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OFF-uri de GABRIEL
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- ... Ehe, e mult de atunci, Po-
pescule, e de pe vremea când
femeile purtau rochii.

actualitate / 3

Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj a organizat, ieri, la Centrul
Multifuncþional Craiova, cea de-a
XXII-a ediþie a „Topului Firme-
lor’’, eveniment în cadrul cãruia au
fost premiaþi cei mai importanþi
operatori economici din judeþ care
au reuºit sã sfideze fiscalitatea ºi
care au avut performanþe economi-
co-financiare notabile
în anul 2014. La acest
eveniment au partici-
pat ºi reprezentanþii
administraþiei publi-
ce locale.

Coaliþia anti-Daech:Coaliþia anti-Daech:Coaliþia anti-Daech:Coaliþia anti-Daech:Coaliþia anti-Daech:
ªi acum jocul lui Vladimir Putin!ªi acum jocul lui Vladimir Putin!ªi acum jocul lui Vladimir Putin!ªi acum jocul lui Vladimir Putin!ªi acum jocul lui Vladimir Putin!

Pentru a etala noua alianþã anti-teroristã, militarii ruºi, angajaþi pe teatrul de operaþiuni din Siria, au
înscris pe bombele lor “pentru Paris” ºi “pentru ai noºtrii”, referire la crashul avionului rus în
Sinai ºi atentatele pariziene din 13 noiembrie a.c.. Relatãrile media, departe de cele oficiale, menþio-
neazã cã vizate sunt poziþiile rebelilor anti-Assad ºi nu cele ale Statului Islamic, extrem de întins, pe
un teritoriu puþin mai mic decât al Franþei.
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Preþul electricitãþii

va scãdea

de la 1 ianuarie.

Gazele se vor ieftini

cu începere

de la 1 iulie 2016
Preþul electricitãþii la

consumator va scãdea cu
5-6% la 1 ianuarie, dupã
reducerea tarifelor de
distribuþie ºi a bonusului de
cogenerare, iar gazele se vor
ieftini cu începere de la 1
iulie 2016, a declarat joi
preºedintele ANRE, Niculae
Havrileþ. “Tarifele la
energia electricã vor scãdea
de la 1 ianuarie proporþio-
nal cu scãderea tarifelor de
distribuþie din cadrul
preþului final. Tariful de
distribuþie va scãdea cu un
procent între 8 ºi 10%, ceea
ce va genera în factura
finalã o scãdere de 3-5%.
De asemenea, va scãdea
bonusul de cogenerare cu
4%. Aceste elemente vor
aduce o scãdere finalã a
preþului de 5-6%, începând
cu 1 ianuarie”, a afirmat
ºeful Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în dome-
niul Energiei (ANRE). În
prezent, costul unui mega-
watt, achivalent cu consu-
mul mediu anual al unui
apartament, este de aproxi-
mativ 400 de lei plus TVA.
Populaþia urbanã consumã
între 2 ºi 3 MW pe an, dar
în localitãþile rurale consu-
mul este mult sub 1 MW
anual, chiar ºi sub 0,5 MW/
an. “O scãdere de 5% ar fi
de 20 de lei plus TVA. Iar
TVA nu va mai fi 24%, de
la 1 ianuarie va fi 20%, deci
e o scãdere interesantã”,
afirmã ºeful ANRE.

Potrivit surselor citate, Con-
siliului Naþional de Eticã din ca-
drul Autoritãþii Naþionale pentru
Cercetare ªtiinþificã ºi Inovare
din Ministerul Educaþiei nu pri-
mise, pânã joi, nicio sesizare pri-
vind un posibil plagiat al lucrã-
rii de doctorat a noului ministru
de Interne, Petre Tobã. În
schimb, în prima ºedinþã a Con-
siliului de Eticã va fi luat în dis-
cuþie cazul unui posibil plagiat,
semnalat în presã, ºi se va de-
cide dacã se va face o analizã
asupra lucrãrii de doctorat a lui

Deputatul PNL Ioan Oltean, ridicat de procuroriiDeputatul PNL Ioan Oltean, ridicat de procuroriiDeputatul PNL Ioan Oltean, ridicat de procuroriiDeputatul PNL Ioan Oltean, ridicat de procuroriiDeputatul PNL Ioan Oltean, ridicat de procurorii
DNA de la aeroport ºi dus la audieriDNA de la aeroport ºi dus la audieriDNA de la aeroport ºi dus la audieriDNA de la aeroport ºi dus la audieriDNA de la aeroport ºi dus la audieri

Deputatul PNL Ioan Oltean a fost ridicat
de procurorii DNA de la aeroport ºi este dus

la audieri, în dosarul în care este audiat ºi
Mihai Rotaru, pentru o despãgubire de

aproape 109 milioane de lei care i-a fost
acordatã de comisia ANRP, au declarat ieri,

pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Ioan Oltean a ajuns la sediul

Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie în jurul orei 15.20, fiind în-
soþit de anchetatorii care au pus
în executare un mandat de adu-
cere emis pe numele acestuia.

Sursele citate au precizat cã
Ioan Oltean va da declaraþii
într-un dosar în care se fac cer-
cetãri privind o despãgubire ile-
galã care ar fi fost acordatã de
Comisia pentru Stabilirea Des-
pãgubirilor din ANRP. În ace-
laºi dosar este audiat, la DNA,
ºi Mihai Rotaru, acþionar la CS
Universitatea Craiova, surse ju-
diciare declarând cã omul de
afaceri este beneficiarul unei
despãgubiri de 108.932.000 de
lei, care i-a fost acordatã de
comisia ANRP, pentru un teren
din Piteºti, în perioada în care
ºefa comisiei era Crinuþa Du-
mitrean.

Procurorii DNA îi audiazã,
tot joi, ºi pe Lãcrãmioara Ale-

Posibilul plagiat al lui Petre Tobã, analizat
de Consiliul Naþional de Eticã pe 11 decembrie

Consiliul Naþional de Eticã al Ministerului
Educaþiei va analiza cazul privind posibilul
plagiat al lui Petre Tobã în ºedinþa din 11

decembrie, indiferent dacã pânã atunci va fi
primitã sau nu o sesizare în acest sens, au

declarat, pentru MEDIAFAX, surse oficiale.

xandru, Rodica Constantino-
vici, Sergiu Diacomatu ºiCãtã-
lin Florin Teodorescu, toþi fi-
ind foºti membri ai comisiei
ANRP. Lãcrãmioara Alexandru
a fost în ANRP ca reprezentant
al Ministerului Finanþelor, Ro-
dica Constantinovici a fost se-
cretar de stat în Ministerului
Justiþiei, Sergiu Diacomatu ºi
Florin Teodorescu au fost vi-
cepreºedinþi ai ANRP.

În aceeaºi cauzã sunt vizaþi
ºi Crinuþa Dumitrean, Remus
Baciu ºi Marko Attila, care au
fost în comisia de la ANPR ce a
aprobat solicitarea de despãgu-
bire a lui Mihai Rotaru, au pre-
cizat sursele citate. Mihai Ro-
taru a cumpãrat drepturile liti-
gioase pentru terenul din Piteºti
de la o persoanã care se judeca
de opt ani cu Primãria Piteºti ºi
nu a reuºit sã primeascã despã-
gubiri. La ºase luni dupã ce a
cumpãrat drepturile litigioase

pentru acel teren, Rotaru a pri-
mit de la ANPR o despãgubire
de 108.932.000 de lei, au mai
arãtat sursele citate.

Într-un alt dosar privind des-
pãgubiri ilegale de la ANRP, cu-
noscut ca “Bica 1”, sunt jude-
caþi, pentru abuz în serviciu,
opt foºti membri ai Comisiei
Centrale pentru Stabilirea Des-
pãgubirilor - fosta ºefã a DII-
COT Alina Bica, în calitate de

fost reprezentant al Ministeru-
lui Justiþiei în comisia ANRP,
Crinuþa Dumitrean, Sergiu Io-
nuþ Diacomatu, Cãtãlin Florin
Teodorescu, Remus Baciu, Lã-
crãmioara Alexandru, Oana Va-
silescu ºi Dragoº George Bog-
dan. Evaluatorul Emil Nuþiu ºi
omul de afaceri Gheorghe Ste-
lian sunt acuzaþi de complici-
tate la abuz în serviciu cu con-
secinþe deosebit de grave.

Tobã. “Chiar dacã pânã atunci
nu va fi fost primitã nicio sesi-
zare legat de un posibil plagiat
al ministrului Petre Tobã, vom
lua în discuþie acest caz”, au
precizat sursele citate.

Press One scrie, sub sem-
nãtura Emiliei ªercan, cã pes-
te 250 din cele 390 de pagini
ale tezei cu care noul ministru
de Interne, chestorul principal
Petre Tobã, a obþinut titlul de
doctor în ªtiinþe Militare ºi In-
formaþii sunt copiate ad litte-
ram din lucrãri de specialitate

sau din referate postate pe in-
ternet, fãrã utilizarea ghilime-
lelor ºi fãrã a respecta normele
naþionale ºi internaþionale de
citare în opere ºtiinþifice. Con-
tactat pentru a comenta situa-
þia, Petre Tobã a declarat cã
lucrarea sa de doctorat a fost
una practicã. “Ce pot sã vã
garantez este cã am lucrat la
teza de doctorat cu bunã-cre-
dinþã, cã am fãcut o lucrare
aplicatã ºi cã am avut ºansa sã
pun în practicã ceea ce am stu-
diat acolo în cel de-al doilea
mandat de inspector general al
Poliþiei Române”, a spus el.

Petre Tobã a urmat cursuri-
le doctorale la Catedra de Stra-
tegie Militarã ºi Securitate, De-
partamentul Operaþii Întrunite,
Studii Strategice ºi de Securi-
tate din cadrul Universitãþii Na-
þionale de Apãrare “Carol I”.
Conform CV-ului sãu, postat
pe site-ul Ministerului Afaceri-
lor Interne, perioada studiilor
doctorale a fost 2008-2011, iar
potrivit unui rãspuns oficial

primit de la Universitatea Naþi-
onalã de Apãrare “Carol I”,
Petre Tobã ºi-a susþinut teza în
mod public în 15 februarie
2011, pe coperta tezei fiind tre-
cut însã anul 2010.

Titlul tezei prin care Petre
Tobã a devenit doctor în ªtiinþe
Militare este “Poliþia Românã –
forþã de stabilitate ºi securitate.
Optimizarea managementului
cooperãrii internaþionale în ve-
derea combaterii ameninþãrilor
neconvenþionale”, iar coordona-
torul de doctorat a fost chesto-
rul general de Poliþie (r) Anghel
Andreescu, fost director al Ser-
viciului de Pazã ºi Protecþie
(1998-1999), comandant al
Jandarmeriei (1999-2001, in-
clusiv la mineriada de la Stoe-
neºti) ºi secretar de stat în Mi-
nisterul Afacerilor Interne
(2005–2013). Teza de doctorat
a lui Petre Tobã are, în total, 445
de pagini, dintre care 390 for-
meazã corpul propriu-zis al lu-
crãrii, iar celelalte 55 reprezin-
tã bibliografia ºi anexele.
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Consilierul liberal a aºteptat pânã
la finalul ºedinþei pentru a-ºi anun-
þa demisia. În tot acest timp, el a
votat proiectele aflate pe ordinea
de zi ºi a intervenit pe marginea
celor cu care nu a fost de acord,
apoi s-a înscris la punctul între-
bãri ºi interpelãri. „Am luat decizia
de a demisiona din rândul PNL ºi,
în consecinþã, cu pãrere de rãu,
îmi anunþ demisia ºi din CLM Cra-
iova, dar începând cu data de 1
decembrie. Pânã atunci, sunt con-
silier municipal ºi aºtept rãspunsul
la interpelarea mea”, ºi-a anunþat
Cherciu demisia, apoi care a mers
la prezidiu pentru a înmâna hârtia
secretarului Primãriei Craiova,
Ovidiu Mischianu.

Regrete din
partea primarului

Dupã ce a rãspuns la interpela-
rea acestuia, primarul Lia Olguþa
Vasilescu i-a spus lui Cherciu cã
regretã plecarea lui din CLM de-
oarece, fãcând opoziþie, a ridicat
niºte probleme care, în realitate, au
ajutat-o sã-ºi ducã la îndeplinire
mandatul de primar . ”Îmi pare rãu
cã pãrãsiþi Consiliul Local pentru
cã, fãrã dumneavoastrã, situaþia va
fi ceva mai calmã în acest consiliu
ºi noi o sã vã ducem dorul. Sã ºtiþi
cã o sã vã regretãm – ºi chiar nu
glumesc – pentru cã multe dintre
lucrurile pe care ni le-aþi sesizat
aici s-au dovedit foarte utile pen-
tru mandatul pe care l-am primit
de la alegãtori”, a afirmat primarul
Olguþa Vasilescu.

Panourile
publicitare,
ultima ceartã

În plenul CLM de ieri, între pri-
marul Craiovei ºi consilierul demi-
sionar a avut loc un lung schimb
de replici. Pentru ultima interven-
þie din plen, Cherciu a ales sã o
întrebe pe Olguþa Vasilescu cine
plãteºte pentru bannerele publici-
tare, cu numele ºi chipul sãu, care
au fost expuse în oraº. „Nu mã
refer la conþinutul panourilor pu-
blicitare cu minunatele realizãri ale

Consilierul
Dan Cherciu
a plecat din
CLM cântând....

Într-un stil latino, consilierul cel mai vocal al opoziþiei din
CLM Craiova ºi-a luat rãmas bun de la toþi colegii. Dupã o
ultimã rãfuialã, ce-i drept decentã, cu primarul Lia Olguþa
Vasilescu, Dan Cherciu a anunþat cã pleacã din PNL, chiar
ºi cu riscul de a-ºi pierde mandatul de ales local. Câteva
minute mai târziu, acesta a revenit cu o postare pe Facebo-
ok în care ºi-a motivat despãrþirea de liberali: nepotrivire
de caracter. La plecare, le-a dedicat colegilor ºi o melodie,
„La vida sigue igual” („Viaþa merge mai departe”), inter-
pretatã de Julio Iglesias.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

actualului executiv, însã am curio-
zitatea cine le plãteºte? Din expe-
rienþã ºtiu cã acestea costã foarte
mult pentru cã eu, în campanie,
nu mi-am permis decât douã ban-
nere pe care le-am afiºat douã sãp-
tãmâni”, a întrebat consilierul libe-
ral. Cherciu a dat ca exemplu
panoul publicitar de mari dimensi-
uni de la „ºantierul pãrãsit de pe
Caracal, unde doamna primar ne
zâmbeºte”.

Cine zâmbeºte
ºi cine plãteºte

Vizibil iritatã, dar controlându-
ºi tonul vocii, Olguþa Vasilescu a
venit cu un rãspuns sec. Primarul
i-a spus consilierului cã panoul de
la cartierul chinezesc este plãtit de
firma de construcþii Ninjiang, iar
celelalte sunt suportate de firmele
care au ºi realizat proiectele din
fotografii. „Este foarte simplu:
dacã vedeþi numele meu pe ele,
sunt plãtite de mine, iar dacã ve-
deþi realizãrile primãriei ºi ale consi-
liului local, fãrã numele meu pe ele,

atunci sunt sunt susþinute de fir-
mele de construcþii, conform con-
tractului de asociere”. Revenit cu
explicaþia, primarul a spus cã fir-
mele au obligaþia sã punã la dispo-
ziþie panouri ori de câte ori muni-
cipalitatea vrea sã-ºi promoveze
lucrurile pe care le-a fãcut.

O fotografie cu
mesaj deplasat

Nemulþumit de rãspuns, Dan
Cherciu a întrebat-o pe Olguþa Va-
silescu cine se face atunci res-

ponsabil de conþinutul panourilor
publicitare, deoarece sunt prost
inspirate ºi aduc atingere demni-
tãþii umane. „Atâta vreme cât
existã o fotografie în care niºte
oameni sãrmani primesc kilogra-
me de zahãr sau ulei, în opinia
mea este o atingere la demnitatea
umanã ºi în nici un caz o realiza-
re cu care executivul craiovean ar
trebui sã se laude. Discutãm cã
vrem sã devenim capitalã cultu-
ralã, cã vrem sã atragem turiºti,
dar sã ne facem un titlu de glorie
cã 17.000 de craioveni primesc
ajutoare sociale, este, în opinia

mea, deplasat”. Ironic, Cherciu i-
a dat primarului un sfat priete-
nesc, anume sã concedieze per-
soana care a venit cu ideea de
compoziþie a respectivului banner.

„Îmi pare rãu
cã v-am jignit cu
sãracii Craiovei”

Nici replica primarului nu a
întârziat sã aparã. Olguþa Vasi-
lescu i-a spus consilierului cã nu
se simte jenatã cu sãracii Craio-
vei, iar ajutorarea acestora  se

face prin „cel mai mare proiect
social”. „Îmi pare rãu cã v-am
jignit cu sãracii Craiovei. Eu ºtiu
cã dumneavoastrã, fiind un om
de dreapta, vã este cam ruºine
cu persoanele sãrace din muni-
cipiul Craiova dar, din pãcate, ele
existã. Sunt 17.000 de familii
care primesc, ºi prin votul dum-
neavoastrã – deºi nu ºtiu dacã
aþi votat, cã sã fiu sincerã – niº-
te ajutoare în preajma sãrbãtori-
lor, de trei ori pe an, de Sfânta
Maria, de Paºte ºi de Crãciun.
Este cel mai mare program so-
cial al primãriei. Dacã vã ofen-

seazã sãracii, este problema
dumneavoastrã”.

Nepotrivire de
caracter ...liberal

Dacã pe moment nu ºi-a moti-
vat în nici un fel gestul, la scurt
timp dupã încheierea ºedinþei, Dan
Cherciu a revenit cu mult-aºtepta-
ta explicaþie. Consilierul a postat,
pe contul sãu de Facebook, o me-
lodie a cântãreþului spaniol Julio
Iglesias, alãturi de care a adãugat
ºi un text în care a spus cã divor-
þul dintre el ºi liberali s-a produs
din „nepotrivire de caracter”. Su-
pãrarea lui Dan Cherciu pe PNL a
pornit de la faptul cã, în ciuda fap-
tului cã a fost cel mai activ dintre
consilieri, fiind ca un ghimpe în
coastã reprezentanþilor executivu-
lui, nu a fost preferatul partidului
pentru funcþia de primar. Chiar ieri,
în aceeaºi zi când acesta ºi-a luat
depus demisia, Pavel Badea ºi-a
anunþat, în mod oficial, candida-
tura la Primãria Craiova, acesta fi-
ind persoana nominalizatã de cã-
tre liberali pentru a se confrunta
cu Olguþa Vasilescu la alegerile lo-
cale din primãvara viitoare.

Cel mai activ
consilier
al opoziþiei

Dan Cherciu este unul dintre
consilierii municipali aflaþi la al
doilea mandat în CLM Craiova. În
ambele legislaturi, acesta a fost
adevãrata voce a opoziþiei, arãtând,
fãrã menajamente, defectele pro-
iectelor de hotãrâre promovate de
executivul primãriei. De notorietate
este intervenþia acestuia în privin-
þa locurile de joacã montate în Cra-
iova. Dan Cherciu este consilierul
care a pus la îndoialã calitatea ma-
terialelor din care sunt confecþio-
nate spaþiile de joacã în raport cu
preþul mare care s-a plãtit. În cele
din urmã, s-a dovedit cã respecti-
vele achiziþii au avut probleme le-
gate de acest aspect, Primãria Cra-
iova aflându-se, în acest moment,
în litigiu cu firma care le-a livrat.
De asemenea, locurile de joacã au
intrat în atenþia procurorilor DNA,
aceºtia ridicând documente pentru
a cerceta contractul de achiziþie.
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Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, în cursul zilei de
marþi, 24 noiembrie a.c., poliþiº-
tii Serviciului de Investigare a Cri-
minalitãþii Economice, sub coor-
donarea procurorului de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, i-au reþinut pen-
tru 24 de ore pe Marcel Stãnes-
cu, de 42 de ani, ºi Matei Stã-
nescu, de 39 de ani, ambii din
comuna Ciurea, judeþul Iaºi, ad-
ministratori de societãþi comer-
ciale. Anchetatorii Spun cã, în
urma cercetãrilor s-a stabilit cã,
cei doi reprezentanþi ai unor so-
cietãþi coemerciale l-au ajutat pe
craioveanul Mircea Ciurar, de 40
de ani, arestat preventiv pe 23
octombrie a.c., în sensul cã i-au
pus la dispoziþie facturi fiscale în
care au fost consemnate opera-
þiuni comerciale fictive.

 În fapt, oamenii legii au sta-
bilit cã Mircea Ciurar, în perioa-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Doi bãrbaþi din comuna Ciurea, jude-
þul Iaºi, au fost arestaþi preventiv pentru
30 de zile, în baza mandatelor emise mier-
curi de Tribunalul Dolj, pentru compli-
citate la evaziune fiscalã. Cei doi sunt
acuzaþi cã au sprijinit o parte din activi-
tatea infracþionalã a administratorului

unei firme craiovene, arestat luna trecu-
tã, furnizându-i facturi false de care s-a
folosit pentru a prejudicia bugetul de stat
cu peste 300.000 lei. Prin firmele admi-
nistrate, craioveanul a crea un prejudi-
ciu mult mai mare, estimat de ancheta-
tori la aproape 600.000 lei.

da 20214 – 2015, s-a sustras de
la plata obligaþiilor fiscale dato-
rate bugetului de stat prin înre-
gistrarea în contabilitatea socie-
tãþii comerciale pe care o admi-
nistra a unor facturi fictive prin
care a denaturat provenienþa unor
cantitãþi de lânã ºi piei de anima-
le, achiziþionate în realitate de la
persoane fizice (crescãtori de
animale). Prin activitatea infrac-
þionalã desfãºuratã în aceastã
perioadã s-a produs un prejudi-
ciu bugetului de stat în valoare
de peste 300.000 lei. Cei doi ie-
ºeni care i-au fost complici cra-
ioveanului au fost încarceraþi în
arestul IPJ Dolj, iar miercuri, 25
noiembrie a.c., au fost prezen-
taþi Tribunalului Dolj, cu propu-
nere de arestare preventivã, pro-
punere admisã de instanþã: „Ad-
mite propunerea Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj privind
arestarea preventiva a inculpa-

þilor Stãnescu Marcel ºi Stãnes-
cu Matei. Dispune arestarea pre-
ventiva a inculpaþilor Stãnescu
Marcel ºi Stãnescu Matei pe o
durata de 30 de zile, începând
cu data de 25.11.2015, pâna la
24.12.2015, inclusiv. În baza art.
230 C.pr.pen. Dispune emiterea
mandatelor de arestare”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei.

Activitatea infracþionalã a lui
mircea Ciurar este însã mult mai
„bogatã”, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj, la momen-
tul arestãrii acestuia. Din cerce-
tãrile poliþiºtilor de la Serviciul
de Investigarea a Criminalitãþii
Economice a rezultat faptul cã
bãrbatul, în calitate de adminis-
trator al unei societãþi comercia-
le, a livrat în cursul anului 2011
piei de animale cãtre alte douã
societãþi ºi a efectuat achiziþii de
alþi agenþi economici, operaþiuni

pe care nu le-a declarat organe-
lor fiscale, sustrãgându-se de la
plata TVA ºi impozit pe profit ºi
producând bugetului de stat un
prejudiciu de 265.282 lei. Poliþiºtii
craioveni au mai stabilit ºi faptul
cã, la data de 1 iunie 2011, per-
soana în cauzã a cesionat fictiv
pãrþile sociale ale societãþii la care
era administrator, în scopul de a
îngreuna urmãrirea penalã. Astfel,

oamenii legii au reþinut în sarcina
craioveanului din 2011 ºi pânã în
2015 un prejudiciu total care se
apropie de 600.000 lei. În aceeaºi
zi în care au fost arestaþi compli-
cii sãi, mai exact miercuri, 25 no-
iembrie, judecãtorii Tribunalului
Dolj i-au respins ºi craioveanului
ca neîntemeiatã cererea de înlo-
cuire a arestãrii preventive cu o
altã mãsurã mai blândã.

Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj care
au coordonat cercetãrile în cauzã, medicul
Gabriel Dragoº Gãman a fost denunþat, pe
10 iunie 2014 de o femeie (Sanda G.) care a
mers la Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj
ºi le-a povestit ofiþerilor cã, pe 28 aprilie
2014, medicul Gabriel Dragoº Gãman, ºeful
Clinicii de Hematologie de la Spitalul Muni-
cipal „Filantropia” din Craiova, îi ceruse, iar
ea îi înmânase, 500 de euro pentru a inter-
veni la un medic de la Comisia de Expertizã
Medicalã din cadrul unitãþii medicale, în ve-
derea soluþionãrii favorabile a dosarului de
pensionare medicalã a mamei sale. La înce-
putul lunii iunie, când s-a dus sã vorbeascã
cu el, medicul i-a cerut încã 500 de euro,
dupã cum a povestit femeia, susþinând cã
prima tranºã de bani nu a fost suficientã,
rezultând astfel un total de 1.000 de euro.

Odatã primit denunþul femeii, ofiþerii an-
ticorupþie au sesizat Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, fiind înregistrat dosar de
cercetare penalã. Ulterior, pentru cã s-au
confirmat declaraþiile, oamenii legii au pus

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au pronunþat, ieri,
sentinþa definitivã în cazul medicului Dragoº Gabriel
Gãman, ºeful Clinicii de Hematologie a Spitalului „Fi-
lantropia” Craiova, trimis în judecatã pentru douã in-
fracþiuni de trafic de influenþã ºi una de dare de mitã.

Dupã ce Tribunalul Dolj l-a condamnat la 2 ani ºi 4 luni
de închisoare cu executare, Curtea de Apel a decis, ieri,
sã-i suspende medicului executarea pedepsei pe un ter-
men de încercare de 4 ani. În plus, are de executat ºi
100 de ore de muncã în folosul comunitãþii.

la punct detaliile prinderii în flagrant a aces-
tuia. Joi, 19 iunie 2014, conform înþelege-
rii prealabile, denunþãtoarea s-a prezentat
la cabinetul medicului Gãman, i-a înmânat
acestuia suma de 500 de euro, bancnotele
fiind în prealabil marcate criminalistic, ºi
imediat ce medicul a primit banii ºi-a fãcut
apariþia echipa operativã. Medicul a fost ri-
dicat ºi dus la sediul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, a fost audiat, apoi a fost
reþinut pe 24 de ore. O zi mai târziu, Tribu-
nalul Dolj a dispus faþã de el mãsura ares-
tãrii preventive, iar pe 15 iulie 2014 s-a în-
registrat la instanþã dosarul în care medicul
a fost trimis în judecatã pentru douã in-
fracþiuni de trafic de influenþã ºi dare de
mitã. Pe 21 mai a.c., Tribunalul Dolj a pro-
nunþat sentinþa pe fond. Medicul a fost gã-
sit vinovat fiind condamnat la 2 ani ºi 4 luni
de închisoare cu executare ºi plata sumei
de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Inculpatul a formulat apel, soluþionat ieri
de Curtea de Apel Craiova. Instanþa a decis
sã admitã apelul lui Gãman ºi a dispus sus-
pendarea executãrii pedepsei pe durata unui
termen de încercare de 4 ani. În plus, me-
dicul va trebui sã presteze 100 de ore de
muncã în folosul comunitãþii, dar scapã de
puºcãrie: „Admite apelul. Desfiinþeazã în
parte sentinþa. Dispune suspendarea exe-
cutãrii pedepsei sub supraveghere pe du-

rata termenului de supraveghere de 4 ani.
Pe parcursul termenului de supraveghere,
inculpatul va presta o muncã neremunera-
tã în folosul comunitãþii pe o perioadã de
100 de zile la Direcþia de Sãnãtate Publicã
Dolj sau Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman,,. Atrage atenþia inculpa-

tului asupra disp.art.96 C.P. Menþine mã-
sura asiguratorie a sechestrului. Menþine
celelalte dispoziþii ale sentinþei, care nu
contravin prezentei decizii. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã din 26.11.2015”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a Curþii de
Apel Craiova.
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Pentru a etala noua alianþã anti-
teroristã, militarii ruºi, angajaþi pe
teatrul de operaþiuni din Siria, au
înscris pe bombele lor “pentru
Paris” ºi “pentru ai noºtrii”, re-
ferire la crashul avionului rus în
Sinai ºi atentatele pariziene din 13
noiembrie a.c.. Relatãrile media,
departe de cele oficiale, menþio-
neazã cã vizate sunt poziþiile rebe-
lilor anti-Assad ºi nu cele ale Sta-
tului Islamic, extrem de întins, pe
un teritoriu puþin mai mic decât al
Franþei. În plin maraton diploma-
tic, care a cuprins discuþii cu Da-
vid Cameron la începutul sãptãmâ-
nii, apoi Barack Obama, la Wa-
shington, în continuare cancelarul
german Angela Merkel ºi premie-
rul italian Matteo Renzi, ieri dupã
amiazã Francois Hollande, urma sã
ajungã la Moscova pentru reafir-
marea necesitãþii unei “coaliþii
unice” capabilã sã combatã Sta-
tul Islamic. “O largã coaliþie
anti-teroristã”, la care preºedin-
tele rus fãcuse apel, la sfârºitul lunii
septembrie, în faþa Adunãrii Ge-
nerale a ONU, pãrea pe cale a se
constitui. Dacã în meniul discuþii-

MIRCEA CANÞÃR
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lor cu Angela Merkel, ºocatã de
atentatele pariziene, s-au aflat cri-
za imigranþilor ºi securizarea fron-
tierelor UE, într-un moment în
care acordul Schengen este pus la
îndoialã, Francois Hollande a ob-
þinut susþinerea coaliþiei anti-Da-
ech, prin trimiterea a pânã la 650
de militari germani în Mali, contur
de angajament suplimentar, preci-
zat de ministrul german al Apãrã-
rii, Ursula von der Leyen. Fiind-
cã, Angela Merkel ºtie cã era im-
posibil, fãrã mandat ONU, sã ob-
þinã acceptul Bundestagului de tri-
mitere de trupe sau avioane în Si-
ria, într-un moment în care opinia
germanã (52%) se opune partici-
pãrii þãrii lor la o confruntare de-
claratã cu Statului Islamic din Si-
ria ºi Iran. Încercând sã surmon-
teze ambiguitãþile Moscovei ºi re-
ticenþele SUA, acestea reproºând
Rusiei concentrarea loviturilor pe
poziþiile moderate siriane ºi nu pre-
cumpãnitor pe Statul Islamic, în
vedere susþinerii lui Bashar al-As-
sad ca aliat, Francois Hollande se
aflã într-o poziþie de-a dreptul in-
gratã, fiindcã dupã ce Vladimir

Putin dispusese forþelor sale ar-
mate “sã intre în contact direct
cu cele franceze ºi sã colabo-
reze ca aliaþi”, “pe mare ºi în
aer” condiþia Washingtonului ºi
Londrei - din prudenþã - a fost ca
Rusia sã-ºi modifice strategia în
Siria ºi sã plaseze ca obiectiv pri-
mordial ºi absolut lupta contra
Statului Islamic ºi nu susþinerea
lui Bashar al-Assad. În Franþa,
Francois Hollande, se aflã de ase-
menea sub presiunea emanatã de
rusofilii republicani ºi extrema
dreaptã francezã, multe voci so-
licitând ridicarea necondiþionatã a
sancþiunilor contra Rusiei. “Pu-
tem combate alãturi de Rusia,
în timp ce avem instituite
sancþiuni economice, respectiv
embargo? Raspunsul este nu”,
a spus în hemiciclu fostul premier
Francois Fillon. Sigur cã econo-
mia francezã, îndeosebi cea a pro-
duselor agro-alimentare, pierde
enorm, din cauza embargoului
instituit de Moscova. Dar Wa-
shingtonul refuzã implicit sã lege
dosarul ucrainian de cel sirian. În
Orientul Apropiat poziþiile ruseºti

sunt consolidate, ruºii probând cã
sunt capabili de un joc decisiv, în
apãrarea aliatului lor de la Damasc.
Pe lângã toate acestea, distruge-
rea bombardierului rus SU-24,
care ar fi penetrat spaþiul aerian
al Turciei, a pus în luminã preca-
ritatea detentei ruso-occidentale,
ce se întrevedea. Vladimir Putin
a vorbit despre o loviturã de cuþit
înfiptã în spate, de complicii te-
rorismului, formulã nãucitoare, fi-
indcã deºi Serghei Lavrov, minis-
trul rus de externe, a asigurat cã
Rusia nu are de gând sã facã rãz-
boi cu Turcia, a menþionat con-
vingerea unei “provocãri plani-
ficate”. Aºa cã în pofida negaþii-
lor sale, Rusia continuã sã vizeze
în principal poziþiile loialiste siri-
ene, ºi mai puþin Statul Islamic.
Înaintea întâlnirii de ieri, dintre cei
doi ºefi de stat, o alianþã ranfor-
satã, între cele douã coaliþii, pã-
rea compromisã, reducându-se
doar la o posibilã cooperare între
Franþa ºi Rusia pe teren. Situaþia
este mai mult decât complexã,
dacã avem în vedere cã doar o
intervenþie aerianã - Afganistan

(2001), Irak (2003), Libia (2011)
- nu rezolvã chestiunea luptei con-
tra terorismului, complementarã
fiind necesitatea loviturilor vizând
accesul la internet al Statului Isla-
mic în zonele controlate, pentru
reducerea propagandei ºi coordo-
narea atentatelor în exterior, ata-
carea cyberstructurii, a logisticii,
limitarea accesului la resursele fi-
nanciare foarte importante, prin
atacarea autocisternelor cu petrol,
din câmpurile controlate (20-40
mii barili pe zi), de Statul Islamic,
via Turcia. Plenar solidari, fran-
cezii denunþã barbaria. Din prin-
cipiile lor sofisticate nu rãmân
decât cuvintele. Din pãcate. Ei
resimt cã Uniunea Europeanã, ne-
dispunând de capacitãþi de inter-
venþie, nici de protecþie fermã la
sol a cetãþenilor, lasã totul la lati-
tudinea ºefilor de stat. Într-un fel,
Francois Hollande, încearcã sã
obþinã din partea lui Vladimir Pu-
tin, acesta aflat luni la Teheran,
tot sprijinul, fãrã a-i putea oferi în
schimb, altceva decât promisiuni.
Franþa este în rãzboi, Europa în
apãrare.

Ieri, ca urmare a precipitaþiilor cã-
zute în ultimele zile, s-au produs scur-
geri de pe versanþi. Acestea au pro-
vocat creºteri de niveluri ºi debite pe
pârâul Teslui, fãrã depãºirea Cotelor
de Apãrare, fiind inundatã partea ca-
rosabilã a DJ 641 Mischii-Caracal, în
localitatea Pieleºti, sat Pârºani, zona
de subtraversare a podului de cale
feratã, pe o lungime de 60-70 m cu o
înãlþime Circulaþia în zona a fost în-
chisã de cãtre Poliþia Ruralã ºi repre-
zentanþi ai CLSU Pieleºti, iar pentru
autoturisme circulaþia s-a deviat pe o
rutã ocolitoare, situatã aval 500 m. Þi-

DJ 641 Mischii-Caracal,DJ 641 Mischii-Caracal,DJ 641 Mischii-Caracal,DJ 641 Mischii-Caracal,DJ 641 Mischii-Caracal,
inundat în satul Pârºaniinundat în satul Pârºaniinundat în satul Pârºaniinundat în satul Pârºaniinundat în satul Pârºani

nând cont de actuala situaþie hidro-
meteo reprezentanþii Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu vor desfãºura în
continuare acþiuni de monitorizare ºi
supraveghere a zonei.

Situaþia hidrologicã
în bazinul hidrografic Jiu

Debitele ºi nivelurile la staþiile hi-
drometrice pe râul Jiu, au fost staþio-
nare ºi variabile în sectorul superior,
iar în rest staþionare ºi în creºtere.
Ieri dimineaþã nivelurile pe râul Jiu la
staþiile hidrometrice se situau sub
cotele de apãrare.

Debitele ºi nivelurile pe afluenþi
ºi râurile interioare la staþiile hidro-
metrice au fost în general  staþiona-
re ºi variabile pe cele situate în  ba-
zinul superior ºi estul bazinului mij-
lociu, iar în rest în creºtere din cau-
za precipitaþiilor înregistrate în in-
terval, mai însemnate cantitativ ºi
propagãrii. Ieri dimineaþã nivelurile
pe râuri la staþiile hidrometrice se si-
tuau sub cotele de apãrare.

Tot, ieri, INHGA a instituit, între ore-
le 09.00 – 18.00, cod galben pe râurile
Desnãþui (judeþele Dolj ºi Mehedinþi)
ºi Teslui. În continuare, se impune ur-
mãrirea evoluþiei situaþiei hidrometeo-

rologice în conformitate cu „Regula-
mentul privind gestionarea situaþiilor
de urgenþã generate de inundaþii, fe-
nomene meteorologice periculoase, ac-

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a partici-
pat, ieri, la exerciþiul cu forþe ºi mijloace în teren
„Managementul acþiunilor de intervenþie în
cazul producerii unei situaþii de urgenþã gene-
ralã de inundaþii în oraºul Bechet”, în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalierã Ro-
mânia-Bugaria 2007-2013.

Organizatorul acþiunii a fost Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã “Oltenia” al judeþu-
lui Dolj, exerciþiul fãcând parte din implemen-
tarea proiectului “Centru de Coordonare ºi
Conducere a Intervenþiei în Caz de Dezastre în
Regiunea Transfrontalierã”.

Proiect transfrontalier
La acest exerciþiu au fost prezenþi ºi repre-

zentanþi ai instituþiilor de specialitate din Bul-
garia. Simularea a constat într-un exerciþiu de
apãrare împotriva inundaþiilor provocate de
revãrsarea fluviului Dunãrea, în oraºul Bechet.

ABA Jiu prin Sistemul de Gospodãrire
a Apelor Dolj a asigurat în cadrul exerciþiului forþe umane ºi
mijloace de apãrare dupã cum urmeazã: personal TESA – cinci
persoane, personal de intervenþie – 30 de persoane, douã auto-

cidente la construcþii hidrotehnice,
poluãri accidentale pe cursurile de apã
ºi poluãri marine în zona costierã”.

RADU ILICEANU
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basculante 24 tone, un buldoex-
cavator, trei autoutilitare, saci ra-
fie – 3.000 bucãþi, folie polietilenã
– 300 kg, hidrobaraje – 300 metri.

„Având în vedere inundaþiile de
la Dunãre din 2006, experienþa acu-
mulatã atunci ºi în anii urmãtori,
se simuleazã acest exerciþiu de
inundaþii. Mai exact, se simuleazã
inundarea unei zone din Bechetul
Vechi, aceasta fiind cea mai aproa-
pe de fluviu ºi, drept urmare, locul
cel mai expus pericolului. Concret
se va simula ruperea unui dig de la
Dunãre, iar reprezentanþii Adminis-
traþiei Bazinale de Apã Jiu - S.G.A
Dolj împreunã cu colegii de la ISU
Dolj vor interveni cu saci de nisip
ºi hidrobaraje. Subliniez faptul cã,
forþele celor douã instituþii implica-

te în aplicarea exerciþiului vor construi un dig din saci cu nisip
acolo unde se va rupe digul, iar în locul cel mai expus ºi apropiat
de localitatea Bechetul Vechi vor monta hidrobarajele, apãrând în

acest fel gospodãriile, casele ºi ºcoala existente în zonã”, a decla-
rat directorul Administraþiei Bazinale de Apã Jiu, Marin Talãu.

Scenariu de “Cod Roºu”
Conform scenariului pus la cale de ISU Dolj, Institutul Na-

þional de Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor a emis o averti-
zare hidrologicã COD ROªU cu creºteri de niveluri ºi debite
cu depãºirea cotei de inundaþie pe fluviul Dunãrea, sectorul
Calafat – Bechet. În urma fenomenelor hidrometeorologice
produse, au fost depãºite cotele de inundaþie pe râul Jiu ºi
fluviul Dunãrea generând mai multe situaþii de urgenþã pe
raza localitãþilor Podari, Ostroveni, Bechet ºi Cãlãraºi. Preºe-
dintele Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã, pre-
fectul de Dolj Nicolae Sorin Rãducan a luat mãsura instituirii
stãrii de alertã în Bechet, ca urmare a pericolului spargerii
digului de apãrare al localitãþii Bechet ºi afectarea locuinþelor
din zonele inundabile. Inspectorul ºef al ISU Dolj, colonel
Florea Constantin a propus activarea de urgenþã a C.J.S.U. ºi
a ordonat, la nivelul ISU Dolj, creºterea capacitãþii operaþio-
nale ALERTÃ ROªIE – NIVEL IV pentru Secþia de Pompieri
Segarcea (Garda nr. 1 de Intervenþie Segarcea ºi Garda nr. 2
de Intervenþie Bechet).

RADU ILICEANU
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Achim Irimescu nici nu s-a
instalat bine în fotoliul de
ministru al Agriculturii, cã se
vede nevoit sã rezolve în cel
mai scurt timp posibil – de
ordinul orelor, mai puþin al
zilelor – proasta funcþionare a
softului APIA. Om cu state
vechi în agriculturã, ministrul
realizeazã gravitatea situaþiei ºi
convoacã consorþiul Siveco-
Teamnet, care a realizat
softul, la a remedia deficienþe-
le apãrute.

Semnale despre eventualele
necazuri legate de procesarea
cererilor de platã au existat
încã din luna mai a.c. La acea
datã, Daniel Buda, co-preºe-
dinte PNL Cluj Napoca, a
transmis Comisiei Europene o
adresã prin care atrãgea
atenþia asupra faptului cã, în
plin sezon de depuneri a
cererilor pentru subvenþii în
agriculturã, fermierii nu pot
depune aceste cereri din cauza
unor deficienþe apãrute în
sistemul informatic pe care
APIA îl foloseºte pentru a
înregistra cererile. “Sistemul
online a avut probleme nu
doar în ceea ce îi priveºte pe
crescãtorii de animale. Fer-
mierii din sistemul vegetal s-
au confruntat cu dificultãþi în
ceea ce priveºte accesarea

În þara cu cei mai buni IT-iºti din lume,

Pe lângã problemele pe care le are
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã ºi centrele judeþene din
subordine, unde fraudele sunt depista-
te cu o cadenþã uluitoare, o nouã mos-
trã de “profesionalism” ni se livreazã
în aceste zile. Este cazul disfuncþiona-
litãþilor sistemului informatic al APIA.
Cauzat de implementarea foarte întâr-
ziatã a softului – 17 noiembrie a.c.,
incidental ar fi ceva banal, dacã nu ar

mai rãmâne doar patru zile pânã la
expirarea termenului de acordare a
avansului din plata unicã pe suprafa-
þã aferentã anului 2015. Acuzele sunt
din toate direcþiile. Prospãtul minis-
tru al Agriculturii, Achim Irimescu, fa-
miliarizat cu procedurile europene în
materie agricolã, trage cel mai puter-
nic semnal de alarmã. Pentru cã ºtie
unde poate duce nerespectarea calen-
darului birocratic.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

mãsurilor de agromediu.
Atrãgeam atunci atenþia
Comisiei cã, dacã aceste
probleme nu se soluþioneazã
într-un timp foarte scurt,
fermierii din România vor fi
puºi în situaþa de a pierde
fonduri importante, fiind
practic permanent victime
colaterale ale incapacitãþii
ministerului de resort de a
gestiona buna funcþionare a
sistemului electronic”, preci-
zeazã deputatul Daniel
Buda, într-un comunicat
public.

Rezolvarea
era în ograda
noastrã

La solicitarea de mai sus,
Comisia Europeanã, prin
Comisarul pe Agriculturã, Phil
Hogan i-a rãspuns deputatului
Daniel Buda cã:

„Politica agricolã comunã
(PAC) include dispoziþii
privind sistemul integrat de
administrare ºi control
(IACS), care trebuie sã
cuprindã, printre altele, un
sistem prin care sunt introdu-
se cererile de ajutor ºi cererile
de platã, precum ºi, dacã este
cazul, un sistem de identifica-
re ºi de înregistrare a animale-

lor. Conform principiilor
gestiunii partajate ºi al subsi-
diaritãþii, este de competenþa
statelor membre sã instituie
sistemul ºi sã se asigure cã
acesta este eficient ºi funcþio-
neazã corespunzãtor, inclusiv
programele ºi infrastructura
IT necesare”. A trebuit sã
ajungem la mai puþin de 4 zile
de încheierea perioadei de
platã a avansul din plata unicã
pe suprafaþã aferentã anului
2015, ca temerile iniþiale sã-ºi
gãseascã justificarea.

Premierul
Cioloº trece
la rugãminþi,
oricum, tardiv!

„Domnule ministrul al
Agriculturii o sã vã rog, în
ciuda faptului cã ºtiu, cã
sistemul informatic la Agenþia
de plãþi pentru noua perioadã
2014-2020, la plãþi directe
pentru agricultori, nu era
finalizat ºi au fost acolo niºte
sincope pe care le-aþi identifi-
cat – ºtiþi, Comisia Europeanã
ne dã dreptul sã plãtim în
avans o parte din subvenþia la
hectar – ,o sã vã rog sã vã
mobilizaþi, atât cât este
nevoie, ºi zi ºi noapte ºi în
zilele pe care le avem la

dispoziþie pânã la începutul
lunii decembrie sã facem plãþi
cât mai multe. O sã vã rog,
totodatã, sã ºi comunicaþi pe
marginea acestui lucru, sã
explicaþi oamenilor ce se
poate face, ce nu se poate
face. Dar e important sã
recuperam cât mai mult din
întârzierea cu pregãtirea cu
plata la hectar, cu plata
acestui avans”, a declarat
prim-ministrul Dacian
Cioloº.

Fermierii
sã-ºi ia adio
de la bani…
mai e o turã,
la primãvarã!

Potrivit ministrului MADR,
suma totalã pentru avansuri
prevãzutã în buget este de
circa 1,6 miliarde de lei, adica
in jur de 400 de milioane de
euro, bani care se vor transfe-
ra cãtre fermieri. Asta în cazul
cel mai fericit. În cealaltã
ipotezã de lucru: “Noi trebuia
sã facem plaþi de 400 de
milioane de euro acum, din

bugetul pe anul 2015, însã nu
putem, din cauza blocajului.
Noi rãmânem cu banii în
buget, necheltuiþi, iar fermierii
nu-ºi primesc plãþile. În 2016
vom avea alt buget, cu anumi-
te constrângeri bugetare. Am
cerut sã se proceseze mãcar
cererile fermierilor cu supra-
feþe mari, pentru a face plãþi
mai consistente deodatã, dar
nu se poate”, mai precizeazã
Achim Irimescu, ministrul
MADR.

Cererea unicã de platã pe
suprafaþã reprezintã solicitarea
pe care fermierul o depune
anual la Centrul Judeþean al
APIA, pentru efectuarea
plãþilor în cadrul schemelor/
mãsurilor de sprijin pe supra-
faþã. Un agricultor are dreptul
sã depunã, anual, o singurã
cerere unicã de platã pe
suprafaþã conform art. 11 din
Regulamentul CE nr. 1122/
2009. Prin depunerea cererii
unice de platã pe suprafaþã,
fermierii pot accesa plãþi în
cadrul schemelor de platã pe
suprafaþã ºi plãti pentru
mãsurile de dezvoltare ruralã
din Axa II.
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Peste 800 de firme au fost se-
lecþionate din aproximativ 17.500
care au depus bilanþul la Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice Dolj
pentru anul 2014. Peste 10% din-
tre firmele selectate  au întrunit ºi
criteriile de eligibilitate, calificân-
du-se astfel pe unul din cele zece
locuri ale clasamentului.  112 în-
treprinzãtori au plecat  acasã cu
premii, un numãr mai mic compa-
rativ cu anul trecut, ceea ce în-
seamnã, aºa cum a precizat ºi ing.
Gabriel Vlãduþ, preºedintele Came-
rei de Comerþ ºi Industrie a jude-
þului Dolj, cã anul acesta „au cres-
cut ºi exigenþele juriului”. Pentru
comunitatea de afaceri din Dolj,
„Topul Firmelor” este sãrbãtoarea
companiilor care prin muncã, pa-

1111112 societãþi din Dolj au fost12 societãþi din Dolj au fost12 societãþi din Dolj au fost12 societãþi din Dolj au fost12 societãþi din Dolj au fost
premiate la „Tpremiate la „Tpremiate la „Tpremiate la „Tpremiate la „Topul Firmelor”opul Firmelor”opul Firmelor”opul Firmelor”opul Firmelor”
Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj a organizat, ieri, la Centrul Multifuncþional

Craiova, cea de-a XXII-a ediþie a „Topului Firmelor’’, eveniment în cadrul cãruia au
fost premiaþi cei mai importanþi operatori economici din judeþ care au reuºit sã sfideze
fiscalitatea ºi care au avut performanþe economico-financiare notabile în anul 2014. La
acest eveniment au participat ºi reprezentanþii administraþiei publice locale.

Acest top judeþean
a fost structurat pe ºase
domenii de activitate:

· Cercetare-Dezvoltare ºi
High – Tech;

· Industrie;
· Agriculturã, Silviculturã,

Pescuit;
· Construcþii;
· Servicii; Comerþ ºi Turism.

siune, perseverenþã ºi tenacitate ºi-
au respectat angajamentul la exce-
lenþã. Metodologia precisã, utilizatã
de toate Camerele, asigurã nota de
elitism ºi siguranþã a Topului, care
se diferenþiazã semnificativ de to-
purile organizate de alte structuri
ºi organizaþii înregistrate în Româ-
nia. Aceste companii sprijinã atât
bugetul local, cât ºi familiile a zeci
de mii de angajaþi. „Cea de-a XII-
a e diþie a Topului firmelor organi-
zatã de Camera de Comerþ ºi In-
dustrie Dolj premiazã cei mai im-
portanþi operatori economici din
judeþ, care au avut performnaþe
economice – financiare notabile în
anul 2014. Din cele 17.500 de fir-
me din judeþul Dolj care au depus
bilanþul pentru anul 2014, în topul

din acest an figureazã 813 com-
paii laureate”, a precizat ing. Ga-
briel Vlãduþ, preºedintele Camerei
de Comerþ.

„Rolul Camerei de Comerþ
ºi Industrie este acela

de a servi intereselor mediului
de afaceri local”

Printre criteriile utilizate la ela-
borarea Topului judeþean al firme-
lor s-au numãrat: cifra de afaceri
netã, profitul din exploatare, rata
profitului din exploatare, eficienþa
utilizãrii resurselor umane, eficienþa
utilizãrii capitalului angajat etc.
Topul firmelor este un barometru
al realitãþii economice judeþene.
Conform Legii 335/2007, Camera
de Comerþ ºi Industrie Dolj este
unicul organizator la nivel judeþean
al acestui eveniment tradiþional. „În
primul rând este un eveniment tra-
diþional, un eveniment în care pre-

miem competivitatea, premiem
valoare, premiem acele firme care
nu numai cã au rezistat pe o piaþã
dificilã în ultimii ani, dar au creat
ºi plus valoare. Ca numãr total de
firme din care au fost selectate
acelea care au intrat în top, vor-
bim de un numãr mai mare. Din
punct de vedere valoric numãrul
firmelor s-a menþinut ºi o parte din
aceste firme sunt ºi în topul naþio-
nal, în topul celor mai bune firme
din þarã. Problemele existã la mul-
te firme, dar cele care au intrat în

top sunt cele cu bilanþ pozitiv, care
nu înregistreazã pierderi.  Eveni-
mentul de astãzi ( n.r ieri) aduce în
centrul comunitãþii de afaceri loca-
le ºi nu numai, rezultatele ºi activi-
tatea firmelor reprezentative din ju-
deþ care, prin performanþele lor reu-
ºesc ca de la un an la altul sã aducã
valoarea adãugatã economiei locale
ºi naþionale, sã creeze competitivi-
tate. Rolul Camerei de Comerþ ºi
Industrie este acela de a servi inte-
reselor mediului de afaceri local”, a
mai spus Gabriel Vlãduþ.

Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj a precizat cã
aceastã unitate spitaliceascã a fost
expertizatã de Ministerul Sãnãtãþii,
care a precizat la momentul res-
pectiv cã sunt foarte multe lucruri
de îndreptat. „Vorbim de o clãdire
care are o vechime de 40 de ani,
aºadar, avem nevoie de investiþii în
consolidare ºi în structuta spitalu-
lui. Consiliul Judeþean Dolj s-a adre-
sat ºi altor specialiºti, care au eva-
luat spitalul ºi au spus cã acest
spital trebuie sã funcþioneze în con-
tinuare. S-a fãcut ºi un calcul ºi au
spus cã avem nevoie de 49 milioa-
ne de euro. Din acest moment, în-
cepe bãtutul la uºi. O sã ne adre-
sãm Comisiei Europene, Guvernu-
lui. Trebuie sã facem rost de aceºti
bani ºi sã modernizãm spitalul...”,
a subliniat Ion Prioteasa.

Vicepreºedintele Cristinel Iovan:
„Spitalul Judeþean este în proprietatea Consiliului

Judeþean. Nu trebuie sã rãmânem impasibili”
Consilierii judeþeni au aprobat ieri, în unanimitate, proiectul de hotãrâre prin care s-a

aprobat documentaþia tehnico-economicã – faza DALI – pentru obiectivul investiþii: „Conso-
lidare ºi reabilitare Spital Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova”.  Peste 49 de milioane de
euro sunt necesari pentru a schimba faþa celui mai mare spital din regiunea Olteniei, care

deserveºte peste douã milioane de cetãþeni.

1400 de paturi ºi 31 de secþii
În urma analizãrii structurii de

rezistenþã, au fost studiate douã
soluþii posibile pentru consolidarea
structurilor, iar cea recomandatã
prin expertiza tehnicã presupune
aplicarea de cãmãºuiri din beton
armat la stâlpi ºi grinzi precum ºi
consolidarea sistemului de funda-
re prin construirea unui nou radier
general din beton armat, cu grosi-
mea de 1,00 m. Vicepreºedintele
Cristinel Iovan a precizat cã în
acest moment sunt investiþii 20 de
milioane de euro, în spital. „A fost
un proiect complex. Sunt foarte
multe probleme. Fie cã vorbim de
consolidare, de reabilitare sau de
investiþii în spital. Trebuie sã trans-
formãm acest spital într-unul de
nivel european. Este cel mai mare
spital din România. Are peste
37.000 mp - suprafaþã construibi-

lã, 1400 de paturi, 27 de speciali-
zãri ºi 31 de secþii. Este un masto-
don, construit cu mare greutate ºi
înainte de 1989. În ºase ani s-a ri-
dicat. A fost încadrat în clasa II de
risc seismic. O sã angajãm un pro-
iectat, pe bazã de licitaþie care sã
spunã ce trebuie sã facem la acest
spital. Este o primã etapã de par-
curs. A doua, se referã la obþine-
rea celor 49 milioane de euro. Spe-
rãm noi cã vor proveni din fonduri
europene. Dar nu trebuie sã stãm
impasibili. Spitalul este în proprie-
tatea Consiliului Judeþean. Este
obliga noastrã sã nu-l aducem la
standarde europene....”, a mai spus
vicepreºedintele CJ Dolj.

„Noi trebuie sã ne ocupãm de
acest spital, pentru cã este al
nostru, al Consiliului Judeþean Dolj”

Bogdan Fãnuþã, managerul

Spitalului Judeþean de Urgenþã din
Craiova a spus cã întreg persona-
lul medical mulþumeºte Consiliu-
lui Judeþean Dolj pentru ceea ce
face în domeniul sãnãtãþii. „Inves-
tiþiile în acest spital au început de
anul trecut. Acum se lucreazã la
etajele 6 ºi 7. Au fost luate de la
zero. S-a schimbat absolut tot. Mã
bucur cã astãzi ( n.r ieri) sunt pe
ordinea de zi douã proiecte, ex-
trem de importante pentru comu-
nitatea noastrã ºi sper sã se gã-
seascã ºi finanþare. Este bine cã
se fac investiþii la acest spital pen-
tru cã este al nostru.”, a spus
medicul Bogdan Fãnuþã. Cel de-al

doilea proiect la care fãcea referi-
re managerul Spitalului a fost ºi
acesta votat în unanimitate de
consilierii judeþeni. ªi anume este
vorba de documentaþia tehnico-
economicã – faza DALI- pentru
obiectivul de investiþii, „Repara-
þii capitale ºi extindere la Clinica
de oncologie ºi Clinica de derma-
tologie – Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova”. „Nu ºtiu
când se va construi celãlalt spital,
cel regional, dar noi trebuie sã ne
ocupãm de acest spital, pentru cã
este al nostru, al Consiliului Jude-
þean Dolj”, a subliniat Laurenþiu
Ivanovici, consilier judeþean.
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În primãvara lui 2002, apãrea la Paris,
la editura Plon, ediþia în francezã a cãrþii
Orianei Fallaci cu titlul La Rage et l’Or-
gueil (în original La Rabbia e l’Orgoglio”).
Paralel cu un grandios succes de vânzãri,
retipãritã în mai multe rânduri, s-a întâm-
plat ca majoritatea intelighentiei franceze
(95 la sutã dintre recenzenþi, aºa cum au-
toarea avea sã estimeze) sã declanºeze un
atac fãrã precedent împotriva cãrþii ºi a
celebrei scriitoare. S-a cerut retragerea
cãrþii din librãrii, sesizarea unor instituþii
ºi organisme franceze ºi internaþionale
care s-o incrimineze, pe autoare ºi opera
ei, caz pe care francezii nu-l mai cunos-
cuserã de la scandalul cu Céline de dupã
Rãzboi.

Contactatã ºi interpelatã dacã nu cum-
va are ceva de spus împotriva Franþei, au-
toarea a rãspuns cu douã articole publica-
te în iunie 2002 în care, disociind Franþa
de hoarda de intelectuali autolivraþi ca eli-
tiºti, îi lichida literalmente pe aceºtia din
urmã cu argumente fãrã drept de apel.

În stilu-i binecunoscut, combinaþie de

S c a n d a l u l  u n e i  p r o f e þ i i  ( O r i a n a  F a l l a c iS c a n d a l u l  u n e i  p r o f e þ i i  ( O r i a n a  F a l l a c iS c a n d a l u l  u n e i  p r o f e þ i i  ( O r i a n a  F a l l a c iS c a n d a l u l  u n e i  p r o f e þ i i  ( O r i a n a  F a l l a c iS c a n d a l u l  u n e i  p r o f e þ i i  ( O r i a n a  F a l l a c i
d e s p r e  f i l f i z o n i i  f r a n c e z i  º i  s i n u c i d e r e a  E u r o p e i )d e s p r e  f i l f i z o n i i  f r a n c e z i  º i  s i n u c i d e r e a  E u r o p e i )d e s p r e  f i l f i z o n i i  f r a n c e z i  º i  s i n u c i d e r e a  E u r o p e i )d e s p r e  f i l f i z o n i i  f r a n c e z i  º i  s i n u c i d e r e a  E u r o p e i )d e s p r e  f i l f i z o n i i  f r a n c e z i  º i  s i n u c i d e r e a  E u r o p e i )

pamflet ºi de parabolã livrescã, Fallaci îºi
începea atacul cu invocarea unor dãunã-
tori, îndeosebi a moluºtei ºoricelului vier-
melui de mãtase („Dacã eºti un vierme
de mãtase ºi te prinde molusca mori în
cursul unei singure nopþi”). Dotatã co-
respunzãtor, ca de obicei în lunga ºi spec-
taculoasa sa aventurã jurnalisticã, Oriana
Fallaci apeleazã ºi la enciclopedii, dicþio-
nare ºi, pe firul istoriei termenului (mus-
cadin), denunþându-i sub acest denomi-
nativ pe noii îmbogãþiþi ai Jeunesse Dor-
ée care, la jumãtatea anilor 1794 ºi 1795,
adicã dupã cãderea lui Robespierre se îm-
bulzeau în saloanele pariziene, cântând
imnul reacþionarilor, „Deºteptarea Popo-
rului” în timp ce îi ciomãgeau pe iaco-
bini. Cuvântul a trecut însã imediat în lim-
bajul curent desemnându-i pe filfizoni,
coconaºi, dandy, într-un cuvânt pe opor-
tuniºtii de tot felul de care Franþa n-avea
sã ducã lipsã, dovada cea mai clarã ofe-
rind-o defãimãtorii ei din acel moment.

Punctul cel mai scandalos al acestei re-
gretabile întreprinderi l-a constituit com-

portamentul greþos al presei franceze, ca
ºi al instituþiilor statale, faþã de delegaþia
italianã la Târgul Internaþional de Carte
de la Paris, mai ales corul de insulte pe
care „fasciºtii roºii” le-au folosit. Inutil
de adãugat cã pentru Oriana Fallaci exis-
tã încã, din pãcate, fasciºti roºii ca ºi fas-
ciºti negri. Fãrã nicio distincþie de com-
portament, de educaþie, de culturã.

ªi iatã cã dupã tragicele evenimente de
la Paris din 13 noiembrie, la 13 ani dis-
tanþã de la scandalul mediatic mai sus in-
dicat ºi la 9 ani de la decesul sãu, figura
Orianei Fallaci a revenit în prim plan de o
manierã pe care numai geniul sãu profe-
tic îl poate explica ºi egala.

Republicând cele douã articole-replici
la defãimarea sa de cãtre presa francezã,
cotidianul „Corriere della Sera” n-a uitat
sã indice ceea ce la prima vedere riscã sã
fie luate doar niºte simple coincidenþe,
când, în realitate, avem de-a face cu mã-
sura unei veritabile profeþii. Fiindcã, în
celãlalt articol al sãu apãrut tot în înde-
pãrtatul iunie 2002, purtând titlul premo-

nitoriu „Sinuciderea Europei”, celebra
scriitoare ºi jurnalistã indica, în conclu-
zie, ca problemã de rezolvat tocmai pe
cea pe care o repetã acum, la saþietate,
nu doar ºefii de stat ºi de partide de pe
continent ºi de peste Ocean, dar ºi „opor-
tuniºtii” din presã: e vorba de sursele de
finanþare a terorismului islamic: „Însã toc-
mai acest Club Financiar care-mi furã
bucata de salam ºi de brânzã, care îmi
sacrificã frumoasa mea limbã ºi identita-
tea mea naþionalã, care mã deranjeazã cu
tâmpeniile ºi cu bestialitãþile sale, care
adicã vorbeºte de Identitate-Culturalã-cu-
Orientul Mijlociu ºi pãcãtuieºte cu ade-
vãraþii noºtri duºmani, nu este Europa pe
care am visat-o. Nu e Europa. Este sinu-
ciderea Europei”.

Poate cã, în locul jocurilor de-a profe-
þiile prin pagini de divertisment ale unor
publicaþii de niºã, ar fi mai potrivit sã luãm
încã aminte la avertizãrile unor mari con-
ºtiinþe, pe care n-am ºtiut sã le creditãm
la timp ºi ale cãror judecãþi ne reviziteazã
dintr-un dincolo nu mai puþin profetic.

Pregãtirea – „Consiliere inovaticã ºi prac-
ticã ºcolarã, pentru a avea o carierã de suc-
ces” – ºi-a atins scopul. ”Obiectivul gene-
ral a fost descoperirea perspectivelor de in-
serþie pe piaþa muncii a elevilor din învãþã-
mântul preuniversitar, prin optimizarea ser-
viciilor de consiliere ºi orientare profesio-
nalã a tinerilor. De asemenea, creºterea per-
formanþei, stagiile de pregãtire practicã ºi
utilizarea metodelor inovative sunt pãrþi
importante din program”, a declarat prof.
Simona Ciulu, inspector pentru învãþã-
mântul tehnic ºi profesional ºi coordonator
instruire practicã în proiect.

Cinci licee au fãcut parte din program
Proiectul a avut mai multe componen-

te, 480 de elevi constituind „grupul þintã”:
420 pe filiera „tehnologicã”, provenind de
la Colegiul Naþional Economic „Gheorghe
Chiþu”, Colegiul Tehnic de Industrie Ali-
mentarã, Colegiul Tehnic de Arte ºi Mese-
rii „Constantin Brâncuºi” , toate din Cra-
iova, ºi de la Liceul Tehnologic „Dimitrie
Filiºanu” din Filiaºi, care au participat ºi
la consiliere generalã ºi la stagii de practi-
cã, pe lângã aceºtia fiind ºi 60 de tineri de

la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craio-
va, care au fãcut parte din secþiunea „Fir-
me de exerciþiu”.

Recomandãri pentru directori
Toþi participanþii la aceste programe au

beneficiat de o experienþã în plus. „S-a ur-
mãrit dezvoltarea competenþelor practice ale
elevilor ºi oferirea serviciilor de consiliere,
pentru o cât mai bunã orientare a carierei,
vizând ºi diminuarea decalajului existent în-
tre cunoºtiinþele dobândite în ºcoalã ºi ne-
voile concrete de pe piaþa muncii, sporind,
astfel, ºansele realizãrii unei tranziþii mai fa-
cile de la ºcoalã la viaþa activã. Eu am pre-
luat acest program, înaintea mea fiind dom-
nul prof.  Nicuºor Cotescu,  ºi, de aceea,
le mulþumesc tuturor celor care au contri-
buit la  proiect, deoarece nu este deloc uºor
sã pui în practicã o asemenea lucrare. Vom
încerca sã atragem cât mai mulþi bani eu-
ropeni ºi le recomand tuturor directorilor
de unitãþi ºcolare sã-ºi popularizeze progra-
mele aflate în exerciþiu”, a precizat prof.
Elena Lavinia Craioveanu, inspector ge-
neral al ISJ Dolj ºi manager de proiect.

CRISTI PÃTRU

Centrul Social „Aripi de luminã” al Aso-
ciaþiei „Vasiliada”, aflatã sub patronajul Mi-
tropoliei Olteniei, s-a bucurat, în aceastã
sãptãmânã, de vizita unui grup de preºco-
lari de la Grãdiniþa cu Program Prelungit

„Paºi mici spre fapte mari”
„Floarea Soarelui”. A fost
vorba despre o acþiune
care face parte din Strate-
gia Naþionalã de Acþiune
Comunitarã, desfãºuratã în
baza parteneriatului – „Paºi
mici spre fapte mari” -  din-
tre cele douã instituþii, din
cadrul programului „Sãptã-
mâna fructelor ºi legume-
lor donate”. Elena Stãni-
cã, coordonator al Centru-
lui „Aripi de luminã” a pre-
cizat cã „acest demers a
facilitat dezvoltarea de ac-
þiuni cu scop caritabil ºi a
capacitãþii de implicare, do-
vedind altruism ºi sensibi-
litate, prin care persoanele

implicate în procesul educaþional îi pregã-
tesc pe copii pentru viaþã. Îi mulþumesc
doamnei director Melinda Lavinia Barbu
pentru sprijinul acordat”.

CRISTI PÃTRU

În perioada 16-19 noiembrie, în oraºul
Karlsruhe (Germania) s-a desfãºurat cea
de-a 51-a ediþie a Târgului Internaþional
al Întreprinderilor Simulate. Universitatea
din Craiova a fost prezentã prin lucrarea
„Highspeed Courier”, care a fost premia-
tã cu medalia de argint, la categoria
„Mistery Shopping”. Competenþele au
constat în creativitate, nivel al profesio-
nalismului, abilitãþi de vânzare, antrepre-
noriat, relaþii cu clienþii, lucrul în echipã,
etc. La concurs au participat echipe din
180 de þãri (SUA, Germania, Austria,
Belgia, Argentina, etc), din þara noastrã
fiind prezenþi ºi reprezentanþi ai Universi-
tãþii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaºi ºi ai
Univesritãþii „Lucian Blaga” Sibiu.
Echipa craioveanã a fost formatã din trei
studente ale Facultãþii de Economie ºi
Administrarea Afacerilor:  Alexandra
Andronache, Flavia Murtaza ºi
Eleonora Petrescu.

 CRISTI PÃTRU

Trei studente premiate în Germania
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Germania este pregãtitã sã tri-
mitã avioane de vânãtoare Torna-
do în Siria pentru a se alãtura for-
þelor coaliþiei internaþionale contra
grupãrii Statul Islamic (SI), au
anunþat ieri surse guvernamentale
de la Berlin, la finalul unei reuniuni
la care au participat cancelarul
Angela Merkel ºi mai mulþi mi-
niºtri, printre care Frank-Walter
Steinmeier (externe) ºi Ursula von
der Leyen (apãrare). Angela Mer-
kel promisese miercuri, la Paris,
sã acþioneze “repede” pentru a rãs-
punde la solicitarea preºedintelui
francez, François Hollande, de a
“reflecta la responsabilitãþile su-
plimentare” pe care Germania ºi
le poate asuma în lupta împotriva
terorismului. “Atunci când preºe-
dintele (francez) mã invitã sã re-
flectez la responsabilitãþile supli-
mentare pe care ni le putem asu-
ma, pentru mine este o adevãratã
misiune ºi vom reacþiona rapid”,

Kremlinul aºteaptã „explicaþii
realiste” din partea Ankarei
în cazul avionului rus doborât

Kremlinul nu exclude o
ameninþare teroristã din partea
Turciei ºi aºteaptã în continua-
re explicaþii din partea Ankarei
cu privire la avionul de vânã-
toare rus Su-24 doborât marþi
de aviaþia turcã, a declarat ieri
Dmitri Peskov, purtãtorul de
cuvânt al preºedintelui rus
Vladimir Putin. Turcia a
doborât un avion militar rus în
apropiere de frontiera sa cu
Siria. “Desigur, aºteptãm în
continuare explicaþii, explicaþii
realiste de la partea turcã”, a
reiterat Peskov, potrivit cãruia
“va fi foarte, foarte dificil de
reparat un prejudiciu atât de
devastator adus relaþiilor
bilaterale”. “Acesta este un
incident foarte grav, cu conse-
cinþe grave, inevitabile. Noi
preþuiam foarte mult relaþiile
noastre bilaterale, care erau
într-adevãr relaþii de partene-
riat, reciproc avantajoase ºi
foarte promiþãtoare”, a afirmat
purtãtorul de cuvânt al preºe-
dintelui rus. În pofida înãspri-
rii ieri a controalelor autoritã-
þilor sanitare ruse asupra
produselor agricole importate
din Turcia, Rusia nu intenþio-
neazã sã impunã un embargo
pentru produsele turceºti, a
spus Dmitri Peskov, adãugând
cã o astfel de posibilitate nu a
fost deocamdatã luatã în
dezbatere de Kremlin. “Nu se
introduce niciun fel de embar-
go. Sunt luate doar mãsuri
suplimentare de control” din
cauza mai multor factori,
inclusiv o posibilã ameninþare
teroristã, a explicat acelaºi
purtãtor de cuvânt. “Acest
lucru este destul de firesc, mai
ales în condiþiile în care Turcia
acþioneazã în mod imprevizi-
bil”, a adãugat el. În acelaºi
timp, Kremlinul sperã în
inviolabilitatea normelor
vizând navigaþia liberã prin
strâmtorile din Marea Neagrã.
Moscova sperã cã tensionarea
relaþiilor cu Turcia nu va
influenþa transportul maritim
prin strâmtorile Bosfor ºi
Dardanele, reglementat de
Convenþia de la Montreux, a
afirmat Peskov. În ultimele
luni, Rusia a transportat toate
echipamentele grele ºi tehnicã
militarã în Siria în principal pe
mare, prin Bosfor ºi Dardanele.
Moscova a desfãºurat ieri
baterii antiaeriene de ultimã
generaþie S-400 Triumf la baza
sa aerianã Hmeimim (provincia
Latakia), din nord-vestul Siriei,
pentru a asigura securitatea
avioanelor sale implicate în
campania aerianã din aceastã
þarã, dupã incidentul cu un
bomardier rus la frontiera
siriano-turcã. Un bombardier
rus Su-24 a fost doborât marþi
de un avion de vânãtoare F-16
al aviaþiei turce, pe motiv cã a
încãlcat spaþiul aerian al
Turciei venind dinspre Siria.
Un pilot a supravieþuit, celãlalt
însã a murit, fiind ucis dupã
catapultare de cãtre insurgenþi.
Incidentul va avea “consecinþe
grave” pentru relaþiile bilatera-
le, avertizase preºedintele rus
Vladimir Putin la câteva ore
dupã doborârea aparatului de
zbor rus.
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Marea moschee din Bruxelles, si-
tuatã în parcul Cinquantenaire din
apropierea sediului Comisiei Euro-
pene, a fost evacuatã ieri dupã ce
s-au primit mai multe plicuri conþi-
nând o pulbere albã a cãrei naturã
încã nu a putut fi determinatã.
Anunþul a fost fãcut de Pierre
Meys, purtãtor de cuvânt al Servi-
ciului de pompieri din Bruxelles.
Laboratorul mobil al Protecþiei Ci-
vile belgiene s-a deplasat la locul
incidentului pentru a prelua plicuri-
le suspecte în vederea analizãrii.
Experþii vor sã afle în primul rând
dacã este vorba de antrax. Mãsuri-
le de securitate din Belgia, în spe-
cial din Bruxelles, au fost consoli-
date substanþial în urma atentatelor teroriste
de la Paris, comise pe 13 noiembrie ºi soldate
cu 130 de morþi ºi peste 350 de rãniþi. Patru
indivizi implicaþi sau bãnuiþi de implicare în
aceste atacuri (Abdelhamid Abaaoud, Ibrahim
ºi Salah Abdeslam ºi Mohamed Abrini) figu-
rau pe o listã cu 85 de persoane “radicaliza-
te”, transmisã de serviciile de informaþii bel-

giene autoritãþilor din districtul Molenbeek din
Bruxelles. Presupusul organizator al atacuri-
lor din 13 noiembrie, belgianul de origine ma-
rocanã Abdelhamid Abaaoud, ucis în asaltul
poliþiei franceze asupra unui apartament în
Saint-Denis, la nord de Paris, figura drept “ra-
dicalizat, plecat în Siria”. Ibrahim Abdeslam,
un francez de 31 de ani, rezident în Belgia,

care s-a aruncat în aer la Paris, ºi
fratele sãu Salah, 26 de ani, care s-
a întors în Belgia la câteva ore dupã
atacuri ºi este în continuare cãutat,
figurau ºi ei drept “radicalizaþi,
aparþinând miºcãrii islamiste”. Mo-
hamed Abrini, 30 de ani, identificat
în compania lui Salah Abdeslam cu
douã zile înainte de atacuri ºi care
face obiectul unei mandat de ares-
tare internaþional, era menþionat în
categoria “presupus (plecat) în Si-
ria ºi presupus sã revinã”. Tot ieri,
a alertã antiteroristã a fost declan-
ºatã în sudul Belgiei, autoritãþile
efectuând percheziþii în orãºelul
Auvelais, situat la sud de Bruxel-
les. Mai multe descinderi ale servi-
ciilor de securitate au avut loc în

oraºul Auvelais, situat în apropiere de Charle-
roi. Un segment al autostrãzii A15 (E42) a fost
închis. Franþa ºi Belgia au luat mãsuri speciale
de securitate dupã atentatele comise la Paris
pe 13-14 noiembrie, când au fost ucise 130
de persoane. Existã suspiciuni cã unii dintre
autorii atentatelor de la Paris se aflã în Belgia.

David Cameron, premierul britanic, a pledat,
ieri, în Parlamentul britanic, pentru avizarea cam-
paniei militare a Marii Britanii în Siria, susþinând
cã o astfel de intervenþie este “în interesul naþional
al Marii Britanii”. Premierul britanic a îndemnat
parlamentarii, ieri, sã aprobe iniþierea unei campa-
nii militare a Marii Britanii în Siria, declarând cã e
timpul sã participe la raidurile aeriene ale celorlalte
state care luptã în Siria ºi vizeazã poziþii ale organi-
zaþiei teroriste Stat Islamic. Cameron a argumentat
cã Marea Britanie nu poate “sã-ºi subcontracteze
securitatea altor þãri”. “Nu avem luxul de a putea
aºtepta pânã conflictul din Siria se rezolvã, înainte
de a combate SI (Stat Islamic)”, a precizat Came-
ron în proiectul campaniei militare a Marii Britanii
împotriva militanþilor SI din Siria. “Este greºit ca
Marea Britanie sã-ºi subcontracteze securitatea al-
tor þãri ºi sã aºtepte ca echipajele aeriene ale altor
state sã se confrunte cu dificultãþile ºi riscurile de a
lovi SI în Siria pentru a opri ameninþarea teroristã

Ministerul de Externe al Fede-
raþiei Ruse le-a “recomandat” ce-
tãþenilor ruºi sã evite cãlãtoriile în
Turcia, iar celor care se aflã deja
pe teritoriul turc sã revinã cât mai
repede în þarã. “În condiþiile menþi-
nerii de ameninþãri teroriste pe teri-
toriul Turciei, le recomandãm ce-
tãþenilor ruºi sã evite cãlãtoriile în
Republica Turcia, iar celor care se

Germania, pregãtitã sã trimitã avioane în Siria
în lupta contra grupãrii Statul Islamic

afirmase Merkel în cursul unei de-
claraþii comune în faþa presei. Po-
trivit presei germane, Parisul do-
reºte ca avioanele Tornado sã
efectueze misiuni de recunoaºte-
re în sprijinul misiunii militare
franceze contra grupãrii Statul
Islamic, organizaþie care a reven-
dicat atentatele teroriste de la Pa-
ris comise pe 13 noiembrie ºi sol-
date cu 130 de morþi ºi peste 350
de rãniþi. Miercuri, guvernul ger-
man a anunþat cã va trimite 650
de soldaþi în Mali în sprijinul ar-
matei franceze, implicatã în lupta
contra grupãrii jihadiste Statul Is-
lamic în Siria. Preºedintele fran-
cez François Hollande ºi cancela-
rul german Angela Merkel s-au
deplasat împreunã miercuri searã
în Place de la République din Pa-
ris pentru a aduce un omagiu me-
moriei celor 130 de victime ale
atentatelor teroriste de la 13 no-
iembrie din capitala Franþei.

MAE rus le recomandã ruºilor care se aflã
în Turcia sã se întoarcã în þarã

aflã deja acolo sã revinã în patrie”,
se spune în comunicatul MAE rus.
Statului Major al armatei ruse sus-
þine cã un avion de vânãtoare Su-
24 a fost doborât marþi de armata
turcã în spaþiul aerian al Siriei, fãrã
nicio somaþie, ºi a cãzut la patru
kilometri de frontiera cu Turcia.
Ankara susþine contrariul, afirmând
cã avionul rus încãlcase spaþiul ae-

rian al Turciei ºi a fost aver-
tizat “de zece ori timp de
cinci minute” înainte de a fi
doborât de o rachetã lansa-
tã de un F-16. Imediat dupã
incident, MAE rus le-a “re-
comandat” ruºilor sã evite
în viitorul apropiat cãlãto-
riile în Turcia, iar la scurt
timp agenþia federalã pen-
tru turism, Rosturism, le-a
recomandat operatorilor
din domeniu sã retragã de
la vânzare pachetele turis-
tice în aceastã þarã.

David Cameron: Campania militarã a Marii Britanii în Siria este în interesul þãrii
aici în Marea Britanie”, a subliniat premierul brita-
nic. Cameron va trebui sã convingã parlamentarii
britanici cã extinderea campaniei militare a Marii
Britanii în Siria (forþele britanice luptã în Irak din
septembrie 2014) nu va transforma þara într-o þintã
mai mare pentru militanþii islamiºti. Premierul brita-
nic a mai propus, în august 2013, ca Marea Brita-
nie sã intervinã militar în Siria, însã moþiunea a fost
respinsã de Parlament. Noua propunere a premie-
rului britanic vine pe fondul atentatelor teroriste din
Paris, din 13 noiembrie soldate cu moartea a 130
de persoane, atacuriile fiind revendicate de grupa-
rea teroristã Stat Islamic. Siria se confruntã, înce-
pând din martie 2011, cu revolte reprimate violent
ºi cu un conflict militar între serviciile de securitate
subordonate regimului Bashar al-Assad, forþele opo-
ziþiei ºi grupuri teroriste, inclusiv organizaþia sun-
nitã Stat Islamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria /Stat
Islamic în Irak ºi Levant). Bilanþul conflictului
depãºeste 250.000 de morþi.
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Apãrutã pe la 1827, sub creio-
nul lui Rodolphe Topffer, banda
desenatã – sau BD – a trebuit ca
vreme bunã sã se strãduiascã a
dovedi cã meritã sã fie calificatã
drept artã. Devalorizatã, a fost
consideratã nimic mai mult decât
o povestioarã în imagini pentru
copii... Într-adevãr, începând cu
anii ’60, este apreciatã ca „a noua
artã”: artã a dialogului, a imaginii,
a desenului însoþit de text. Deºi nu
este nici Franþa, nici Belgia – dupã
cum se ºtie, douã þãri care au o
tradiþie îndelungatã în ceea ce pri-
veºte benzile desenate –, România
are în prezent nu puþini „adepþi”
BD de toate vârstele. Mulþi dintre
ei chiar la Craiova, altfel nu s-ar
edita aici „Abaþia” – revistã de ban-
dã desenatã SF, nici nu s-ar fi fã-
cut atâtea eforturi pentru redeschi-
derea, dupã o pauzã de 11 ani, a
Salonului Benzii Desenate.

Bogdan Ciocãnea:
„Ne dorim
sã sprijinim
dezvoltarea
ºi consumul
benzilor desenate
româneºti”

„Vinovat” principal se face Bog-
dan Ciocãnea, „craiovean, 33 de
ani, inginer în calculatoare, cu un
job în IT de nouã-zece ore pe zi,
pasionat de muzicã, sport ºi ban-
dã desenatã”, dupã cum însuºi se
prezintã. Mai demult cititor înrãit
al celebrei reviste „Pif”, mai recent
– prin luna mai – vizitator al East
European Comic Con, amplul eve-
niment de la Romexpo Bucureºti,
Bogdan Ciocãnea a decis cã e

Amatorii de desene ºi poveºti, mici
ºi mari, sunt aºteptaþi zilele acestea
sã viziteze Salonul Benzii Desena-
te, deschis la sediul Alliance Fran-
çaise – Filiala Craiova, din strada
„Romain Rolland” nr. 7.

Pot vedea aici ce au mai creat unii
dintre cei mai apreciaþi autori ºi ar-
tiºti grafici din þarã, ca din Serbia, ºi
pot rãsfoi reviste BD, între care una
apãrutã chiar la Craiova ºi ajunsã la

numãrul patru: „Abaþia”. Surpriza o
reprezintã mini-expoziþia de figurine
ce reproduc rãzboinici ºi militari din
diverse perioade ale istoriei ori per-
sonaje din literatura fantasy, create
de doi pasionaþi de modelism static.

Prezenþa a numeroºi expozanþi la
deschiderea oficialã din urmã cu o sãp-
tãmânã, ca ºi programul dens de acti-
vitãþi din zilele urmãtoare – ateliere de
desen pentru copii ºi tineri, proiecþii de

momentul sã treacã de la statu-
tul de fan BD ºi comics la cel
de editor ºi organizator.

„Am vrut sã îi unesc pe toþi
aceºti creatori pentru cã, din pã-
cate, de multe ori, cluburile de
benzi desenate nu colaboreazã în-
tre ele sau nu ºtiu unele de altele.
Vreau ca publicul din Craiova sã
vadã banda desenatã. ªi mi-aº
dori ca prin acest Salon, odatã
cu ediþiile lui viitoare, sã demon-
strãm cã existã interes ºi foarte
mulþi autori. În þarã nu sunt nu-
mai artiºtii care expun aici, aceº-
tia sunt doar cei care au putut
veni la Craiova. Destul de mulþi
sunt cunoscuþi ºi activeazã în afa-
rã...”, a explicat Bogdan Ciocã-
nea. Peste 20 de artiºti din Bucu-
reºti, Cluj-Napoca, Timiºoara,

Braºov, Sibiu, Craiova ºi câþiva in-
vitaþi din Serbia expun în cadrul Sa-
lonului de la Craiova. Între aceºtia,
ºi maestrul Puiu Manu (87 de ani),
cel mai longeviv ºi cel mai prolific
artist BD din România!

Trei premiere
la ediþia craioveanã
a Salonului Benzii
Desenate

Alãturi de maestrul Puiu Manu
ºi alþi câþiva împãtimiþi bedefili, is-
toria Salonului Benzii Desenate –
ajuns la cea de-a 25-a ediþie! – o
ºtie bine Dodo Niþã, autorul „Isto-
riei Benzii Desenate Româneºti”
(prima ediþie în 1992, a doua în
2010)  ºi al altor 9  volume de exe-
gezã despre  banda desenatã, unele
dintre ele traduse în francezã, en-
glezã, suedezã ºi maghiarã. «Ideea
s-a nãscut în urmã cu exact 25 de
ani, în Parcul „Nicolae Romanes-
cu”, unde eram cu Marian Mires-
cu, Viorel Pîrligras ºi Valentin Ior-

dache. Pentru cã nu
puteam noi sã mer-
gem la saloane în
strãinãtate, am zis sã
facem un salon româ-
nesc! Primul a fost
organizat în noiem-
brie 1991, la Palatul
Copiilor din Bucu-
reºti», a povestit
acesta, adãugând cã,
de-a lungul timpului,
Salonul a fost itinerat
la Timiºoara, Braºov,
Constanþa, Craiova ºi
în capitalã.

La deschiderea oficialã de vi-
neri, 20 noiembrie, Dodo Niþã –
critic ºi istoric de benzi desenate,
preºedintele Asociaþiei Bedefililor
din România, a vorbit despre pre-
mierele acestei ediþii: „Prima este
prezenþa sârbeascã: am avut invi-
taþi autori de benzi desenate din
Franþa, Belgia, SUA, Maroc, Que-
bec, Ungaria, Cehia, Polonia º.a.,
dar niciodatã din Serbia. Iar asta i
se datoreazã lui Dragan Predic. A
doua mare premierã, din punctul
meu de vedere, este desantul clu-
jean. Autori clujeni au fost la sa-
loane, dar niciodatã într-un numãr
atât de mare. Gabriel Rusu, Adri-

an Barbu sunt nume care cir-
culã în mod curent în mediul
benzii desenate. I-au adus ºi pe
tânãrul Alex Popa, ºi pe cele
douã colege ale lor, Oana ºi Maria
Heller. A treia premierã e prezenþa
modeliºtilor. Existã o legãturã în-
tre banda desenatã ºi aceste figu-
rine. Am fost foarte încântat sã aflu
cã în Craiova avem doi modeliºti
– Nicu Mihai ºi Bogdan Pãpuºe –,
care nu sunt niºte amatori, ci au
luat premii la Salonul de la Alba
Iulia, cel mai mare de modelism
static din România”.

„Abaþia”,
un proiect inspirat
de unul dintre cele
mai bune romane
SF româneºti

Pentru Bogdan Ciocãnea, orga-
nizarea Salonului Benzii Desenate
la Craiova nu a fost decât un pas
firesc dupã editarea revistei „Aba-
þia”. Publicaþia – al cãrei prim nu-
mãr s-a lansat pe 28 aprilie a.c. –
este inspiratã de unul dintre cele mai
bune romane SF româneºti: „Aba-
þia”, scris de Dan Doboº, care a
câºtigat Premiul Romcom pentru
„Cel mai bun roman SF” în 2003,

Premiul „Vladimir Colin” pentru
„Cel mai bun roman SF” în 2006 ºi
a fost nominalizat pentru „Cel mai -
bun roman SF european” la Con-
venþia Europeanã în 2006. Proiec-
tul revistei a fost iniþiat de Bogdan
Ciocãnea ºi de un pasionat de lite-
ratura SF, de asemenea inginer: Ma-
nuel Enache. Li s-au alãturat un ar-
tist grafic (Rãzvan Chelaru), un-
 scenarist (Alexandru Vizitiu), un

colorist (Eugen Beþivu) ºi un redac-
tor (Alexandru Bloju).

Un proiect prin intermediul cã-
ruia iniþiatorii îºi doresc sã partici-
pe la reanimarea peisajului ºi con-
sumului de benzi desenate în þara
noastrã, însã unul deloc uºor de
concretizat. „Timpul ne este cel
mai mare duºman, pentru cã la o
paginã se lucreazã cam douã-trei
zile. Iar noi trebuie sã scoatem 30
de pagini de bandã desenatã la
douã luni... Cumva însã reuºim!
Financiar este, de asemenea, greu,
pentru cã sunt destul de mulþi bani
investiþi numai în personalul care
lucreazã ºi în tipar, dar ºi promo-
varea este foarte importantã ºi ea
costã… Cu distribuþia e ºi mai
complicat, dureazã foarte mult
pânã ne recuperãm banii. Costuri-
le tot apar, iar banii se întorc foar-
te greu, dar asta este o problemã
nu numai a noastrã, ci a presei din
România, în general. Însã pentru
mine este un proiect de suflet.
Când pun în balanþã ºi trag linie,
mã necãjesc un pic, dar nu în-
seamnã cã nu continui acest pro-
iect”, spune Bogdan Ciocãnea.

***
Programul Salonului Benzii

Desenate a cuprins, pe parcursul
zilelor de 21 ºi 22 noiembrie, lan-
sãri de noi albume de bandã dese-
natã, ateliere de desen dedicate co-
piilor ºi tinerilor de liceu pasionaþi
de aceastã artã, proiecþii de schiþe
ºi benzi desenate contemporane,
live-drawing realizat de artiºtii gra-
fici prezenþi, concursuri cu premii,
ca ºi întâlniri ºi discuþii cu autori
români de bandã desenatã. Afiºul
evenimentului a fost realizat de
Viorel Pîrligras, conceptul fiind
în strânsã legãturã cu istoria arhi-
tecturalã a oraºului Craiova ºi fã-
când referire la podul suspendat
din Parcul „Nicolae Romanescu”.
Acolo unde ideea organizãrii unui
Salon al Benzii Desenate se nãº-
tea în urmã cu exact 25 de ani...

Bogdan Ciocãnea
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„Modelismul înseamnã reprezentarea unor
obiecte reale la scarã. Putem reprezenta
avioane, tancuri, modele umane, cãdiri, ab-
solut orice! Partea de care ne ocupãm noi
este cea de figurine ºi diorame. Automat, în
acest univers al figurinelor existã ºi perso-
naje luate din benzi desenate, aºa cum existã
personaje istorice, altele din filme ori per-

Printre invitaþii Salonului Benzii
Desenate de la Craiova se aflã autori
ºi artiºti grafici precum Alexandru
Ciubotariu, Robert Obert, Adrian Bar-
bu, Alexandru Popa, Mirel Drãgan,
Alin Ivan, Cristian Dârstar, Raluca
Dragomir, Victor Drujiniu, Gabriel
Rusu, Tudor Popa, Ionuþ Popescu,
Valentin Sava, Marius Leºtaru, Cris-
tian Pãcurariu, craiovenii Rãzvan Che-
laru, Marian Mirescu, Viorel Pîrligras,
Cristian Ciomu ºi Dodo Niþã. Li se
alãturã, din Serbia, Tiberiu Beka,
Marko Stojanovic ºi Dragan Predic,
acesta din urmã unul dintre marii co-
lecþionari BD, traducãtor de benzi de-

senate ºi autor a numeroase artico-
le de promovare a benzii desenate
româneºti în þara sa.

O prezenþã special salutatã a fost,
la deschiderea oficialã a Salonului,
cea a maestrului Puiu Manu. La vâr-
sta de 87 de ani, rãmâne cel mai
longeviv ºi cel mai prolific artist BD
din România, cu sute de benzi de-
senate publicate în majoritatea re-
vistelor pentru copii de la noi, vre-
me de aproape 60 de ani. Puiu Manu

schiþe ºi BD contemporane, live-dra-
wing realizat de artiºtii grafici prezenþi,
concursuri cu premii, întâlniri ºi dis-
cuþii cu autorii – au transformat Cra-
iova, pentru câteva sãptãmâni, în ca-
pitala benzii desenate din România.

Pentru cei care au ratat evenimen-
tul vestea bunã este cã în ianuarie 2016
se înfiinþeazã Clubul BD craiovean!
Aici, pasionaþii de benzi desenate se
vor putea întâlni cu alþi desenatori ºi
autori BD, care le vor arãta cum se re-

alizeazã poveºtile în imagini. Cei inte-
resaþi pot trimite de pe-acum un e-mail
la club.bd.craiova@gmail.com.

Salonul Benzii Desenate este or-
ganizat de redacþia revistei Aba-
þiaBD cu sprijinul Primãriei muni-
cipiului Craiova, al Asociaþiei Be-
defililor din România ºi al Grupului
BDC ºi rãmâne deschis pânã la sfâr-
ºitul anului. Cei interesaþi îl pot vi-
zita zilnic, de luni pânã vineri, între
orele 18.00 ºi 20.00.

Puiu Manu: la 87 de ani,
maestrul benzii desenate româneºti!

a semnat desenele la 11 albume BD. În
2010 a primit Trofeul „Sandu Florea”
pentru întreaga carierã artisticã, iar în
2014, diploma „Amicus Maior” a Fa-
cultãþii de Istorie din cadrul Universitã-
þii din Bucureºti. Referindu-se la bede-
filii dinainte de ‘89 pe care îi cunoaºte
ºi îi întâlneºte în continuare la eveni-
mente, Puiu Manu a spus cã «la acea
vreme, singura fereastrã deschisã spre
altceva decât griul care îi înconjura era
banda desenatã ºi o citeau cu o plãcere
care le-a rãmas pânã astãzi».

Nu lipsesc de la Salon nici revis-
tele ºi albumele editate de Abaþia
BD, HAC!BD, Terapia de basm,
Lex Comics, Walking Dead Româ-
nia. O atracþie a constituit-o ºi lan-
sarea unor cãrþi de exegezã a benzii
desenate apãrute în acest an. Aºa
au fost „Nomad în Corto. Viaþa ca
o bandã desenatã” de Mati Boteza-
tu (Editura SudIS, Iaºi) ºi „Para-
digmele paraliteraturii” de Dodo
Niþã (Editura „Scrisul Românesc”,
Craiova), ambele cu desenul coper-
tei realizat de Puiu Manu. Craiove-
nii s-au putut bucura ºi de cea mai

recentã carte, bogat ilustratã, a
maestrului: „Dealu Turcesii”, cu-
prinzând proze fantastice semnate
Dodo Niþã.

Istorie ºi fantasy la altã dimensiune. Una datã de Bogdan Pãpuºe
ºi Nicolae Mihai, doi pasionaþi de modelism static!
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Dacã la alte ediþii ale Salonului Benzii Desenate s-au evidenþiat
interferenþele dintre BD ºi literaturã, picturã, caricaturã ori
cinema, la cea de la Craiova a noua artã a fost pusã în legãturã cu
modelismul static. ªi asta graþie pasiunii a doi artiºti: Bogdan
Pãpuºe (35 de ani), economist de profesie, ºi Nicolae Mihai (39 de
ani), cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu Plopºor” din cadrul Academiei Române. Cei doi s-
au  împrietenit în urmã cu aproape trei ani, atunci când au consta-
tat cã împãrtãºesc aceeaºi pasiune pentru modelismul static.

sonaje fictive”, explicã
Bogdan Pãpuºe. Pasionaþi
de istorie, cei doi s-au spe-
cializat în figurinele ce re-
produc rãzboinici ºi mili-
tari din diverse perioade ale istoriei. În plus,
Bogdan Pãpuºe, fiind atras ºi de literatura
fantasy, a realizat mai multe figurine din uni-

versul „The Lord of The Rings”
(„Stãpânul Inelelor”).

„De ani buni am descoperit acest
hobby. Din pãcate, la noi nu este
foarte dezvoltat, spre deosebire de
alte þãri, unde existã numeroase
competiþii ºi evenimente. În Româ-
nia, acestea sunt foarte puþine. De
fapt, doar douã majore: unul se în-
tâmplã la Alba Iulia, altul la Bucu-
reºti. Tocmai de aceea invitaþia la
Salonul Benzii Desenate, de la Cra-
iova, ne onoreazã ºi ne dã ocazia
sã îl facem cunoscut. Poate uºor-
uºor reuºim sã îi mai creºtem po-

pularitatea. Pentru cã, aºa cum unii privesc
banda desenatã ca pe ceva pentru copii ºi
nu este, la fel ºi figurinele pe care le reali-
zãm noi sunt considerate... jucãrii. Nu e
chiar aºa, dacã priveºti mai atent”, mai spu-
ne Bogdan Pãpuºe.

Cã este „un hobby care tinde spre artã”
susþine ºi Nicolae Mihai. „Sunt foarte mulþi
modeliºti astãzi – ºi la Cluj existã un grup
foarte numeros, ºi la Bucureºti, ºi la Iaºi.
Eu ºi Bogdan Pãpuºe am avut ocazia sã ne
cunoaºtem aici, sã realizãm cã avem ace-
eaºi pasiune ºi chiar sã reuºim sã facem un
atelier duminical. O parte din rezultatele
acestuia le vedeþi expuse la Salon”, a de-
clarat Nicolae Mihai.

Pentru cã nu este un hobby foarte rãs-
pândit în þara noastrã, cei doi pasionaþi de
modelism static sunt nevoiþi, de foarte mul-

te ori, sã apeleze la magazine din strãinãtate
pentru a-ºi procura materialele de lucru.
Achiziþiile devin mai simple datoritã magazi-
nelor online, însã nu ºi mai puþin costisitoa-
re... „Ca orice hobby, necesitã o oarecare
investiþie, dar când ai satisfacþii, costul de-
vine suportabil...”, este de pãrere Bogdan Pã-
puºe. Figurinele prezentate în cadrul Salo-
nului Benzii Desenate – realizate la scãri de
la 20 mm pânã la 70 mm ºi chiar busturi mai
mari – pot fi realizate la comandã pentru cei
care doresc sã le achiziþioneze.

Dovadã nu numai a pasiunii, ci ºi a profe-
sionalismului cu care lucreazã este cã, anul
acesta, în 30-31 mai, Bogdan Pãpuºe ºi Ni-
colae Mihai au participat pentru prima oarã
la Concursul Internaþional de Machete Sta-
tice „Cupa Alba Carolina” de la Alba-Iulia,
de unde s-au întors cu trei premii.
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regionalã

a Finanþelor Publice Craiova  - Adminis-
traþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj,
organizeazã în data de 10.12.2015, ora 10
la sediul sãu din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu prevederi-
le art.159, alin.3, lit.d,din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003, privind Codul de Proce-
durã Fiscalã, republicatã, vânzarea prin li-
citaþie a urmãtoarelor bunuri mobile apar-
þinând SC HELCO LEASING IFN SA, CUI
15022457, strada Decebal,  nr. 23, localita-
tea Craiova, judeþul Dolj: - Camerã conge-
lare  rapidã soc  HEVTUREUROS2CSS-
97.100 lei; Cuptor anular MINISTAR RING
MSR4C – 29.750 lei;  ATV 500 4x4- 12.579
lei; Maºinã fursecuri – 47.588 lei; Formator
pizza – 6.450lei; Cuptor LFRN 6080- 26.826
lei; Grup Croissant Croy 2000 – 20.000 lei,
Cuptor Ministar - 10.500lei; Cuptor modu-
lar - 9.000 lei ;  Cuptor Ministar – 30.000lei;
Incãrcãtor Ministar – 11.500 lei;  Panacoa-
de 1800 (12 bucati)  - 250 lei/bucata; Cer-
nãtor SF 100- 3.105 lei;  Maºinã tarte (2 bu-
cãþi)- 4.204 lei/bucatã; Matriþã 90/21- 1.343
lei; Cuptor Vento – 8.194 lei; Dospitor Ven-
to -2.564 lei; Suport inox Vento – 811 lei;
Silozuri 5 amestec - 171.822 lei. - Preþurile
nu includ TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor bunuri sã
înºtiinþeze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilitã pentru vân-
zare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii
trebuie sã depunã ,cu cel puþin o zi înain-
te de data licitaþiei, urmãtoarele documen-
te: ofertã de cumpãrare, dovada plãþii ta-
xei de participare; împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant(procurã
special legalizatã); pentru persoanele juri-
dice de naþionalitate românã,copie dupã
certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului; pentru per-
soanele fizice române, copie dupã actul
de identitate; dovadã emisã de creditorii
bugetari cã nu au obligaþii bugetare restan-
te.Oferta de cumpãrare se va prezenta în
scris organului de executare, însoþitã de
dovada plãþii sumei reprezentând 10% din
preþul de pornire a licitaþiei pânã în ziua de
09.12.2015. Taxa de participare se va achita
în contul RO16TREZ2915067XXX005062,
CUI 4830007. Pentru relaþii suplimentare vã
puteþi adresa Administraþiei Judeþene a Fi-
nanþelor Publice Dolj, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, Serviciul Executare Silitã, la ca-
mera 406, tel:  0251/402277.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de asistenþã ºi Pro-

tecþia Copilului Dolj anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emite-
re a acordului de mediu pentru proiectul
„Desfiinþare clãdiri existente C1, C2, C3, C4,
C5, C6 ºi împrejmuire teren” propus a fi
amplasat în comuna Podari, str. Dezrobi-
rii nr. 30. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, stra-
da Petru Rareº nr. 1, ºi la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, în zilele de luni pânã joi, în-
tre orele 8.00-16.30, ºi vineri, între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, municipiul Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, fax 0251/419.035, e-mail of-
fice@apmdj.anpm.ro.

Primãria comunei Brabova organi-
zeazã  concurs pentru ocuparea postu-
rilor de ºef Serviciu Situaþii de Urgenþã ºi
ºofer microbuz ºcolar în data de
23.12.2015 – 28.12.2015. Detalii la sediul
Primãriei Brabova ºi la numãrul de tele-
fon 0251.447.310.

ANUNÞ PUBLIC S.C. BODY &
ROBY SRL anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediul privind activitatea Fa-
bricare cuie, ce se desfãºoarã în comu-
na Carpen, sat Carpen, Tarla 35, parcela
26, judeþul Dolj. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº nr. 1, zilnic, între orele 9.00-
14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, pânã la data de
11.12.2015.

I.I. STÃNCUÞ GRETA anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de mediul pri-
vind activitatea de fabricare a brichetelor
aferent proiectului „Achiziþie linie de bri-
chetat în comuna Drãgoteºti, sat Popân-
zãleºti”, ce se desfãºoarã în comuna Drã-
goteºti, sat Popânzãleºti. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1, zilnic, între ore-
le 9.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj, pânã
la data de 11.12.2015.

Primãria comunei Þuglui, jud. Dolj,
organizeaza concurs  pentru ocuparea
postului contractual  vacant de  ªOFER,
TREAPTA II  în cadrul  COMPARTIMEN-
TULUI  ADMINISTRATIV. Condiþii speci-
fice de participare: - studii liceale absol-
vite cu diploma de bacalaureat; - certifi-
cat de competenþã profesionalã pentru
transportul rutier de persoane(atestat pro-
fesional) valabil; - permis de conducere
categoria D; - aviz psihologic de la cabi-
net autorizat Ministerul Transporturilor; -
minim 2 ani vechime în muncã. Concur-
sul se organizeazã la sediul Primãriei co-
munei Þuglui, jud. Dolj în data de
23.12.2015 orele 10,00 – Proba scrisã ºi în
data de 28.12.2015, orele 10,00 – Interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune la sediul Primãriei comunei Þu-
glui  (la secretarul comisiei de concurs) în
termen de 10 de zile lucrãtoare de la data
afiºãrii anunþului (ultima zi de depunere
fiind 15.12.2015). Relatiile suplimentare: la
telefon 0251/350 205 , persoanã de con-
tact: Ghindeanu Alina Amelia -  secretar.

S.C. TOPOSURVEY S.R.L., pentru
GRUPUL PENTRU PROMOVAREA TI-
NERETULUI OLTENIA”anunþã publicul
interesat asupra declanºãrii etapei de în-
cadrare cf. HG 1076/2004 privind proce-
dura evaluãrii de mediu pentru planuri ºi
programe, în vederea obþinerii avizului de
mediu pentru PLANUL DE MANAGE-
MENT AL SITULUI NATURA 2000
ROSCI0202 SILVOSTEPA OLTENIEI, lo-
calitatea Craiova, Str. Vasile Conta, nr.1 ,
bl U5, ap 18, jud. Dolj. Prima versiune a
planului poate fi consultatã  la sediul
A.P.M. Dolj, judeþul Dolj, str. Petru Rareº,
Nr. 1, din data 27.11.2015, luni - joi, între
orele 8 – 16 ºi vineri între orele 8-14. Pu-
blicul interesat poate transmite, înscris,
comentarii ºi sugestii, pânã în data
de11.12.2015, la A.P.M. Dolj, judeþul Dolj,
str. Petru Rareº, Nr. 1, judeþul Dolj, e-mail
apmdj.anpm.ro în zilele de luni-joi între
orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14.

Instituþie Financiarã Nebancarã re-
cruteazã consilier juridic definitiv, cu ve-
chime minim 5 ani în domeniul financiar-
bancar, pe perioadã determinatã. Scrisoa-
rea de intenþie ºi CV-ul se depune pânã la
07.12.2015 lac adresa hr_ifn@yahoo.com.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DECIZIA

ETAPEI DE ÎNCADRARE U.M. 0654 CRA-
IOVA. Ministerul Afacerilor Interne – U.M.
0654 Craiova anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM DOLJ - nu este necesarã
efectuarea evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã efectuarea
evaluãrii adecvate – în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asupra me-
diului ºi de evaluare adecvatã pentru pro-
iectul AMPLASARE STAÞIE MOBILÃ DE
DISTRIBUÞIE CARBURANÞI, propus a fi
amplasat în comuna Gherceºti, T41, P477,
judeþul DOLJ, titular Ministerul Afacerilor
Interne – U.M. 0654 Craiova. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul APM
DOLJ, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de
L-V, între orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de 02.12.2015.

Comuna Dragoteºti organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei publi-
ce de execuþie: la Compartiment Agricol
din cadrul aparatului de specialitate al Pri-
marului comunei Dragoteºti. Condiþii spe-
cifice principale de participare“la concurs:
-absolvent al unei instituþii de învãþãmânt
superior cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în specializarea: inginer agronom/
sau cadastru; -vechime în specialitatea stu-
diilor necesare exercitãrii funcþiei publice;
-cunoºtinþe de operare PC (word, excel).
Informaþii se pot obþine la sediul Primãriei
Dragoteºti, Judeþul Dolj în orice zi, dupã
ce în prealabil se ia legãtura la numãrul de
telefon: 0251.456.355.

SC Dent Art Studio LAB SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii soli-
citãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea Laborator tehnicã Den-
tarã, ce se desfãºoarã în Municipiul Cra-
iova, str.Fraþii Goleºti, Nr. 30, jud. Dolj. In-
formaþiile privind potenþialul“impact asu-
pra mediului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic de
L-J între orele 8.00-16.30 ºi Vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã la
data de 12.12.2015.

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

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

Primãria oraºului Filiaºi, cu se-
diul în localitatea Filiaºi, Bdul
Racoþeanu, nr.160, judeþul Dolj
organizeazã concurs pentru ocu-
parea  unui post de supraveghe-
tor salã ºi a unui post de biblio-
tecar în cadrul Bibliotecii orã-
ºeneºti Anton Pann” Filiaºi, în
data de 23.12.2015, orele 10,00.

Dosarele de participare se de-
pun la sediul Primãriei oraºului
Filiaºi, în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial al
României partea a III-a.

Informaþii suplimentare la tele-
fon 0251441018.

SC SERVICII PUBLICE
CARCEA SRL, organi-
zeazã în data de 17. 12.
2015, ora 9.00 concurs
pentru ocuparea funcþiei
contractual temporar va-
cante de CASIER.
Relatii suplimentare

la sediul societatii, Co-
muna Carcea, str. Aero-
portului nr. 45.

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.
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CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED
PENTRU LIMBA ITA-
LIANÃ,  GERMANÃ
SAU FRANCEZÃ. Tele-
fon: 0251/418.864.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domi-
ciliu Telefion: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate. Te-
lefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Îngrijesc bãtrânã 4 ore
pe zi. Telefon: 0765/
546.216.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Telefon:
0727/316.893.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
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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 urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi - Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.

Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Ca-
lopãr nr. 241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.

TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren Negoieºti
2,5 ha, casã cu depen-
dinþe, vie - 3000 m, fân-
tânã, porþi de fier la as-
falt central. Telefon:
0723/692.884.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 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. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T, fa-
bricaþie 1998, 62.000
Km proprietar. Telefon:
0720/927.206.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabrica-
þie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distribu-
þie schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negocia-
bil. Telefon: 0351/
452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Tricicletã copiii preþ - 90
lei negociabil, cãruþ co-
pil sport - 40 lei, nego-
ciabil. Telefon: 0351/
181.202.

Vând loc de veci, parce-
lat - cimitirul Ungureni.
Telefon: 0772/240.746.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând centralã termicã
electricã tip EKCOL 1
NF 8 - 500lei, Vanã de-
viatoare 3 cai SF 20E -
200 lei, Boiler- 100 l Rom-
stal – 200 lei. 0745/
350.608.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/ 446.918.
Vând frigider ARCTIC (pa-
tru sertare la congelator)
cazan de þuicã 100 litri.
Telefon: 0725/576.141.
Vând sãpun de casã 5 lei/
Kg, cruce de marmurã
1200/100 - scrisã - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 27 noiembrie 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Centrul 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.

Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 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. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20 litri
nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat ta-
blã de banc. Telefon:
0251/427.583.

Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.

Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cu-
tii de bere, bicicletã nouã
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe, 1500
mp curte comuna Cio-
roiaºi pentru o camerã
cãmin Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci Ale-
ea A ºi B cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0726/
426.799.

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Brestii,
Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 came-
re mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament
patru camere, nemobi-
lat, ultracentral (Univer-
sitate), 100 mp, pentru
birouri sau locuit. Tele-
fon: 0741.015.360 ºi
0741.96.22.14.

MATRIMONIALE
Doresc doamnã pensio-
narã, modestã pentru
alungarea singurãþãþii-
Constantin Constantin
(Lucian) comuna Dãnciu-
leºti, nr. 136 Gorj.
Domn 61 ani, vãduv,
pensionat 1,79/85 do-
resc doamnã 55/61 ani
fizic plãcutã, fãrã vicii.
Rog seriozitate. Telefon:
0720/582.934.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profitabil.
Telefon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Magazinul de Peruci din
Mercur s-a mutat la Bã-
nie la standul nr. 399.
Telefon: 0767/305.817.

PIERDERI
Pierdut Certificat Consta-
tator ºi CUI nr. 20203751
emis de ORC Dolj, apar-
þinând PFA Mazilu Gheor-
ghe. Se declarã nule.
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CSU II Craiova întâlneºte, în aceas-
tã dupã-amiazã, la Iºalniþa, ultima cla-
satã, Millenium Giarmata, în penulti-
ma etapã a turului de campionat.

Formaþia lui Daniel Mogoºanu tra-

Satelitul pune tunurile pe “lanternã”Satelitul pune tunurile pe “lanternã”Satelitul pune tunurile pe “lanternã”Satelitul pune tunurile pe “lanternã”Satelitul pune tunurile pe “lanternã”
Astãzi, ora 14:00: CS U II CRAIOVA – Millenium Giarmata, Cetate

Deva – Metalurgistul Cugir, Nuova Mama Mia Becicherecul Mic – ASU
Poli Timiºoara, Mãgura Cisnãdie – Minerul Motru.

Mâine, ora 14:00: Performanþa Ighiu – ACSO FILIAªI, FC Hunedoa-
ra – Pandurii II, CS Ineu – Municipal Lugoj. Naþional Sebiº stã.

1. Poli 31 9. Motru 14
2. Sebiº* 26 10. Deva 13
3. Ighiu* 25 11. Ineu 13
4. Cugir 25 12. Cisnãdie 13
5. Hunedoara 19 13. CS U II 11
6. Lugoj 19 14. FILIAªI 8
7. Becicherecul 18 15. Giarmata 5
8. Pandurii II 15
* - un joc în plus.

Voleibaliºtii de la SCM U Craiova au înregistrat, mier-
curi searã, a ºasea victorie din tot atâtea etape scurse din
Divizia A1, dispunând cu 3-1, în deplasare, de Unirea Dej.

Alb-albaºtrii au început în forþã ºi au câºtigat primele
douã seturi, de fiecare datã la 19, ardelenii au rãspuns cu
un 25-18, iar succesul a venit în urma unui act închis la 22.

Pentru bãieþii lui Dan Pascu urmeazã douã jocuri de foc
pe teren propriu, mai întâi (duminicã, 12:30, Digi Sport) cu
vicecampioana Municipal Zalãu, formaþie ce-i elimina se-
zonul trecut în semifinalele campionatului, ºi apoi (mier-
curi) cu grecii de la Olympiakos Pireu, în manºa tur a opti-
milor de finalã din CEV Cup.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 6-A

Oamenii lui Pascu rãmân imbatabili
Rezultate complete: CS Unirea Dej – SCM U CRAIO-

VA 1-3, AS VC Caransebeº – VCM PLS Piatra Neamþ 3-
0, CS “U” Cluj – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare 0-3, ACS
Volei Municipal Zalãu – LMV Tricolorul Ploieºti 3-2, CS
Arcada Galaþi – CS Dinamo Bucureºti 3-0, CVM Tomis
Constanþa – CSM Bucureºti 3-1.

1. Caransebeº 15 7. Constanþa 11
2. CRAIOVA 15 8. CSM Buc. 6
3. Baia Mare 14 9. Dej 5
4. Zalãu 13 10. Dinamo 4
5. Galaþi 12 11. Piatra N. 1
6. Ploieºti 11 12. “U” Cluj 1

Rezultate înregistrate miercuri
GRUPA A: ªahtior Doneþk – Real Madrid 3-4 (Alex Teixeira 77 pen.,

88, Dentinho 83 / Cr. Ronaldo 18, 70, Modric 50, Carvajal 52), Mal-
mo FF – Paris SG 0-5 (Rabiot 3, Di Maria 14, 68, Ibrahimovic 49,
Lucas Moura 82).

Clasament: 1. REAL MADRID 13p, 2. PARIS SG 10p, 3. ªahtior
3p, 4. Malmo 3p.

GRUPA B: ÞSKA Moscova – VfL Wolfsburg 0-2 (Schurrle 67,
88), Manchester Utd – PSV Eindhoven 0-0.

Clasament: 1. Wolfsburg 9p, 2. Manchester Utd 8p, 3. Eindhoven
7p, 4. ÞSKA Moscova 4p.

GRUPA C: FK Astana – Benfica 2-2 (Twumasi 19, Anicic 31 /
Raul Jimenez 40, 72), Atletico Madrid – Galatasaray 2-0 (Griez-
mann 13, 65).

Clasament: 1. ATLETICO 10p, 2. BENFICA 10p, 3. Galatasaray
4p, 4. Astana 3p.

GRUPA D: Juventus – Manchester City 1-0 (Mandzikic 18),
Monchengladbach – Sevilla 4-2 (Stindl 29, 83, F. Johnson 68, Raf-
fael 78 / Vitolo 82, Banega 90+1 pen.).

Clasament: 1. JUVENTUS 11p, 2. MANCHESTER CITY 9p, 3.
Monchengladbach 5p, 4. Sevilla 3p.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Concordia

Chiajna, Petrolul – CFR Cluj.
DIGI SPORT 2
10:00 – JUDO (F, M) – Grand Prix la Jeju, în China / 17:30

– HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC Potaissa Turda
– Steaua / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Levante –
Betis.

DIGI SPORT 3
17:45, 19:45, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Lokomo-

tiv Kuban Krasnodar – Zalgiris Kaunas, Pinar Karsiyaka
Izmir – Panathinaikos Atena, Darussafaka Dogus Istan-
bul – Brose Baskets Bamberg.

DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lyon – Montpellier.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Concordia

Chiajna, Petrolul – CFR Cluj / 3:00 – BASCHET NBA:
Indiana Pacers – Chicago Bulls.

DOLCE SPORT 2
14:30 – TENIS (M) – Cupa Davis, finala: Belgia – Marea

Britanie / 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Levante –
Betis.

EUROSPORT 1
13:00 – SCHI FOND (echipe) – Cupa Mondialã, la Ruka,

în Finlanda / 15:00 – CURLING - Campionatul European,
la Esbjerg, în Danemarca: semifinale / 17:30 – SÃRITURI
CU SCHIURILE – CM, la Ruka, în Finlanda / 20:15, 21:15 –
CURSE DE TURISME – Campionatul Mondial FIA by
LG, etapã în Qatar / 22:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mon-
dialã, la Aspen, în Statele Unite / 23:00, 1:30 – HALTERE
(F, M) – Campionatul Mondial, la Houston, în Statele
Unite.

EUROSPORT 2
9:15, 12:00 – PATINAJ ARTISTIC (M, F) – Grand Prix, la

Tokyo, în Japonia / 14:00 – CURSE DE TURISME – Cam-
pionatul Mondial FIA by LG, etapã în Qatar / 19:00 –
FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Korona Kielce – Zagle-
bie Lubin / 21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: SV
Darmstadt 98 – FC Koln.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – CFR Cluj.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Concordia Chiajna.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-A

Juve face “dubla” cu City, Lucescu pierde cu stil în faþa Realului
Dupã victoria cu 2-1 din Anglia, Juventus

a trecut de Manchester City ºi la Torino, scor
1-0, graþie unei reuºite semnate de croatul
Mario Mandzukic (18). În urma acestui rezul-
tat, cum calificarea era rezolvatã ºi în cazul
unui eºec, dupã ce Sevilla a pierdut cu 2-4 la
Monchengladbach, Juventus are acum pri-
ma ºansã la câºtigarea Grupei D, având ne-
voie, în runda finalã, de-o remizã în Spania.
Numai cã ºi andaluzii mai sperã la locul de
Liga Europa, obiectiv pe care îl vor atinge
doar dacã vor învinge, însã cu condiþia ca
formaþia germanã sã nu se impunã în Anglia.
Amintim, Sevilla este deþinãtoarea Ligii Eu-
ropa, performanþã care i-a permis accederea
în grupele UCL.

O desfãºurare ºi mai incendiarã anunþã
jocurile din închiderea Grupei B, dupã ce

verseazã o perioadã bunã, suferind
doar un eºec în precedentele cinci
ciocniri. Acesta a venit chiar weekend-
ul trecut, când Universitatea n-a fost
deloc departe sã scape “nevãtãma-

tã” din fieful liderului Timiºoara, scor
0-1, dupã un gol cãzut tocmai în al 7-
lea minut al prelungirilor.

De partea cealaltã, Millenium nu
a cucerit vreun punct de ºase runde,
însã existã ºi un aspect mai puþin în-
curajator. Toate cele cinci puncte
agoniste pânã acum au venit dupã
jocuri “afarã”: 0-0 cu Cisnãdie, 2-2
contra Cugirului ºi 2-0 cu Filiaºul.

Partida CSU II ºi Giarmata va fi
arbitratã de o brigadã condusã de cã-
tre Dorin Burloiu (Galaþi), ajutat la
cele douã linii de margine de Daniel
Popa (Aiud/Alba) ºi Elena Roxana
Mazilu (Rm. Vâlcea), în timp ce ob-
servatori vor fi ªtefan Poenaru (Bu-
cureºti) ºi Viorel Nicolescu (Videle/
Teleorman).

ACSO Filiaºi va evolua mâine,
la Alba Iulia, contra fruntaºei Per-

formanþa Ighiu.
În Seria 3, cea a Podariului, turul

de campionat s-a încheiat. Jucãtorii

preluaþi recent de Gheorghe Ciurea
ierneazã pe poziþia a 10-a (din 14), cu
15 puncte.

Din fiecare grupã acced în faza urmãtoare, cea a optimilor de finalã,  primele douã clasate –  echipele scrise cu majuscule au obþinut
deja calificarea, în timp ce formaþiile care vor încheia pe locul trei vor continua în cealaltã competiþie continentalã, Liga Europa.

Wolfsburg s-a impus pe terenul lui ÞSKA
Moscova, 2-0, iar United ºi PSV au remizat
fãrã goluri. Ceea ce a fãcut ca, exceptând ru-
ºii, toate celelalte toate sã aibã ºanse de ac-
cedere în Top 16. Fiecare stã la mâna ei, cu
adãugarea cã nemþii au ºi varianta unui rezul-
tat de egalitate, “acasã”, cu Manchester Uni-
ted. Nici ÞSKA nu va merge tocmai în sco-
puri turistice la Eindhoven, o victorie ducând-
o în Europa League.

În Grupa A, Real ºi-a mai spãlat din ruºi-
nea trãitã în derby-ul cu Barca (0-4), învin-
gând cu 4-3, la Lvov, ªahtiorul lui Mircea
Lucescu. Madrilenii, care au condus cu 4-0,
au câºtigat astfel grupa în dauna lui PSG, în
pofida faptului cã francezii au fãcut instruc-
þie în Suedia, cu Malmo, 5-0. Meciul a fost
marcat de revenirea lui Zlatan Ibrahimovic în

oraºul unde s-a lansat în fotbalul mare. Sta-
rul lui PSG a reuºit ºi un gol, în minutul 49,
când a dus scorul la 3-0. În utima etapã, Real
primeºte vizita lui Malmo, iar Parisul pe cea a
ªahtiorului. În cazul unei egalitãþi de puncte,
cum este în prezent, trupa lui Mircea Luces-
cu va merge în 16-imile Europa League, având
rezultate directe mai bune cu gruparea nordi-
cã: 4-0 (a) ºi 0-1 (d).

Finalmente, în disputele de miercuri, iberi-
cii de Atletico Madrid ºi Benfica ºi-au asigu-
rat calificarea, dupã 2-0, “acasã”, cu Galata-
saray, respectiv, 2-2, în deplasare, cu Astana.
Cele douã au câte 10 puncte, iar în ultima
etapã vor fi adversare la Lisabona, unde gaz-
dele au nevoie de un egal pentru a încheia în
frunte. În turul de la Madrid, lusitanii au în-
vins cu 2-1.

Iatã ce s-a întâmplat ºi marþi
GRUPA E: BATE Borisov – Leverkusen 1-1 (Gordeiciuk 2 /

Mehmedi 68) , FC Barcelona – AS Roma 6-1 (Suarez 15, 44, Messi
18, 59, Pique 56, Adriano 77 / Dzeko 90+1).

Clasament: 1. BARCELONA 13p, 2. Leverkusen 5p, 3. Roma
5p, 4. Borisov 4p.

GRUPA F: Bayern Munchen – Olympiakos 4-0 (Douglas Costa
8, Lewandowski 16, Muller 20, Coman 69), Arsenal – Dinamo
Zagreb 3-0 (Ozil 29, Alexis Sanchez 33, 69; Alexandru Mãþel a
fost integralist la oaspeþi). Clasament: 1. BAYERN 12p, 2.
Olympiakos 9p, 3. Arsenal 6p, 4. Zagreb 3p.

GRUPA G: FC Porto – Dinamo Kiev 0-2 (Iarmolenko 35 pen.,
Derlis Gonzales 64), Maccabi Tel Aviv – Chelsea 0-4 (Cahill 20,
Willian 73, Oscar 77, Zouma 90+1).

Clasament: 1. Chelsea 10p, 2. Porto 10p, 3. Kiev 8p, 4. Maccabi
0p.

GRUPA H: Zenit St. Petersburg – Valencia 2-0 (Shatov 15, Dzy-
uba 74), Olympique Lyon – KAA Gent 1-2 (Ferri 7 / Milicevic 32,
K. Coulibaly 90+5).

Clasament: 1. ZENIT 15p, 2. Gent 7p, 3. Valencia 6p, 4. Lyon 1p.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4LIGA A III-A – ETAPA A 14-A – SERIA 4
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1. Astra 18 11 4 3 31-22 37
2. Viitorul 18 9 6 3 34-18 33
3. Pandurii 18 9 6 3 24-17 33
4. Steaua 18 8 6 4 24-18 30
5. Dinamo 18 8 6 4 22-19 30
6. ASA 18 6 9 3 21-15 27
7. Craiova 18 7 5 6 21-15 26
8. CSMS Iaºi 18 6 5 7 14-20 23
9. CFR Cluj 18 7 7 4 24-17 22
10. ACS Poli 18 3 7 8 14-24 16
11. Concordia 18 3 5 10 16-27 14
12. Botoºani 18 2 8 8 18-30 14
13. Voluntari 18 1 8 9 15-29 11
14. Petrolul 18 1 8 9 12-21 5

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XIX-a
Pandurii – Concordia, astãzi, ora 18
Petrolul – CFR Cluj, astãzi, ora 20.30
ACS Poli – ASA, sâmbãtã, ora 18
Viitorul – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 20.30
CSMS Iaºi – FC Botoºani, duminicã, ora 18
Steaua – Astra, duminicã, ora 20.30
Fc Voluntari – Dinamo, luni, ora 20.30

Universitatea Craiova joacã mâi-
ne, de la ora 20.30, în deplasare, la
Ovidiu, meciul din etapa a 19-a a
Ligii I, împotriva echipei de pe lo-
cul secund, Viitorul. Alb-albaºtrii au
plecat de ieri spre mare, fãrã patru
jucãtori, afectaþi de suspendãri sau
accidentãri: Nuno Rocha, Vãtãjelu,
Popov ºi Acka. Emil Sãndoi a anun-
þat cã ºi celãlalt capverdian, Kay, a
avut probleme de sãnãtate sãptãmâ-
na aceasta, abia ieri efectuând pri-
mul antrenament alãturi de coechi-
pieri. Tehnicianul ªtiinþei a reamin-
tit problemele de lot pentru disputa
cu echipa lui Gicã Hagi ºi spune cã
în ciuda acestora, Universitatea va
încerca sã obþinã toate punctele.
“Venim dupã o victorie cu Chiajna
ºi ne dorim sã menþinem aceastã
direcþie. Avem ceva probleme de
efectiv pe lângã accidentarea mai
veche a lui Acka. Kay, dupã trei jo-
curi oficiale într-o sãptãmânã în care

Felix Grigore: “Clubul nu este afectat de ceea
ce se întâmplã cu finanþatorul”

Despre ofertele pe care le are
cel mai în vogã jucãtor al Univer-
sitãþii Craiova, Andrei Ivan, au vor-
bit Felix Grigore ºi Emil Sãndoi.
“Sunt cluburi care se intereseazã
de Ivan, este normal þinând cont
cã este cel mai bun atacant din
România la ora actualã, dar nimeni
de la Steaua nu a fãcut vreo ofer-
tã, aºa cum se speculeazã. El poa-
te pleca în strãinãtate, mai ales dacã
va face un European bun. Preþul

Ivan este de vânzare peste hotare
lui îl putem calcula în funcþie de
cel plãtit pe Chiricheº” a spus Fe-
lix Grigore. “Ivan ar trebui sã ple-
ce doar la o echipã din strãinãtate.
Este unul dintre cei mai buni jucã-
tori din România ºi dacã va juca la
Euro sunt convins cã o va face
foarte bine” a spus ºi Sãndoi.

Felix Grigore a abordat în con-
ferinþa de presã ºi „cazul Dãnã-
nae“: „Am fãcut apel la TAS ºi
suntem în schimburi de documen-

te. Cum noi am cerut un judecã-
tor, iar partea cealaltã, adicã Ovi-
diu Dãnãnae, alt judecãtor, potri-
vit regulamentului, urmeazã ca
judecãtorul acestei cauze sã fie
fixat de TAS. Din punctul nostru
de vedere putem face achiziþii de
jucãtori liberi, dar vom cere ºi
opinia FRF în acest sens. Dãnã-
nae este plãtit de un ca sã stea
acasã ºi încaseazã mult mai mult
decât Bãluþã, spre exemplu“.

Managerul general, Felix Grigore, s-a referit ºi la
problemele pe care finanþatorul clubului, Mihai Rota-
ru, le are, acesta fiind reþinut ieri la DNA într-un do-
sar având ca obiect plata unor despãgubiri de ANRP.
“Ceea se se întâmplã cu acþionarii nu afecteazã clu-
bul, nu avem probleme financiare. Universitatea Cra-
iova merge înainte, noi suntem aici sã manageriem,
sã antrenãm sau sã jucãm”. Antrenorul Emil Sãndoi a

recunoscut ºi el cã existã o stare de îngrijorare în
cadrul echipei cauzatã de acest lucru: “Ne afecteazã
emoþional, dar trebuie sã ne vedem de treaba noastrã,
de latura fotbalisticã” a spus Emil Sãndoi. ªi jucãtorii
au aflat despre prezenþa patronului Mihai Rotaru la
DNA. “ªi noi am vorbit despre acest lucru în vestiar,
dar nu este treaba noastrã, noi vrem sã ne vedem de
joc ºi sã aducem puncte” a spus Alex Bãluþã.

Fostul jucãtor al Viitorului, Alex Bãluþã, care
nu a mai intrat în calculele lui Emil Sãndoi
pentru ultimele partide, ar putea reveni chiar
în primul unsprezece, datoritã indisponibilitã-
þilor din lot. Bãluþã se simte capabil sã ofere
mai mult decât a fãcut-o pe parcursul acestui
sezon. „Suntem conºtienþi cã nu ne aºteaptã
un joc uºor, dar suntem într-o formã bunã,
ca ºi Viitorul, de altfel. Vrem cele trei puncte,
care sunt extrem de importante pentru a ne
îndeplini obiectivul, accederea în play-off.
Chiar dacã nu am fost utilizat la ultimele me-
ciuri mã simt bine, am poftã de joc ºi încre-
dere cã voi aduce un plus  echipei. Sunt con-
vins cã se vrea mai mult de la mine, ºi am
încredere cã voi arãta mai mult de acum îna-
inte. Este important ca atunci când intru sã
am realizãri, sã ajut echipa“ a spus mijlocaºul
craiovean.

Bãluþã: “Am încredere cã pot aduce un plus echipei”

Antrenorul Universitãþii Craiova spune cã indisponibilitãþile din lot, infrastructura precarã  ºi arbitrajele
au fãcut ca echipa sã nu se afle în acest moment în primele 6 locuri

a ºi marcat ºi a avut evoluþii bune,
resimte o stare de obosealã, dar
sperãm sã-l recuperãm în timp util.
În afarã de problema asta avem cei
trei jucãtori suspendaþi: Vãtãjelu,
Nuno Rocha ºi Popov. Dar am în-
credere cã jucãtorii pe care-i avem
în lot pot îi pot înlocui cu succes.
ªtim cã ne aºteaptã o partidã difici-
lã. Întâlnim un adversar care îmbi-
nã perfect valoarea ºi experienþa
unor jucãtori consacraþi, cum sunt
Cernat ori Bãnel Nicoliþã, cu talen-
tul ºi dorinþa de afirmare a unor ju-
cãtori tineri, ca Benzar ori Tãnase.
Viitorul este o echipã care încearcã
sã-ºi impunã jocul, sã aibã posesie.
Repet, sunt convins cã va fi o par-
tidã grea, dar mergem la Constanþa
hotãrâþi sã ne întoarcem în Bãnie
cu puncte. Nu este vorba de revan-
ºã, dupã înfrângerea din campionat
ori eliminarea din Cupa Ligii. Ne
intereseazã strict punctele puse în

joc pentru a ne atinge obiectivul. E
bine cã suntem acolo, în preajma
primelor ºase locuri. Eu consider
cã, la câte probleme am avut în acest
sezon, cu accidentãrile, cu terenu-
rile de pregãtire ºi cu arbitrajele, ar
fi o performanþã sã intrãm în play-
off. Am arãtat în ultimele jocuri cã
nu mai avem probleme cu echipele
din faþã, iar în meciul din Cupa Ligii
am dominat Viitorul pe terenul ei,
chiar dacã am fost eliminaþi la lovi-
turi de departajare“ a spus Sãndoi.

Antrenorul spune cã pentru în-
locuirea lui Vãtãjelu sunt variante-
le Bancu ºi Achim, dar ºi Izvoranu
ar putea fi o soluþie, deºi nu a mai
jucat de la partida din tur cu Viito-
rul. Întrebat despre revederea cu
Gicã Popescu ºi opþiunea afectivã
a acestuia la meciul de sâmbãtã,
Sãndoi a comentat: „Este posibil sã
mã reîntâlnesc cu Gicã Popescu
la meciul cu Viitorul. Nu ºtiu cu ce

echipã va þine, poate e mai apro-
piat de Gicã Hagi, þinând cont cã
sunt în familie, dar va fi alãturi ºi
de Universitatea, clubul la care s-a
afirmat ºi a ajuns în fotbalul mare“.

“Alexandru Tudor
s-a rãzbunat pe noi”

Felix Grigore a abordat pe larg
problema arbitrajelor defavorabile
de care a avut parte Universitatea,
spunând cã Alexandru Tudor s-a
rãzbunat pur ºi simplu pe echipa
din Bãnie, care-l constestase dupã
meciul din Cupã cu Steaua, de anul
trecut: „Dacã nu erau greºelile de
arbitraj aveam mult mai multe
puncte, eram siguri de calificarea
în play-off. Comunicatul de pe
site-ul oficial al clubului evidenþia-
zã greºelile comise în defavoarea
noastrã. Aceste erori înseamnã
puncte în minus care, la rândul lor,
înseamnã bani pierduþi. Nu doar noi
spunem cã suntem dezavantajaþi,
ci ºi presa. Într-un clasament al
erorilor de arbitraj, Universitatea
Craiova este pe locul 2, dupã Stea-

ua. Rãmâne ca Emil Sãndoi, Alex
Bãluþã ºi toþi ceilalþi jucãtori sã re-
cupereze punctele pierdute pe
aceste greºeli de arbitraj. Am tri-
mis o adresã spre preºedintele CCA
pentru a analiza prestaþia arbitrului
Alexandru Tudor. Ne-ar mulþumi
sã se ia mãsuri împotriva acestui
arbitru, deoarece considerãm cã
este o rãzbunare personalã ca ur-
mare a comunicatului pe care l-am
remis dupã meciul cu Steaua, de
anul trecut, din Cupa României.
Suntem foarte supãraþi pentru tot
ceea ce s-a întâmplat pentru cã
avem probleme de efectiv înaintea
unui joc deosebit de important. Din
punctul nostru de vedere la Chiaj-
na am avut parte de o delegare to-
tal neinspiratã“ a spus Grigore.

Oficialul spune cã la anul echi-
pa va juca tot pe arena “Extensiv:
“Vom juca tot sezonul pe Exten-
siv. Avem niºte probleme din punct
de vedere al infrastructurii, dar la
ce baze se construiesc în acest
moment, Craiova va fi pe primul
loc în þarã la acest capitol peste
un an”.
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