cristian Mitescu ºi
Sorin Dorobanþu.

 „Prietenii Motanului Încãlþat”
revin la teatru

De la acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, publicul este aºteptat la spec-
tacol – aºa cum s-a obiºnuit – în
fiecare weekend. Mâine, 7 noiem-
brie, la ora 18.00, „Frumoasa din
pãdurea adormitã”, celebrul basm
al Fraþilor Grimm, ia forma come-
diei muzicale pentru copii, pe un
scenariu ºi în regia lui Cristian Pe-
pino, cu scenografia semnatã Vlad

Tãnase, pe muzica lui Dan Bãlan.
Spectacolul plin de culoare ºi ritm
îi are în distribuþie pe actorii Alla
Cebotari, Rodica Prisãcaru, Ioni-
ca Dobrescu, Alis Ianoº, Adriana
Ioncu, Marin Fagu, Mugur Prisã-
caru, Cosmin Dolea, Daniel Mirea
ºi Emanuel Popescu.

Duminicã, 8 noiembrie, la ora
11.00, întâlnim „Prietenii Motanu-
lui Încãlþat” într-o propunere de
interpretare a cunoscutei poveºti
venitã din partea actriþei Iulia Câr-
stea. Alãturi de colegii de scenã
Daniel Mirea, Ionica Dobrescu, Alis
Ianoº, Emanuel Popescu a trans-
format-o într-un spectacol ce pre-
zintã isprãvile unei trupe amatoare
de teatru de pãpuºi ºi admiratoare a
vestitului motan, hotãrâtã sã cuce-

reascã publicul de la oraº.

Fiecare weekend cu poveºtile lui
Programate pentru noiembrie

sunt ºi spectacolele „Pinocchio”
(sâmbãtã, 14 noiembrie, ora
18.00), „Invitaþie la joacã” (du-
minicã, 15 noiembrie, ora 11.00),
„Ursul pãcãlit de vulpe” (sâmbã-
tã, 21 noiembrie, ora 18.00), „Po-
veste japonezã” (duminicã, 22 no-
iembrie, ora 11.00), „Albã ca Zã-
pada” (sâmbãtã, 28 noiembrie, ora
18.00) ºi „Prinþul Broascã” (du-
minicã, 29 noiembrie, ora 11.00).
Biletele se pot procura de la Agen-
þia Teatrului „Colibri”, de luni pânã
sâmbãtã, între orele 10.00-13.00
ºi 16.00/19.00, iar duminica, în
intervalul 10.00-13.00.

Luna noiembrie aduce doi invitaþi la „În-
tâlnirile SpectActor” organizate de Teatrul Na-
þional „Marin Sorescu” din Craiova. Primul
este academicianul Eugen Simion, care, du-
minicã, 8 noiembrie, de la ora 11.00, va sus-
þine în noul spaþiu al instituþiei, „Ia te uitã”,
conferinþa „Despre identitatea româneascã”.
Cu acest prilej, autorul va lansa volumul „Cio-
ran, o mitologie a nedesãvârºirilor”. 

Peste o sãptãmânã, mai precis duminicã
15 noiembrie, de la ora 12.00, la Sala „Ion
D. Sîrbu”, craiovenii se vor putea bucura
de prezenþa unui oaspete de prim rang al

Poetul gorjean Spiridon Popescu este
membru al Uniunii Scriitorilor din România
din anul 1999 ºi autor a ºase cãrþi de ver-
suri. Unii dintre cei mai mari critici din þara
noastrã au confirmat talentul poetului gor-
jean, incluzându-l chiar ºi în Dicþionarul
Biografic al Scriitorilor Români.

„Doamne, dacã-mi eºti prieten” este una
dintre cele mai cunoscute poezii ale sale, fi-
ind pusã pe muzicã de Tudor Gheorghe. Mai
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Casa de Culturã „Traian Demetrescu” organizeazã astãzi, de la ora 18.00, în Sa-
lonul Medieval, o nouã ediþie a manifestãrii „De la Cetatea Bãniei la Cetatea Poeziei”.
Invitaþi în cetate sunt, ca de obicei, un poet consacrat ºi altul la început de drum:
Spiridon Popescu ºi Nina Voiculescu. Moderatorul întâlnirii: Petriºor Militaru. Eve-
nimentul este inclus în programul proiectului „Sãptãmâna TRADEM”, desfãºurat
în perioada 2-7 noiembrie, iar intrarea publicului este liberã.

mult decât atât, mari actori, precum Florin
Piersic, Adriana Trandafir sau Horaþiu Mã-
lelele, au recitat public aceastã poezie. Po-
trivit poetului, în curând versurile vor fi puse
pe muzica folkistului Emeric Imre. Spiridon
Popescu a publicat în reviste importante
precum „Convorbiri literare”, „Ramuri”,
„România Literarã”, „Luceafãrul”, „Astra”,
„Tribuna”, „Brâncuºi” ºi în ziare apãrute la
nivel local.

Nina Voiculescu este autoare a douã
volume de versuri: „Casa lui David” (2015)
ºi „Flãcãri în calendar” (2008), ambele
apãrute la Editura „Scrisul Românesc”.

„De la Cetatea Bãniei la Cetatea Poe-
ziei” este o manifestare care ºi-a propus sã
familiarizeze publicul cu poezia craioveanã
contemporanã. La aceste întâlniri sunt pre-

zenþi doi poeþi craioveni, un tânãr ºi un se-
nior. Pe lângã faptul cã citesc din creaþia
proprie, aceºtia au ocazia sã împãrtãºeascã
celor de faþã impresia pe care poezia tânãrã
o face unui poet consacrat ºi modul în care
un poet tânãr recepteazã poezia contempo-
ranã. La finalul întâlnirii, poeþii invitaþi rãs-
pund întrebãrilor din public.

Sãptãmâna Ciprului din cadrul „Stagiunii
Europa”, organizatã de Filarmonica în pe-
rioada 23 octombrie 2015 – 20 mai 2016,
se încheie, astã-searã, cu un concert care
începe la ora 19.00 ºi cuprinde patru lucrãri
în primã audiþie. La pupitrul dirijoral al Or-
chestrei Simfonice a instituþiei craiovene se
aflã Yiannis Hadjiloizou, iar solist este violo-
nistul Andreas Zinonos.

Craiovenii sunt invitaþi sã audieze Uver-
tura „Rosamunde”, D. 644 de Franz Schu-
bert, „Tzigane”, rapsodie pentru vioarã ºi
orchestrã de Maurice Ravel, ºi Simfonia a
VIII-a în Fa major, op. 9 de Ludwig van
Beethoven. Pentru prima datã la Craiova sunt
interpretate lucrãrile „Le Valse de l’Amour”
(„Valsul iubirii”) de Yiannis Hadjiloizou;
„Servikos”, dans tradiþional cipriot; „Ok-
tana” de Andreas Moustoukis; Balet din
opera „Epitafios” de Michalis Hadjiloizou.

Biletele pentru concert au preþurile de 35 lei
ºi, pentru elevi, studenþi, pensionari, 25 lei. De
asemenea, publicul are la dispoziþie, în cadrul
„Stagiunii Europa”, ºi abonamente, la preþul
de 140 lei, fiecare incluzând ºapte concerte.

„Stagiunea Europa” va continua, pânã
la finalul anului, cu muzica altor ºase þãri:
Polonia (9-15 noiembrie), Letonia (16-22
noiembrie), Germania (23-29 noiembrie),
Finlanda (30 noiembrie – 6 decembrie), Spa-

Sãptãmâna Ciprului se încheie cu patru
prime audiþii la Filarmonica „Oltenia”

nia (7-13 decembrie) ºi Italia (14-20 de-
cembrie). Amplul ºi ineditul proiect – „pro-
babil cea mai complexã stagiune din Euro-
pa” – este organizat de Filarmonica „Olte-
nia” cu sprijinul  ambasadelor ºi consula-
telor României în cele 27 de þãri europene
partenere.
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muzicii ºi culturii europe-
ne: Ioan Holender. Di-
rector artistic (2005-
2015) al Festivalului Inter-
naþional „George Enescu”,
domnia sa va susþine con-
ferinþa „Opera ºi teatrul
dramatic”, o incursiune
în lumea operei, modelatã
în ultimii ani de viziunile
novatoare ale unor mari re-
gizori de teatru.

Cu acest prilej, invitatul
va oferi autografe pe cea mai
nouã carte despre activita-
tea domniei sale, «Festiva-
lul „George Enescu” în era

Holender» (Ed. Operei Naþionale Bucureºti),
dar ºi pe volumul „Spuse, trãite, dorite” (Ed.
Universitãþii „Al. Ioan Cuza”, Iaºi, 2011). Ini-
þial, Ioan Holender ºi-a anunþat prezenþa în
cadrul „Întâlnirilor SpectActor” pe data de 6
septembrie a.c., însã a amânat conferinþa chiar
în ziua respectivã, din cauza unor probleme
de sãnãtate.

Moderator al celor douã întâlniri – ca, de
altfel, al tuturor celor derulate încã din 2009,
de când a fost iniþiat acest proiect al Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu” – este  scriito-
rul Nicolae Coande.
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Turcia intenþioneazã sã lanseze în
urmãtoarele zile o ofensivã militarã
împotriva organizaþiei jihadiste Sta-
tul Islamic (SI), principalul suspect
în atentatul comis luna trecutã la
Ankara, a anunþat ºeful diplomaþiei
turce, Feridun Sinirlioglu. „Avem pla-
nuri de a acþiona militar împotriva lor
(jihadiºtilor) în urmãtoarele zile”, a
declarat Sinirlioglu, într-o conferinþã
de presã cu privire la viitorul Orien-
tului Mijlociu, desfãºuratã la Erbil în

Germania se apropie de un
milion de migranþi sosiþi în 2015

Germania a înregistrat în luna
octombrie cifra record de 181.166
de migranþi care urmeazã sã solici-
te azil, numãrul total al migranþi-
lor care au sosit anul acesta în Ger-
mania ajungând la 758.473, a in-
format ieri Ministerul de Interne.
Dacã numãrul celor care sosesc
continuã sã se menþinã la acelaºi
nivel în ultimele douã luni ale lui
2015, atunci cele mai recente esti-
mãri ale guvernului, care vorbeau
de 800.000 pânã la un milion de
migranþi sosiþi în acest an, vor fi
depãºite în mod semnificativ. Date-
le provin de la sistemul EASY ger-
man care contabilizeazã migranþii
care sosesc în þarã ºi intenþioneazã
sã solicite azil, însã nu au fãcut încã
acest lucru. Luna septembrie a de-
pãºit deja toate recordurile cu
163.772 de sosiri. Astfel, 88.640 de
persoane care afirmã cã provin din
Siria au ajuns în octombrie în Ger-
mania, crescând numãrul total al
acestora la 243.721 începând din
luna ianuarie. Circa 31.000 de ce-
tãþeni afgani au ajuns de asemenea
luna trecutã în Germania, dublând
aproape numãrul total al acestora,
care a ajuns la 67.191. Germania a
avertizat cã va creºte numãrul af-
ganilor expulzaþi pentru a face faþã
acestui aflux nejustificat, potrivit
Ministerului de Interne.  În acelaºi
timp, statele din Balcani nu se mai
aflã în primele cinci þãri de origine
ale migranþilor, în condiþiile în care
autoritãþile germane ºi-au intensi-
ficat campaniile ºi mãsurile pentru
a stopa intrarea în þarã a cetãþeni-
lor albanezi, kosovari sau sârbi
care soseau în masã deºi, statistic,
ºansele lor de a obþine statut de re-
fugiat sunt mai mici de 1%. Berli-
nul încearcã în zadar de luni de zile
sã împartã între membrii Uniunii
Europene sarcina primirii migran-
þilor care doresc în marea lor majo-
ritate sã ajungã în Germania.

Liban: Cel puþin cinci morþi
într-un atentat sinucigaº
în apropiere de frontiera cu Siria

Cel puþin cinci persoane au fost
ucise ºi alte ºase rãnite ieri într-un
atentat sinucigaº împotriva sediu-
lui Consiliului teologilor sunniþi
(ulema) din Arsal, localitate din
estul Libanului, la frontiera cu Si-
ria. ”Un kamikaze a pãtruns în salã
în momentul în care avea loc o reu-
niune a Comitetului ulema din Al-
Qalamoun, din care fac parte ºeici
(demnitari religioºi) sirieni. Cinci
participanþi au fost uciºi ºi alþi ºase
– rãniþi”, a indicat o sursã din do-
meniul securitãþii. Potrivit agenþiei
naþionale libaneze de presã (NNA),
citatã de DPA, atentatul, soldat cu
cel puþin patru morþi ºi mai mulþi
rãniþi ºi care se pare cã a fost comis
de o maºinã cu explozibili, a vizat o
reuniune a unui grup islamic ce
media eliberarea unor membri ai
forþelor de securitate libaneze care
au fost rãpiþi în 2014 de cãtre ari-
pa sirianã a Al-Qaida, Frontul Al-
Nusra. ªeful teologilor musulmani
din Al-Qalamoun (nord-est), Os-
man Mansour, a fost rãnit în aten-
tat, conform surselor. NNA a afir-
mat, de asemenea, cã printre cei
afectaþi de deflagraþie se aflã civili.
DPA precizeazã cã poliþiºti ºi mili-
tari libanezi au fost rãpiþi de cãtre
militanþi ai Frontului Al-Nusra ºi
ai Statului Islamic în cursul unor
confruntãri în Al-Qalamoun, în
apropiere de graniþa cu Siria, în
august 2014.

Statele Unite ale Americii cheltuiesc
aproximativ opt milioane de dolari pe zi
pentru atacurile aeriene în Orientul Mij-
lociu, în timp ce Rusia de douã-patru
ori mai puþin, a declarat asistentul se-
cretarului de stat al SUA pentru afaceri
europene ºi eurasiatice, Victoria Nu-
land. “Este vorba de douã-patru mili-
oane de dolari pe zi, poate mai mult în
cazul Rusiei”, a declarat Nuland în tim-
pul unei audieri în Congres, evaluând
costurilor operaþiunii aeriene ruse în
Siria. În acest context, secretarul de stat
adjunct pentru Orientul Mijlociu, Anne
Patterson, a indicat cã SUA cheltuiesc
pentru atacurile lor aeriene în Irak ºi
Siria “aproximativ opt milioane de do-
lari pe zi”. SUA au lansat raiduri aerie-
ne în Orientul Mijlociu dupã ce preºedintele Ba-
rack Obama într-un discurs cãtre naþiune la 8 au-
gust 2014 a declarat cã a autorizat lovituri aeriene
împotriva poziþiilor radicalilor islamiºti în Irak. Ru-
sia, un aliat-cheie al regimului sirian, ºi-a lansat
campania aerianã în Siria la 30 septembrie, vizând
poziþii ale grupãrii jihadiste Statul Islamic ºi ale
grupurilor rebele din Siria. SUA ºi aliaþii sãi susþin
cã, de fapt, aceste raiduri vizeazã poziþii ale insur-
genþilor sirieni, susþinuþi de Occident. Rusia nu
desfãºoarã deocamdatã atacuri aeriene în Irak. SUA
au acuzat miercuri Rusia cã agraveazã “în mod
periculos” conflictul din Siria prin bombardamen-
te care ucid civili, cresc afluxul de refugiaþi ºi con-
solideazã regimul de la Damasc mai degrabã decât
sã slãbeascã gruparea jihadistã Statul Islamic (SI).
Amplificând criticile americane împotriva Mosco-

vei, aliat al preºedintelui Bashar al-Assad, doi im-
portanþi diplomaþi au “demontat”, în Congresul
SUA, punct cu punct intervenþia militarã rusã în
Siria lansatã la 30 septembrie. Secretarul de stat
adjunct pentru Orientul Mijlociu, Anne Patterson,
a estimat cã Moscova “a exacerbat în mod pericu-
los un mediu deja complex”. “Dupã lansarea lovi-
turilor aeriene de cãtre Rusia, cel puþin 120.000 de
sirieni ºi-au pãrãsit locuinþele ca urmare a ofensi-
vei regimului de la Damasc sprijinite de bombarda-
mentele ruse în oraºele Hama, Alep ºi Idleb”, a
acuzat Patterson în faþa Comisiei pentru Afaceri
Externe din Camera Reprezentanþilor. ONU a oferit
aceleaºi cifre sãptãmâna trecutã, fãrã însã a acuza
direct Moscova. Potrivit secretarului de stat ad-
junct pentru Europa, Victoria Nuland, “dupã înce-
perea de cãtre Rusia a operaþiunilor de luptã în
Siria, Grecia a înregistrat cel mai mare aflux migra-

toriu sãptãmânal din 2015, cu circa
48.000 de refugiaþi ºi migranþi ajunºi
din Turcia în Grecia”. Diplomaþia ame-
ricanã a acuzat de asemenea aviaþia
rusã cã vizeazã grupãrile rebele siriene
moderate ºi nu SI. “Moscova a încer-
cat cu cinism sã afirme cã loviturile sale
vizeazã teroriºti, însã, pânã în prezent,
85% pânã la 90% (dintre raidurile ruse)
au vizat opoziþia sirianã moderatã ºi au
ucis civili”, a acuzat Patterson. “În
pofida criticilor noastre, Moscova nu
a oprit încã practica atroce a regimului
de la Damasc de a bombarda populaþia
cu butoaie cu explozivi”, a mai spus
Anne Patterson. Într-un raport, ONG-
ul Amnesty International acuzã regi-
mul de la Damasc cã profitã de dispari-

þiile forþate. Amnesty estimeazã cã peste 60.000 de
civili au dispãrut de la începutul rãzboiului. “Sun-
tem siguri cã guvernul ºi responsabilii penitencia-
relor beneficiazã de sumele plãtite în legãturã cu
aceste dispariþii”, a declarat Nicolette Boehland,
autoarea raportului. În paralel cu activitãþile lor
militare, Washingtonul ºi Moscova conduc un
proces diplomatic lansat la sfârºitul lunii octom-
brie la Viena pentru a încerca sã punã bazele unei
tranziþii politice în Siria. ªefii diplomaþiei america-
ne ºi ruse, John Kerry ºi Serghei Lavrov, au dis-
cutat la telefon miercuri pentru a discuta despre
“logistica” urmãtoarei reuniuni, potrivit purtãto-
rului de cuvânt al Departamentului de Stat, John
Kirby. Aceasta ar putea avea loc din nou în capi-
tala Austriei în douã sãptãmâni, a precizat Anne
Patterson.

Marea Britanie a dispus companiilor sale aerie-
ne sã suspende zborurile cãtre staþiunea egiptea-
nã Sharm el-Sheikh fãrã o consultare prealabilã cu
Egiptul, în pofida cooperãrii strânse între cele douã
þãri în combaterea terorismului ºi a mãsurilor de
securitate luate în respectiva staþiune, se menþio-
neazã într-un comunicat emis ieri de MAE egip-

Turcia va lansa în urmãtoarele zile o ofensivã
militarã împotriva Statului Islamic

Kurdistanul irakian, dupã cum a in-
format agenþia Anadolu. Gruparea SI
“ameninþã modul nostru de viaþã ºi
securitatea noastrã”, a declarat mi-
nistrul de Externe al Turciei, potrivit
cãruia trebuie sã se facã “front co-
mun împotriva acestui pericol”.
“Chiar dacã avansarea SI a fost þinu-
tã în frâu datoritã efortului internaþi-
onal din care noi (Turcia) facem par-
te, ameninþarea este departe de a fi
dispãrut”, a insistat el. Dupã luni de

presiuni din partea aliaþilor sãi din
NATO, Ankara a acceptat sã se ra-
lieze coaliþiei militare împotriva SI,
condusã de SUA, ale cãrei avioane
decoleazã de la baza aerianã Incirlik
din sudul Turciei. Armata turcã, care
s-a angajat vara trecutã într-un “rãz-
boi împotriva terorismului”, ºi-a con-
centrat pânã acum operaþiunile în
special împotriva rebelilor din Parti-
dul Muncitoresc din Kurdistan
(PKK). Dupã atentatul sinucigaº co-

mis la 10 octombrie în Ankara, soldat
cu 102 morþi ºi peste 500 de rãniþi,
poliþia turcã ºi-a multiplicat acþiunile
în mediile jihadiste din Turcia. Potri-
vit procurorului de la Ankara, acest
atac, cel mai sângeros din istoria
Turciei, a fost comandat de statul
major al SI în Siria. Turcia va gãzdui
în perioada 15-16 noiembrie summi-
tul anual al ºefilor de state ºi de gu-
verne din G20, care se va desfãºura
la Antalya.

Tensiuni între Cairo ºi Londra dupã declaraþii ale lui David Cameron
tean ca reacþie la declaraþia premierului britanic
David Cameron, care a sugerat cã prãbuºirea avio-
nului Airbus 321 al companiei ruse Metrojet ar fi
fost provocatã de o bombã. Potrivit agenþiei EFE,
dupã ce companiile aeriene britanice au anulat zbo-
rurile cãtre Sharm el-Sheikh, în aceastã staþiune de
la Marea Roºie sunt blocaþi în prezent circa 20.000

de turiºti britanici. Comitetul de ur-
genþã Cobra, alcãtuit din miniºtrii gu-
vernului de la Londra însãrcinaþi cu
domeniile ce þin de siguranþa naþio-
nalã, s-a reunit ieri pentru a examina
rapoartele serviciilor de informaþii ºi
modalitãþile de repatriere a turiºtilor.
Ministrul britanic de Externe, Philip
Hammond, a admis cã mãsura sistãrii
curselor cãtre Sharm el-Sheikh va avea
un “impact negativ”, dar a insistat cã
executivul de la Londra s-a vãzut obli-
gat sã ia aceastã mãsurã întrucât in-
formaþiile furnizate de serviciile secre-
te au relevat existenþa unor riscuri
pentru cetãþenii britanici. Dupã o în-
tâlnire avutã miercuri la Londra cu
preºedintele egiptean Abdel Fattah al-

Sissi, premierul britanic David Cameron a declarat
cã, potrivit unor “informaþii noi”, nu este exclus ca
prãbuºirea avionului rus, sâmbãtã în peninsula
Sinai, sã fi fost provocatã de o bombã. Aceastã
ipotezã a fost avansatã ºi de un oficial american ce
s-a exprimat sub acoperirea anonimatului, care a
declarat cã un satelit militar american a detectat un
“flash de cãldurã” provenind de la respectivul
avion, element ce sugereazã de asemenea posibili-
tatea unui eveniment violent, cum ar fi o deflagra-
þie. Cu douã zile în urmã, directorul comunitãþii
serviciilor de informatii din SUA (DNI), James Clap-
per, a declarat cã nu existã indicii privind o acþiune
teroristã în acest caz. Gruparea jihadistã Statul Is-
lamic a susþinut cã avionul rus a fost doborât de
ramura ei egipteanã, Wilayat Sina, ca represalii
pentru bombardamentele Rusiei în Siria. Dar atât
autoritãþile de la Moscova, cât ºi cele de la Cairo
au afirmat cã aceastã revendicare este nefondatã,
mai ales cã respectiva grupare nu dispune de ra-
chete capabile sã ajungã la altitudinea de aproape
10.000 de metri, unde ajunsese avionul înainte sã
intre în picaj, infirmând de asemenea ºi ipoteza exis-
tenþei unei bombe la bordul aparatului, întrucât
deocamdatã nu s-au gãsit urme de explozivi.
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Anunþul tãu!
R A P O R T  C U R E N T
Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/ 2009
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori - Bucuresti
Data: 05.11.2015
Evenimente importante de raportat:

S.C. ELECTROPUTERE S.A.
Persoana Juridicã Românã, cu sediul în Craiova,

Calea Bucureºti nr.80, Jud. Dolj
Inregistratã în Registrul Comerþului sub nr.J16/12/1991, CIF 6312800

Capital Social 103.760.291,3 lei

CONVOCAREA ADUNÃRII GENERALE ORDINARE A ACÞIONARILOR
ELECTROPUTERE S.A. CRAIOVA

Consiliul de Administraþie al S.C. ELECTROPUTERE S.A. (denumitã în continuare „Electroputere” sau „Socie-
tatea”), cu sediul social în Craiova, Calea Bucureºti nr. 80, jud. Dolj, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului de
pe lângã Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991, Cod de Inregistrare Fiscalã RO 6312800, întrunit la data de 4.11.2015,
în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piaþa de capital, cu modificarile ºi completãrile ulterioare, ale Regulamen-
tului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acþionarilor în cadrul adunãrilor generale ale societã-
þilor comerciale si ale Actului constitutiv al  Societãþii, actualizat la data de 28 Aprilie 2015,

CONVOACÃ

ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR pentru data de 8 Decembrie 2015, ora 12.00,
care iºi va desfãºura lucrãrile în sala de ºedinþe de la sediul Societãþii, din Craiova, Calea Bucureºti nr. 80, jud. Dolj ºi
la care au dreptul de a participa ºi de a vota numai acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor Societãþii la sfârºitul
zilei de 25 Noiembrie 2015 (Data de Referinþã), având urmãtoarea ordine de zi pentru:

I. ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR

1. Alegerea Consiliului de Administraþie al Societãþii.
2. Stabilirea remuneraþiei ºi beneficiilor administratorilor Societãþii.
3. Aprobarea contractelor de mandat/administrare pentru administratorii Societãþii ºi desemnarea persoanei

care sã semneze, în numele ºi pe seama Societãþii, aceste contracte de mandat, în limitele stabilite la punctul 2 al ordinii
de zi ºi prin normele imperative în materie.

4. Stabilirea datei de 24 Decembrie 2015, ca Data de Inregistrare în legaturã cu hotãrârile adoptate în cadrul
Adunãrii, în sensul art.238 alin. (1) din Legea 297/2004 privind piaþa de capital, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

5. Stabilirea datei de 23 Decembrie 2015, ca „ex-date”, respectiv data anterioarã datei de înregistrare cu un
ciclu de decontare minus o zi lucrãtoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotãrârilor organelor societare se
tranzacþioneazã fãrã drepturile care deriva din respectiva hotãrâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din
Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acþionari-
lor în cadrul adunarilor generale ale societãtilor comerciale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

6. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitãþile de publicitate ºi înregistrare a hotãrârilor
Adunãrii

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data de 8 Decembrie 2015, Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor se vor întruni la data de 9 Decembrie 2015, ora 12:00, în sala de ºedinþe de la sediul Societatii din Mun.
Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, jud. Dolj, cu aceeasi ordine de zi.

Data de Inregistrare a acþionarilor asupra carora se vor rasfrânge efectele Hotãrârilor Adunãrii Generale Ordinare
a Acþionarilor va fi stabilitã de adunarile generale, data de 24 Decembrie 2015 fiind  propusã de Consiliul de
Administraþie în acest sens.

Proiectele de hotãrâri ale Adunarii Generale Ordinare a Acþionarilor, documentele ºi materialele de sedinþã sunt
disponibile, începand cu data publicãrii convocãrii (5 Noiembrie 2015), atat în format electronic, pe website-ul
Societãþii la adresa (www.electroputere.ro), linkul Compania/Acþionariat, cât ºi pe suport de hârtie, putand fi
consultate la sediul Societãþii din Mun. Craiova, Calea Bucureºti nr. 80, jud. Dolj, între orele 9.00-15.00, în  fiecare zi
lucrãtoare, la Serviciul Secretariat AGA ºi CA. Persoanele interesate pot obþine, la cerere, fotocopii ale acestor
documente.

Unul sau mai mulþi acþionarii reprezentând individual sau împreunã, cel putin 5% din capitalul social are/au
dreptul:

- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunãrii generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de o
justificare sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea generalã, în termen de cel mult 15 zile de
la data publicãrii convocãrii (5.11.2015), respectiv pânã la data de 20.11.2015, ora 15:00;

- De a prezenta proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunãrii, în termen de cel mult 15 zile de la data publicãrii convocãrii (5.11.2015), respectiv pânã la data de 20.11.2015,
ora 15:00.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele aferente exercitãrii acestor drepturi
vor fi transmise astfel:

- prin servicii de poºtã ºi/sau curierat, cu confirmare de primire, catre sediul Societãþii din Craiova, Calea
Bucureºti nr.80, jud. Dolj, cod postal 200440, în atenþia Dlui. Ionascu Stefan; sau

- prin e-mail, cu semnaturã electronicã extinsã încorporatã, conform Legii nr.455/2001 privind semnaturã
electronicã, la adresa actionari@electroputere.ro,  menþionand la subiect „pentru Adunarea Generalã a Acþionarilor
din 8/9 Decembrie 2015”.

Sub sancþiunea neluarii lor în considerare în caz contrar, propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea
de zi a Adunãrii ºi proiectele de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie
sã fie însoþite de copiile actelor de identitate ale Iniþiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreunã cu documentele
care atestã calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerþului, prezentat în original
sau copie conformã cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformã cu originalul, emis de cãtre o
autoritate competentã din statul în care acþionarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data
publicãrii convocãrii Adunãrii, în situatia în care acþionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legãturã cu
reprezentantul sãu legal sau nu este menþionatã aceastã informaþie în lista acþionarilor Societãþii de la data de referinþã
primitã de la Depozitarul Central).

Fiecare acþionar are dreptul sã adreseze întrebãri privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrii generale, la
Serviciul Secretariat AGA ºi CA (în atentia Dlui. Ionaºcu ªtefan) pânã la data de 3.12.2015, ora 15:00. Intrebãrile se
pot depune în scris, la sediul Societãþii, pot fi transmise prin servicii de posta/curierat, cu confirmare de primire sau
prin e-mail la adresa actionari@electroputere.ro,  menþionând la subiect „pentru Adunarea Generalã a Acþionarilor din
8/9 Decembrie 2015”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza întrebãri, acestea vor anexa solicitãrii documen-
tele menþionate la paragraful anterior, necesare pentru verificarea identitãþii acþionarilor/reprezentanþilor (legali) ai
acþionarilor, aceasta fiind o condiþie pentru luarea in considerare a intrebarilor respective. Se considerã ca un rãspuns
este dat, dacã informaþia pertinentã este disponibilã pe website-ul Societãþii (www.electroputere.ro), linkul Compa-
nia/Actionariat, sectiunea “intrebari frecvente”, in format Intrebare-Raspuns.

Lista cuprinzând informaþii cu privire la numele, localitatea de domiciliu ºi calificarea profesionalã a persoanelor
propuse pentru funcþia de administrator se aflã la dispoziþia acþionarilor, la sediul Societãþii din Craiova, Calea
Bucuresti nr.80, jud. Dolj, precum ºi pe website-ul Societãþii (www.electroputere.ro), putând fi consultatã ºi comple-
tatã de cãtre aceºtia pânã la data limitã (pânã la care se pot înscrie candidaturi) de 20.11.2015, ora 16.00, ora de
închidere a programului Societãþii. Propunerile de candidaturi pentru funcþia de administrator se pot depune la
registratura Societãþii din Craiova, Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, sau pot fi transmise prin scrisoare recomandatã cu
confirmare de primire, pânã ia data de 20.11.2015, orele 16.00, ora de închidere a programului Societãþii, în plic închis,
cu menþiunea scrisã în clar ºi cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARI-
LOR DIN 8/9.12.2015”. Propunerile de candidaturi pot fi transmise ºi prin e-mail cu semnãturã electronicã extinsã
încorporatã conform Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pânã
la data de 20.11.2015, ora 16:00, la adresa: actionari@electroputere.ro menþionând la subiect: “PENTRU ADUNA-

Poliþia Localã a Municipiului
Craiova organizeazã în perioa-
da 07-11 decembrie 2015 con-
curs de recrutare pentru poli-
þiºti locali. Relaþii suplimentare
la sediul din Craiova, str. Dimi-
trie Gerota nr.22 ºi pe site-ul
Poliþiei Locale a Municipiului
Craiova.
S.C. TEAM MONTAGE SRL te-
lefon: 0351/ 413.298 a depus
documentaþia pentru obþine-
rea avizului ABA Jiu Craiova
pentru investiþia „ construire
2 hale confecþii metalice par-
ter, clãdire de birouri P+1, plat-
formã betonatã ºi împrejmui-
re teren, T 59, P40, 41, 42,
comuna Cârcea, judeþul Dolj.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comer-
cialã angajeazã dul-
gheri-fierari. Salariu
motivant, punct de lu-
cru Stadion Oble-
menco - Craiova.
Tel.0726.513.672,
0766.334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGO-
PED PENTRU LIM-
BA ITALIANÃ SAU
GERMANÃ. Tele-
fon: 0251/ 418.864.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Es-
pero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/623.
964; 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabili-
tate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament cu
trei camere, deco-
mandat, zona Rama-
da. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Tele-
fon: 0769/477.662.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE

Vând sau schimb cu
o camerã cãmin
Craiova, casã locui-
bilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Telefon:
0727/ 316.893
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefom: 0722/
297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte,
grãdinã în Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþio-
nalã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu HO-
RATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
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REA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN 8/9.12.2015”. în cererea privind propunerile de candi-
daturi pentru numirea în funcþia de administrator vor fi incluse informaþii privind numele, localitatea de domiciliu ºi
calificarea profesionalã ale persoanelor propuse pentru funcþiile de administrator.

Lista candidaþilor pentru funcþia de administrator al Societãþii va fi actualizatã pe mãsura recepþionãrii propune-
rilor de candidaturi, iar varianta finalã va fi comunicatã în data de 20.11.2015, ora 18:00.

Propunerile de candidaturi pentru numirea în funcþia de administrator trebuie sã fie însoþite de copiile actelor de
identitate ale acþionarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice
- buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreunã cu documentele care atestã calitatea de reprezentant
legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerþului, prezentat în original sau copie conformã cu originalul, sau
orice alt document, în original sau copie conformã cu originalul, emis de cãtre o autoritate competentã din statul în care
acþionarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicãrii convocãrii Adunãrii, în situaþia în
care acþionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legãturã cu reprezentantul sãu legal sau nu este menþionatã
aceastã informaþie în lista acþionarilor Societãþii de la data de referinþã primitã de la Depozitarul Central).

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 8/9 Decembrie 2015 in mod direct (prin reprezentant legal in cazul
persoanelor juridice) sau prin reprezentant. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza
formularului de Procurã specialã pus la dispoziþie de Societate sau pe bazã de Procurã generalã, în condiþiile legii).

Accesul acþionarilor îndreptãþiþi sã participe la Adunarea Generalã Ordinarã a este permis prin simpla proba a
identitãþii acestora, facuta astfel:

- în cazul acþionarilor persoane fizice care participa personal - cu actul de identitate (buletin/carte de identitate/
paºaport) ºi

- în cazul actionarilor persoane juridice ºi al acþionarilor persoane fizice care participã prin reprezentant - cu
procurã specialã sau procurã generalã acordatã persoanei fizice care îi reprezintã, însoþitã de actul de identitate al
reprezentantului.

Împuternicirea specialã poate fi acordatã oricãrei persoane pentru reprezentare în Adunare, inclusiv membrilor
consiliului de administraþie, directorilor sau funcþionarilor Societãþii ºi trebuie sã conþinã votul exprimat de acþionar în
conformitate cu ordinea de zi, pe baza formularului de Procurã specialã pus ia dispoziþie de Societate. Formularele de
procura speciala (in limba romana cat si limba engleza)  se pot obtine de la sediul Societatii, Serviciul Secretariat AGA
si CA sau se pot descarca de pe website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Actionariat, incepand
cu data 5.11.2015. Un acþionar poate desemna o singurã persoanã sã îl reprezinte în Adunare, pe bazã de Procurã
specialã. Totuºi, un acþionar poate desemna prin Procura specialã unul sau mai mulþi reprezentanþi supleanþi care sã
îi asigure reprezentarea în Adunare, în cazul în care reprezentantul desemnat prin Procura specialã este în imposibi-
litate de a-ºi îndeplini mandatul. În cazul în care prin Procura specialã sunt desemnaþi mai mulþi reprezentanþi
supleanþi, se va stabili ºi ordinea în care aceºtia îºi vor exercita mandatul.

În cazul în care procura specialã este datã unei instituþii de credit care presteazã servicii de custodie,
procura, având conþinutul menþionat în prezenta convocare, semnatã de acþionar, fara a mai fi necesare alte documente
suplimentare referitoare la respectivul acþionar, trebuie sã fie însoþitã de o declaraþie pe proprie rãspundere, în original
(semnatã ºi ºtampilatã), datã de reprezentantul legal al instituþiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare
prin procura specialã, din care sã reiasã cã:

i) instituþia de credit presteazã servicii de custodie pentru respectivul acþionar;
ii) instrucþiunile din procura specialã sunt identice cu instrucþiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de

instituþia de credit pentru a vota în numele respectivului acþionar;
iii) procura specialã este semnatã de acþionar.

Acþionarii pot acorda unui intermediar, in sensul legislaþiei pieþei de capital, sau unui avocat o împuterni-
cire generalã valabilã pentru o perioadã care nu va depãºi 3 ani, permiþând reprezentantului acestora de a vota
în toate aspectele aflate în dezbaterea adunãrilor generale ale Electroputere, inclusiv în ceea ce priveºte acte de
dispoziþie. Acþionarii nu pot fi reprezentaþi în Adunare pe baza unei împuterniciri generale de cãtre o persoanã care se
aflã într-o situaþie de conflict de interese, ce poate apãrea în special în cazurile reglementate de art. 243 alin. (64) din
Legea 279/2004 privind piaþa de capital cu modificãrile si completãrile ulterioare. în condiþiile în care persoana
împuternicitã este o persoanã juridicã, aceasta poate sã îºi exercite mandatul primit prin intermediul oricãrei persoane
ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaþii sãi.

Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, ºi Procurile speciale, în copie, cuprinzând menþiu-
nea conformitãþii cu originalul sub semnãtura reprezentantului, în românã ºi/sau englezã, completate ºi
semnate/ºtampilate de acþionar, împreunã cu o copie a actului de identitate al acþionarului (buletin/carte de identitate
în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate a reprezentantului legal,
împreunã cu documentele care atestã calitatea de reprezentant legal al acþionarului persoanã juridicã: certificat
constatator, eliberat de Registrul Comerþului, prezentat în original sau copie conformã cu originalul, sau orice alt
document, în original sau copie conformã cu originalul, emis de cãtre o autoritate competentã din statul în care
acþionarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicãrii convocãrii Adunãrii, în situaþia în
care acþionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legãturã cu reprezentantul sãu legal sau nu este
menþionatã aceastã informaþie în lista acþionarilor Societãþii, de la Data de Referinþã, primitã de la
Depozitarul Central), trebuie transmise la Electroputere prin depunere la Registratura Societãþii din Craiova,
Calea Bucuresti nr.80, jud. Dolj, sau expediate prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, ori prin orice
formã de curierat cu confirmare de primire, astfel încât sã fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societãþii pânã
la data de 5 decembrie 2015, orele 12.00, în plic închis, cu menþiunea scrisã în clar ºi cu majuscule: “PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN 8/9.12.2015”.

Procurile speciale/generale pot fi transmise ºi prin e-mail cu semnãturã electronicã extinsã încorporatã conform
Legii nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pânã la data de 5 decem-
brie 2015, ora 24:00, la adresa: actionari@electroputere.ro menþionând la subiect: “PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN 8/9.12.2015”.

Procurile speciale care nu conþin cel puþin informaþiile cuprinse în formularul pus la dispoziþie de Societate, care
nu sunt transmise în termenul prevãzut mai sus, nu sunt opozabile Societãþii, având drept sancþiune pierderea
exerciþiului dreptului de vot în Adunare. Procurile generale care nu sunt transmise în termenul prevãzut mai sus, nu
sunt opozabile Societãþii, având drept sancþiune pierderea exerciþiului dreptului de vot în Adunare.

Documentele care atestã calitatea de reprezentant legal, astfel cum sunt detaliate în cuprinsul prezentei convocãri,
întocmite într-o limbã strãinã, alta decât limba englezã, vor fi însoþite de o traducere realizatã de un traducãtor autorizat
în limba românã sau în limba englezã, fãrã a fi necesarã legalizarea sau apostiiarea acestora.

Acþionarii înregistraþi la Data de Referinþã au posibilitatea de a vota prin corespondenþã, înainte de data stabilitã
pentru adunãrile generale, utilizând formularul de vot prin corespondenþã (în limba românã cât ºi limba englezã), pus
la dispoziþie începand cu data de 5.11.2015, atât la sediul Societãþii (Serviciul Secretariat AGA ºi CA), cât ºi pe
website-ul societatii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Acþionariat.

Formularele de vot prin corespondenþã – în limba românã sau în limba englezã -  (completate ºi semnate de cãtre
acþionari/reprezentanþii legali ai acþionarilor ºi însoþite de documente care sã ateste identitatea acestora, aºa cum au fost
acestea specificate detaliat în prezentul convocator, sub sancþiunea neluarii lor în considerare în caz contrar) trebuie
sã parvinã Societãþii pânã la data de 3.12.2015, ora 12.00, sub sancþiunea neluãrii lor în considerare în cazul în care sunt
primite ulterior datei ºi orei anunþate, astfel:

- prin depunere la Registratura Societãþii sau transmise la sediul Societãþii, prin poºtã sau prin servicii de
curierat, cu confirmare de primire, ori prin orcie formã de curierat cu confirmare de primire, astfel încât sã fie
înregistrate ca fiind primite la Registraturã Electroputere (în plic sigilat, având aplicate menþiunea scrisã în clar ºi cu
majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN 8/9.12.2015”);

sau
- în format electronic, cu semnãtura electronicã extinsã, încorporatã conform Legii nr.455/2001 privind

semnaturã electronicã, transmise la adresa actionari@electroputere.ro menþionând la subiect „PENTRU ADUNA-
REA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN 8/9.12.2015”.

Regulamentul integral privind procedura de vot prin corespondenta, adoptat de Societate, poate fi consultat de
acþionari pe website-ul Societãþii (www.electroputere.ro), linkul Compania/Acþionariat, începând cu data publicãrii
convocãrii. In cazul în care prin prezentul convocator s-au adus modificãri regulamentului privind procedura de vot
prin corespondenta, acestea se considera incorporate in regulament ºi vor prevala faþã de prevederile contrare ale
acestuia.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societãþii sau prin e-mail pânã la data ºi ora sus menþionate
nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului ºi majoritãþii în Adunare.

Societatea va accepta un formular de vot prin corespondenþã în format scris transmis de un acþionar pentru care
o instituþie de credit presteazã servicii de custodie, fãrã a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul
acþionar, dacã formularul de vot prin corespondenþã este semnat de respectivul acþionar ºi este însoþit de o declaraþie
pe propria rãspundere datã de reprezentantul legal al instituþiei de credit, din care sã reiasã cã:

i) instituþia de credit presteazã servicii de custodie pentru respectivul acþionar;
ii) formularul de vot prin corespondenþã este semnat de acþionar ºi conþine opþiuni de vot identice cu cele

menþionate de acþionar printr-un mesaj SWIFT primit de instituþia de credit de la respectivul acþionar.

În situaþia în care, acþionarul, care ºi-a exprimat votul prin corespondenþã, participã personal sau prin reprezentant
la Adunare, votul prin corespondenþã exprimat pentru Adunare este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar
votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacã persoana care reprezintã acþionarul prin participare personalã în Adunare este alta decât cea care a exprimat
votul prin corespondenþã, atunci pentru valabilitatea votului sãu aceasta prezintã ia Adunare o revocare scrisã a
votului prin corespondenþã semnatã de acþionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenþã.
Acest lucru nu este necesar dacã acþionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunare.

La completarea Procurilor speciale ºi a Buletinelor de vot, vã rugãm sã þineþi cont de posibilitatea completãrii
ordinii de zi a Adunãrii cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completatã va fi publicatã pânã la data de 20.11.2015.
în acest caz, Procurile speciale actualizate ºi Buletinele de vot actualizate pot fi obþinute de la Registratura Societãþii
ºi de pe website-ul Societãþii (www.electroputere.ro ) începând cu data publicãrii ordinii de zi completatã.

Centralizarea, verificarea ºi þinerea evidenþei Buletinelor de vot prin corespondenþã, precum ºi verificarea ºi
validarea Procurilor speciale depuse la Societate se va face de cãtre secretarii tehnici desemnaþi potrivit legii, aceºtia
având obligaþia de a pãstra în siguranþã înscrisurile, precum ºi obligaþia pãstrãrii confidenþialitãþii voturilor exprimate,
pânã la momentul supunerii la vot a rezoluþiilor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunãrii.

În temeiul prevederilor art. 243 din Legea 297/2004, privind piaþa de capital, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, accesul acþionarilor înscriºi în registrul acþionarilor la Data de Referinþã, în locul în care se desfãºoarã
Adunarea, este permis prin simpla probã a identitãþii acestora, fãcutã, în cazul acþionarilor persoane fizice, cu actul de
identitate sau, în cazul persoanelor juridice ºi al acþionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datã
persoanei fizice care le reprezintã. în cazul în care o persoanã juridicã va participa la Adunare prin reprezentantul sãu
legal, acesta trebuie sã prezinte buletinul/cartea de identitate, împreunã cu documentele care atestã calitatea de
reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerþului, prezentat în original sau copie conformã cu
originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformã cu originalul, emis de cãtre o autoritate competentã
din statui în care acþionarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicãrii convocãrii
Adunãrii, în situaþia în care acþionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legãturã cu reprezentantul sãu legal
sau nu este menþionatã aceasta informaþie în lista acþionarilor Societãþii de la data de referinþã primitã de la Depozitarul
Central.

La data Adunãrii, la intrarea în sala de ºedinþã a Adunãrii, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului
Societãþii copia certificatã a Procurii speciale/generale, în cazul în care aceasta a fost transmisã prin e-mail cu semnãtura
electronicã extinsã încorporatã ºi o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de
identitate).

Relaþii suplimentare pot fi obþinute la telefon: 0251/438450,0251/438100 - int. 4211 sau la adresa de e-mail
sionascu@electroputere.ro .

Preºedintele Consiliului de Administraþie,
Ahmed Ibrahim Al Bassam

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobila-
te, Beci tip Cramã.
Profit substanþial. Te-
lefon: 0786/193.499.
Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.
Vând casã 5 came-
re,  Iºalniþa, vad co-
mercial negociabil.
Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.

Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie,
3000 mp teren comu-
na Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.

Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
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Consiliul Judeþean Dolj prin preºedinte Ion Prioteasa
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre  APM Dolj – nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu este
necesarã efectuarea evaluãrii adecvate –  în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pentru proiectul “Reparaþii ca-
pitale ºi extindere la Clinicã de Oncologie ºi Clinicã de
Dermatologie – Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova existent S+P+4E cu corp A cu regim de înãlþime
S+P+4E ºi corp B cu regim de înãlþime P+4E” propus a fi
amplasat în municipiul Craiova , str Tabaci nr. 1 , judeþul
Dolj , titular Consiliul Judeþean Dolj prin preºedinte Ion
Prioteasa.

Proiectul deciziei  de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj , str. 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
proiectul deciziei de încadrare pânã la data de
13.11.2015

Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi
centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/
568.412.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ,
0744/563.640.
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Tele-
fon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.

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 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Cumpãr garsonierã
în Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
LOGAN Prestige, 1,6
16V, 2009, 62.000
km, full, proprietar. Te-
lefon: 0744/200.133.

STRÃINE

Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009.
Peugeot 206 an fa-
bricaþie 2008, ben-
zinã ºi GPL. Tele-
fon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã,
distribuþie schim-
batã recent, ulei,
filtre, plãcute frâ-
nã,  cauciucur i
noi. Taxa 0. 6800
euro uºor nego-
c iabi l .  Telefon:
0766/632.388.
Vând  Renau l t
C l i o  2003  fu l l ,
1500 euro nego-
c iab i l .  Te le fon:
0351/452.788.

Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, bu-
telii naragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând frigider ARC-
TIC ( patru sertare la
congelator) cazan
de þuicã 100 litri. Te-
lefon: 0725/ 576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de
marmurã 1200/100-
scrisã- 80 lei. Tele-
fon: 0770/ 303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, foto-
lii, ºifonier, mobilã bu-
cãtãrie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune,
saltea copil relaxa.
0770/298.240.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/ 687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0 7 6 3 / 5 0 6 . 9 6 2 ;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich di-
mensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon:  0745/
589.825.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0 7 6 5 / 0 0 2 . 5 2 2 ;
0351/410.383.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil
sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã folo-
sit un calorifer de ta-
blã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.

Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu  20 litri nouã,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat
tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti, scoar-
þã, maºinã de cusut,
fotolii. Telefon: 0770/
298.240.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

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.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pen-
tru o camerã cãmin
Valea Roºie parter
sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr loc de veci
Aleea A ºi B cimitirul
Sineasca. Telefon:
0726/ 426.799.

CASE
Cumpãr casã Craio-
va, exclus Catargiu,
Brestii, Romaneºti. Te-
lefon: 0768/235.909.
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Inchiriez o camerã
la bloc la o fatã cu
posibilitãþi de platã a
chiriei ºi utilitãþilor lu-
nar. Telefon: 0726/
497.404.

Primesc urgent în
gazdã o fatã la
bloc Calea Bucu-
reºti. Costul chirie
+ întreþinere- 500
lei. Telefon: 0762/
850.986.

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791

Primesc 2 fete în
gazdã, apartament
3 camere mobilat
Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon:
0766/328.569.

Închiriez aparta-
ment 2 camere
d e c o m a n d a t e ,
Craioviþa Nouã-
Nitela, tot confor-
tul, etaj 3, cen-
tralã, aer condiþi-
ona t .  Te le fon :
0761/634.437.

Mobilat, douã ca-
mere – zona: Victor
Papilian. Telefon:
0723/737.611.

MATRIMONIALE
Doresc doamnã lo-
ialã, sincerã cu lo-
cuinþã 1,65- 70/80,
plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/
821.204.

CITAÞII
ªtefan Ion este citat
pentru data de
20.01.2016 la Jude-
cãtoria Craiova -
CMF1. în dosarul nr.
3901 /215 /2015
pentru divorþ.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, si-
tuatã în ValeaVlãi-
ci i (vis-a-vis de
Electr ica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

Îmi vând meºteºu-
gul (meseria), foar-
te profitabil.Telefon:
0723/684.511.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie
de student eliberatã
de Facultatea de
Horticulturã Craiova
pe numele LUPU
A L E X A N D R U
CONSTANTIN. Se
declarã nulã.
Pierdut legitimaþie
de student elibera-
tã de Facultatea de
Horticulturã Cra-
iova pe nume-
le PUÞUREANU
GABRIEL ªTEFAN.
Se declarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS U II Craiova ºi ACSO Filiaºi
cautã de mai bine douã luni sã batã
pe cineva, fiecare înregistrând câte
o victorie pânã acum.

Proxima ocazie va fi astãzi, când
“Satelitul” se va bate, în deplasare,
cu Nuova Mama Mia Becicherecul
Mic, iar filieºenii, pe terenul pro-
priu de la Iºalniþa, cu Pandurii II.

Universitatea vine dupã douã re-
mize consecutive “acasã”, cea mai
recentã cu Minerul Motru, ºi are
un bilanþ nul “afarã”, patru înfrân-
geri cu doar un gol marcat. De par-
tea cealaltã, nici rivala timiºeanã nu
trece printr-o perioadã prea fastã,
obþinând doar douã remize în pre-
cedentele patru jocuri. O altã veste
bunã vine o reprezintã ºi faptul cã
Mama Mia are un palmares modest
în propriul fief, douã victorii ºi trei
înfrîngeri.

LIGA A III-A – SERIA 4 – ETAPA A 11-A

Alte încercãri zadarnice?Alte încercãri zadarnice?Alte încercãri zadarnice?Alte încercãri zadarnice?Alte încercãri zadarnice?
Astãzi, ora 14:00: ACSO FILIAªI – Pandurii II, Nuova Mama Mia Beci-

cherecul Mic – CS U II CRAIOVA, Municipal Lugoj – FC Hunedoara, Mãgura
Cisnãdie – Cetate Deva.

Mâine, ora 14:00: Metalurgistul Cugir – Naþional Sebiº, Millenium Giar-
mata – Performanþa Ighiu, ASU Poli Timiºoara – CS Ineu. Minerul Motru stã.

1. Poli* 22 9. Motru 11
2. Sebiº 22 10. Cisnãdie* 11
3. Cugir* 19 11. Ineu* 10
4. Lugoj* 18 12. Deva* 9
5. Ighiu 16 13. CS U CRAIOVA* 5
6. Hunedoara 15 14. Giarmata* 5
7. Pandurii II 15 15. FILIAªI* 4
8. Mama Mia* 14
* - un joc mai puþin.

Trecând la cealaltã diputã, Filia-
ºul a stat etapa trecutã ºi se poate
lãuda la Iºalniþa doar cu victoria
contra Universitãþii, 3-0 în debutul
campionatului. Cât o priveºte pe
Pandurii, formaþia gorjeanã a dis-
pus în urmã cu o sãptãmânã de
fruntaºa CSM Lugoj (2-1), însã în

deplasare a strâns doar patru punc-
te din 15 posibile, pierzând în ante-
rioarele trei vizite.

În Seria 3, unde o avem pe CS
Podari (locul 9, 12p), aceast va juca
mâine, la Chiajna, cu echipa a doua
a Concordiei (locul 10, tot cu 12
puncte).

Învinsã cu 2-0 în turul de pe “Emirates”, Bayern
Munchen s-a revanºat cu vârf ºi îndesat, miercuri,
Arsenal plecând umilitã din capitala Bavariei: 1-5.
Lewandowski a deschis balul, iar pânã la pauzã s-a
ajuns la un scor de neprezentare, dupã reuºitele lui
Muller ºi Alaba (cu un trasor fenomenal). Trimis
pe teren în minutul 55, Robben a fãcut instantaneu
4-0. Giroud a mai spãlat apoi din ruºinea londone-
zilor, pentru ca tabela sã fie închisã de acelaºi Mul-
ler. În urma acestui rezultat, dacã Bayern e virtual
calificatã în optimi, Arsenal mai are ºanse doar pur
teoretice la Top 16, dupã ce Olympiakos a bãtut-o
pe Dinamo Zagreb. Totul se va decide, cel mai pro-
babil, în etapa finalã, când londonezii (neluând în
calcul cã s-ar putea încurca de croaþi, iar grecii sã
plece neînvinºi de la Munchen) au nevoie de-o vic-

Rezultate înregistrate miercuri

GRUPA E: Barcelona – BATE Borisov 3-0 (Neymar 30 pen, 83, Suarez 60), AS Roma – Bayer
Leverkusen 3-2 (Salah 2, Dzeko 29, Pjanic 80 pen. / Mehmedi 26, J. Hernandez 51).

Clasament: 1. Barcelona 10p, 2. Roma 5p, 3. Leverkusen 4p, 4. Borisov 3p.

GRUPA F: Bayern Munchen – Arsenal 5-1 (Lewandowski 10, Muller 29, 89, Alaba 44, Robben 55
/ Giroud 69), Olympiakos – Dinamo Zagreb 2-1 (Pardo 65, 90 / Hodzic 21).

Clasament: 1. Bayern 9p, 2. Olympiakos 9p, 3. Arsenal 3p, 4. Zagreb 3p.

GRUPA G: Maccabi Tel Aviv – FC Porto 1-3 (Zahavi 75 pen. / Tello 19, Andre 49, Layun 72),
Chelsea – Dinamo Kiev 2-1 (Dragovic 34 aut., Willian 83 / Dragovic 77).

Clasament: 1. Porto 10p, 2. Chelsea 7p, 3. Kiev 5p, 4. Maccabi 0p.

GRUPA H: Lyon – Zenit St. Petersburg 0-2 (Dzyuba 25, 57), Gent – Valencia 1-0 (Kums 49 pen.).

Clasament: 1. ZENIT 12p, 2. Valencia 6p, 3. Gent 4p, 4. Lyon 1p.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A

Bayern o distruge pe Arsenal, “Mou” ia o gurã uriaºã de oxigen
torie pe “Karaiskaki”, poate chiar ºi la douã goluri.
Reamintim, în Regat, Olympiakos a învins cu 3-2.

Rivala localã a lui Arsenal, Chelsea, a reuºit, în
schimb, un succes de care avea nevoie ca de aer.
Pe 15 în Premier League ºi cu doar patru puncte în
Grupa G, alb-albaºtrii lui Mourinho au suferit teri-
bil pânã a o rãpune pe Dinamo Kiev, salvarea ve-
nind de la Willian (83), care a transformat impeca-
bil o loviturã liberã. Pânã atunci, doar Dragovic
marcase, fundaºul austriac al Kievului perforând
ambele porþii.

Altfel, Roma ºi Leverkusen au oferit un nou regal
ofensiv. Dupã 4-4 în Germania, capitolii au învins
cu 3-2 pe “Olimpico”. Meritã menþionatã ºi perfor-
manþa lui Zenit, care a pãtruns în optimi dupã ce ºi-
a continuat parcursul impecabil la Lyon, scor 2-0.

Iatã ce s-a întâmplat ºi marþi

GRUPA A: Real Madrid – Paris SG 1-0 (Nacho 35), ªahtior Doneþk – Malmo FF 4-0 (Gladkiy 29,
Srna 48 pen., Eduardo 55, Alex Teixeira 73).

Clasament: 1. REAL 10p, 2. Paris SG 7p, 3. ªahtior 3p, 4. Malmo 3p.

GRUPA B: Eindhoven – Wolfsburg 2-0 (Locadia 55, De Jong 86), Manchester Utd  – ÞSKA
Moscova 1-0 (Rooney 79).

Clasament: 1. Man. Utd 7p, 2. Eindhoven 6p, 3. Wolfsburg 6p, 4. ÞSKA Moscova 4p.

GRUPA C: FK Astana – Atletico Madrid 0-0, Benfica – Galatasaray 2-1 (Jonas 52, Luisao 67 /
Podolski 58).

Clasament: 1. Benfica 9p, 2. Atletico 7p, 3. Galatasaray 4p, 4. Astana 2p.

GRUPA D: Monchengladbach – Juventus 1-1 (F. Johnson 18 / Lichtsteiner 44), Sevilla – Man-
chester City 1-3 (Tremoulinas 25 / Sterling 8, Fernandinho 11, Bony 36).

Clasament: 1. MAN. CITY 9p, 2. Juventus 8p, 3. Sevilla 3p, 4. Monchengladbach 2p.

În faza urmãtoare, cea a optimilor de finalã avanseazã primele douã clasate (echipele scrise cu majuscule au obþinu deja calificarea), în timp ce formaþiile care vor încheia pe locul trei vor
continua în cealaltã competiþie continentalã, Liga Europa.

România a început cu stângul
grupa 2 de calificare la Campio-
natul Mondial din 2017, cedând
cu 24-27, miercuri searã, la Vie-
na, în compania Austriei.

Tricolorii s-au þinut bine pânã
în minutul 20 (scor 7-7), însã
au urmat 8 minute fãra gol ºi la
pauzã a fost 13-9 în favoarea
gazdelor. Care au jucat mai bine
ºi în repriza secundã. Austriecii,
locul 13 la ediþia din acest an a

DIGI SPORT 1
10:00, 11:00, 12:00, 14:10 – MOTO

GP – Marele Premiu al Valenciei, în Spa-
nia: FP1, FP2 / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL Liga I: CSMS Iaºi – Pandurii Tg.
Jiu, Viitorul – Astra / 23:00 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Kickboxing:
Gala Glory 25.

DIGI SPORT 2
15:00, 20:30 – TENIS (M) – Turneul

de la Paris, în Franþa: ziua a 5-a.
DIGI SPORT 3
16:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: HC Zalãu – U Cluj / 18:15 – VO-
LEI (F) – Divizia A1: Dinamo Bucureºti
– Unic Piatra Neamþ / 20:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Savehof –
MKS Selgros Lublin / 21:30 – FOT-

competiþiei supreme, s-au dis-
tantat la 22-14, iar eforturile din
final ale jucãtorilor lui Aihan
Omer au dus doar la reducerea
diferenþei.

În urmãtorul meci, România
va înfrunta, duminicã, la Cãlã-
raºi, pe Italia, care a dispus, tot
miercuri, cu 27-19 de Finlanda.

Din fiecare grupã, pentru play-
off-ul care duce la Campionatul
Mondial se calificã prima clasatã.

Tricolorii – eºec în Austria, în startul
campaniei de calificare la CM 2017

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
BAL Spania – La Liga: Las Palmas –
Sociedad.

DIGI SPORT 4
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

nalã: BCM-U Piteºti – BC Mureº /
20:00, 21:45 – BASCHET (M) – Euro-
liga: Stelmet Zielona Gora – Panathi-
naikos Atena, Unicaja Malaga – Dina-
mo Banco di Sardegna Sassari.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL Liga I:

CSMS Iaºi – Pandurii Tg. Jiu, Viitorul –
Astra / 5:00 – FOTBAL AMERICAN
– NFL: Sacramento – Houston.

DOLCE SPORT 2
16:00 – NATAÞIE – FINA World Cup

Dubai, în Emiratele Unite Arabe / 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Las Pal-

mas – Sociedad.
EUROSPORT
9:30 – SNOOKER – Circuitul Euro-

pean, la Sofia, în Bulgaria: etapa întâi /
22:30 – BOX – Galã la Drezda, în Ger-
mania.

EUROSPORT 2
7:30 – CICLISM – Turul lacului Tai-

hu, la Wuxi, în China / 9:30, 11:00,
13:00, 15:00 – PATINAJ ARTISTIC –
Grand Prix la Beijing, în China / 19:00 –
FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Zagle-
bie Lubin – Wisla Cracovia / 21:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Han-
nover – Hertha Berlin.

LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL Liga I: CSMS

Iaºi – Pandurii Tg. Jiu, Viitorul – Astra.

HANDBAL
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1. Astra 16 10 3 3 27-19 33
2. Viitorul 16 9 5 2 31-14 32
3. Pandurii 16 8 6 2 21-14 30
4. Steaua 16 7 6 3 18-12 27
5. ASA 16 6 7 3 18-12 25
6. Dinamo 16 6 6 4 18-18 24
7. Craiova 16 6 4 6 18-14 22
8. CFR Cluj 16 7 5 4 22-15 20
9. CSMS Iaºi 16 5 4 7 13-20 19
10. ACS Poli 16 3 6 7 12-21 15
11. Concordia 16 3 4 9 15-24 13
12. Botoºani 16 2 7 7 13-22 13
13. Voluntari 16 1 6 9 11-25 9
14. Petrolul 16 1 7 8 9-17 4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVII-a
CSMS Iaºi – Pandurii, mâine, ora 18
Viitorul – Astra, mâine, ora 20.30
FC Voluntari – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 18
ACS Poli – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
„U” Craiova – ASA, duminicã, ora 14
Steaua – FC Botoºani, duminicã, ora 20.30
Petrolul – Chiajna, duminicã, ora 20.30

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Calculele pentru play-off în-
cep deja sã fie trasate, cu zece
etape înaintea finalului sezo-
nului regulat. Primele patru
echipe din ierarhie par oare-
cum desprinse, pentru ultime-
le douã locuri concurând pa-
tru echipe printre care ºi Uni-
versitatea Craiova. Principa-
lele rivale ale alb-albaºtrilor
sunt: Dinamo, CFR Cluj ºi
ASA Tg. Mureº, adversara
din meciul de duminicã. În caz
de egalitate de puncte la fina-
lul celor 26 de runde vor con-
ta ºi rezultatele directe, aºa
încât partida din acest week-
end de pe „Extensiv” este
extrem de importantã. ªtiinþa
ºi-a epuizat confruntãrile cu
Dinamo, având superioritate
în „directe”. În tur, alb-albaº-
trii au obþinut o remizã albã la
Târgu Mureº ºi au câºtigat în
deplasare cu CFR Cluj.
Aceasta din urmã are ºi un as
în mânecã, aºteptând returna-
rea celor 6 puncte dupã pro-

Programul sferturilor de finalãProgramul sferturilor de finalãProgramul sferturilor de finalãProgramul sferturilor de finalãProgramul sferturilor de finalã
ale Cupei României:ale Cupei României:ale Cupei României:ale Cupei României:ale Cupei României:

Viitorul – Steaua
ACS Poli Timiºoara – ASA Târgu-Mureº
Dinamo – Astra
CSMS Iaºi – CFR Cluj

Partidele din cadrul sferturilor de finalã ale Cupei României se vor
disputa în zilele de 15, 16 ºi 17 decembrie, programul urmând a fi
comunicat ulterior de FRF.

Alb-albaºtrii considerã esenþialã victoria în meciul deAlb-albaºtrii considerã esenþialã victoria în meciul deAlb-albaºtrii considerã esenþialã victoria în meciul deAlb-albaºtrii considerã esenþialã victoria în meciul deAlb-albaºtrii considerã esenþialã victoria în meciul de
duminicã, cu o contracandidatã la play-offduminicã, cu o contracandidatã la play-offduminicã, cu o contracandidatã la play-offduminicã, cu o contracandidatã la play-offduminicã, cu o contracandidatã la play-off

cesul de la TAS, caz în care ar
deveni favoritã la un loc în
sextetul care se va lupta la vârf
în ultima parte a sezonului.
Fundaºul Bogdan Vãtãjelu
este convins cã el ºi colegii sãi
se vor mobiliza dupã eºecul
de la Giurgiu ºi vor reuºi o
nouã victorie în faþa fanilor.
„Nu trebuia sã pierdem cu
Astra, meritam cel puþin un
punct. Cu siguranþã o sã ne
revenim pentru partida cu
ASA. Ne-am revenit ºi din alte
ºocuri. Am pierdut la Botoºani
cu 3-2, dupã aceea am câºti-
gat acasã cu 3-0 în faþa lui Di-
namo... Trebuie sã uitãm cât
mai repede acest meci, pen-
tru cã Târgu-Mureº este o
contracandidatã la play-off ºi
trebuie sã câºtigãm”. Portarul
Cristian Bãlgrãdean spune cã
este esenþialã victoria în par-
tida de duminicã, cu atât mai
mult cu cât este posibil ca o
altã rivalã la play-off, CFR
Cluj, sã-ºi primeascã puncte-

le înapoi. „Mai sunt etape ºi
se mai pot întâmpla destule
lucruri în aceastã lutpã pentru
play-off, dar noi trebuie sã ne
gândim doar la meciul cu du-
minicã, pe care trebuie neapã-
rat sã-l câºtigãm. Nu conteazã
cine marcheazã sau cine apã-
rã, importantã este victoria, cu
orice scor. Sper sã avem alã-
turi de noi din nou public nu-
meros, cum a fost ºi la meciul
cu Dinamo, conteazã foarte
mult acest aspect. Lupta va
deveni ºi mai complicatã dacã

cei de la CFR îºi primesc cele
ºase puncte, aºa încât aceste
meciuri directe sunt foarte im-
portante” spune „Pufi”, cel
care nu a primit gol pe „Ex-
tensiv” de douã luni ºi jumãta-

te, de la partida cu Steaua. Anul
trecut, Universitatea Craiova
învingea cu 1-0 pe ASA prin
golul marcat din penalty de Pa-
blo Brandan, cel care va fi du-
minicã adversarul al-albaºtrilor.
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