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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Într-o reclamã la radio, ni se spu-
ne cã putem cumpãra faianþã cu 15
roni metrul pãtrat. Ei bine, Popes-
cule, eu nu pot cumpãra pentru cã
nu am roni, ci numai lei.
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Mai multe cursuri de apã din
judeþul Dolj sunt, începând de ieri, sub
avertizare cod galben de inundaþii. Veº-
tile proaste nu se opresc însã aici. Trep-
tat, chiar din aceastã dimineaþã, intrã în
vigoare codul portocaliu pentru mai mul-
te râuri ºi afluenþii acestora. Jiul ar pu-
tea crea probleme pe sectorul aval Ro-
vinari – amonte Podari, hidrologii emi-
þând în acest sens o atenþionare cod
portocaliu ce vizeazã râul. Sub atenþia
autoritãþilor se aflã ºi Desnãþuiul, dar ºi
unii afluenþi mici ai Oltului.
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Ca în fiecare an, sãrbãtorim ziua de 1 Decembrie cu

gândul la Marea Unire – pe vecie – de la 1918 a Ardea-
lului cu toate Þãrile Române. Atunci, la Marea Adunare
de la Alba Iulia s-au adunat reprezentanþii poporului român din Transilvania ºi Banat,
peste 100.000 de delegaþi, pentru a rosti rãspicat dezideratul cel mai sfânt, pe care l-
a avut vreodatã neamul nostru: vrem unirea.
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Legea privind declararea Zilei
Brâncuºi sãrbãtoare naþionalã,
promulgatã

Preºedintele Klaus Iohannis
a promulgat, ieri, legea prin
care data de 19 februarie este
declaratã Ziua Brâncuºi ca
sãrbãtoare naþionalã. Potrivit
legii, autoritãþile administraþiei
publice centrale ºi locale pot
organiza sau sprijini logistic ºi
material manifestãri cultural-
artistice dedicate acestei zile.
Tot ieri, ºeful statului a semnat
decretele privind promulgarea
Legii pentru aprobarea Ordo-
nanþei Guvernului nr. 24/2015
privind reglementarea unor
mãsuri fiscal-bugetare, referi-
toare la continuarea unor
activitãþi realizate de Ministe-
rul Afacerilor Interne. Preºedin-
tele Iohannis a semnat ºi
decretele pentru supunerea spre
adoptare Parlamentului a
aderãrii României la Convenþia
internaþionalã de la Nairobi
privind îndepãrtarea epavelor,
adoptatã la Nairobi la 18 mai
2007, ºi pentru supunerea spre
ratificare Parlamentului a
Convenþiei între România ºi
Republica Italianã pentru
evitarea dublei impuneri cu
privire la impozitele pe venit ºi
prevenirea evaziunii fiscale ºi a
Protocolului adiþional la
convenþie, semnate la Riga, la
25 aprilie 2015, a Acordului
privind participarea Republicii
Croaþia la Spaþiul Economic
European, semnat de cãtre
Uniunea Europeanã, Islanda,
Lichteinstein, Regatul Norve-
giei ºi Republica Croaþia, la 11
aprilie 2014, la Bruxelles ºi de
cãtre România, la 12 noiembrie
2014, la Bruxelles, a Convenþiei
între România ºi Republica
Bulgaria pentru evitarea dublei
impuneri ºi prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele
pe venit, semnatã la Craiova, la
24 aprilie 2015 ºi a Convenþiei
între România ºi Regatul
Norvegiei pentru evitarea
dublei impuneri ºi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit, semnatã la
Oslo, la 27 aprilie 2015.

Peste 2.600 de militari ºi 360 de mijloa-
ce tehnice din Ministerul Apãrãrii, Mi-
nisterul de Interne, SRI, SPP, STS ºi Poli-
þia Localã vor lua parte la parada militarã
de 1 Decembrie care va avea loc în Capi-
talã, manifestãrile desfãºurându-se pen-
tru al doilea an consecutiv în Piaþa Con-
stituþiei.

Potrivit MApN, peste 2.600 de militari
ºi specialiºti, cu 360 de mijloace tehnice,
din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Minis-
terul Afacerilor Interne, Serviciul Român
de Informaþii, Serviciul de Protecþie ºi Pazã,
Serviciul de Telecomunicaþii Speciale,
Administraþia Naþionalã a Penitenciarelor
ºi Poliþia Localã Bucureºti vor participa,
marþi, începând cu ora 11.00, la parada mi-
litarã de Ziua Naþionalã a României, în Pia-
þa Constituþiei din Bucureºti.

Militarilor români li se vor adãuga de-
taºamente de militari din Bulgaria, Polonia, Repu-
blica Moldova, Statele Unite ale Americii ºi Tur-
cia. Tot în Bucureºti, la Mormântul Ostaºului Ne-
cunoscut din Parcul Carol I va avea loc, începând
cu ora 8.00, o ceremonie militarã de depuneri de
coroane de flori. De asemenea, se vor organiza
ceremonii militare ºi religioase de depunere de co-
roane de flori în garnizoanele din þarã unde sunt
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Preºedintele Dumei de Stat din
Rusia, Serghei Narîºkin, aflat la Bu-
cureºti, a spus cã interdicþia de a
intra în Uniunea Europeanã este “ca
o acþiune a unui barbar” ºi cã este
contra principiilor democratice. În-
trebat cum comenteazã interdicþia de
a intra pe teritoriul Uniunii Europe-
ne, preºedintele Dumei a spus:
“Aceastã acþiune e ca o acþiune a
unui barbar pentru cã toate acele
acþiuni întreprinse au fost contra
principiilor democratice, contra prin-
cipiilor drepturilor omului ºi contra

dislocate mari unitãþi ºi unitãþi militare. De Ziua
Naþionalã, drapelul tricolor va fi arborat în toate
instituþiile militare din þarã, iar la bordul navelor
maritime ºi fluviale ale Forþelor Navale se va ridica
Marele Pavoaz.

Pânã în 2014, parada militarã Ziua Naþionalã a
avut loc pe ªoseaua Kiseleff, cu defilarea militari-
lor din Ministerul Apãrãrii, Ministerul de Interne,

SRI ºi SPP, precum ºi a mijloacelor tehni-
ce pe sub Arcul de Triumf. Parada milita-
rã de 1 Decembrie are loc în Piaþa Consti-
tuþiei pentru al doilea an consecutiv, în
condiþiile în care la Arcul de Triumf au
loc lucrãri de consolidare.

Lucrãrile de consolidare, restaurare ºi
conservare la Arcul de Triumf au început
în martie 2014, iar termenul de finalizare a
proiectului era martie 2015. Consolidarea
ºi restaurarea monumentului Arcul de Tri-
umf este fãcutã cu fonduri prin Progra-
mul Operaþional Regional 2007-2013 ºi
erau estimate la o valoare de 30.461.626,
92 de lei, din care 19.534.718,59 de lei fon-
duri nerambursabile. Din bugetul de stat
au fost alocaþi alþi 8.475.402,65 de lei, iar
2.451.505,69 de lei reprezentau cofinan-
þarea Primãriei Capitalei. Lucrãrile de re-
staurare, consolidare ºi conservare sunt

fãcute de un consorþiu format din Romconstruct
ºi UTI. Arcul de Triumf este monument istoric de
clasa A, ce comemoreazã victoria României în Pri-
mul Rãzboi Mondial. Proiectat de Petre Antones-
cu, monumentul a fost construit în perioada 1921-
1922 ºi renovat în perioada 1935- 1936.

Din anul 1990, ziua de 1 Decembrie a devenit,
prin lege, Ziua Naþionalã a României.

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) a emis un cod gal-
ben de ploi ºi ninsori valabil pentru
aproape toate regiunile, inclusiv Ca-
pitala, între 27 noiembrie, ora 18.00,
ºi 28 noiembrie, ora 12.00. În interva-
lul menþionat, în Oltenia, în cea mai
mare parte a Munteniei ºi a Dobro-
gei ºi în sudul Moldovei vor fi preci-
pitaþii mai ales sub formã de ploaie,
iar cantitãþile de apã vor depãºi
20...25 l/mp ºi izolat 40...50 l/mp. Pre-

MAE despre prezenþa preºedintelui Dumei de Stat la Bucureºti:

România are obligaþia de a scuti
reprezentanþii Rusiei la APCEMN

de la restricþiile de intrare

Cod galben de ploi ºi ninsori
în aproape toatã þara

cipitaþii mixte se vor semnala în Ba-
nat, precum ºi în zona Carpaþilor Ori-
entali, în vestul ºi nordul Moldovei
ºi local în Transilvania, unde se va
forma polei. În Munþii Banatului ºi în
Carpaþii Meridionali vor predomina
ninsorile ºi se va depune strat nou
de zãpadã consistent. În regiunile su-
dice ºi sud-estice, dar ºi pe crestele
montane, vântul va avea intensificãri
temporare, cu rafale ce vor depãºi
local 55...65 km/h.

principiilor existente la nivelul Uni-
unii Europene”.

De asemenea, Narîºkin a mai
spus cã acestea sunt tentative de a
pedepsi politic o þarã pentru alege-
rile pe care le face. “Acele eforturi
de a pedepsi, putem observa cã
sunt împotriva celor douã milioane
de cetãþeni ai Crimeei care sunt su-
puºi acelor restricþii, la fel ca mine.
Vã puteþi închipui ce gândesc ace-
le douã milioane de oameni din Cri-
meea despre UE, despre democra-
þie ºi despre valorile ei”, a mai spus

Serghei Narîºkin.
Preºedintele Dumei de Stat, Ser-

ghei Narîºkin, aflat pe o listã cu ofi-
ciali ruºi cu interdicþie de acces în
UE, a putut fi invitat la summit-ul
APCEMN având în vedere obliga-
þia de drept internaþional de a per-
mite intrarea celor care, în temeiul
unui acord multilateral, se bucurã
de privilegii ºi imunitãþi.

“Ministerul Afacerilor Externe
subliniazã faptul cã România acor-
dã o importanþã deosebitã implemen-
tãrii corecte a regimurilor de sancþi-
uni, în deplinã conformitate cu pre-
vederile instrumentelor internaþio-
nale. Decizia Senatului României de
a adresa invitaþia de participare pre-
ºedintelui Dumei de Stat a Federa-
þiei Ruse, Serghei Narîºkin, la cea de-
a 46-a sesiune a Adunãrii Generale
a Adunãrii Parlamentare a Cooperã-

rii Economice a Mãrii Negre a avut
în vedere faptul cã România are o
obligaþie de drept internaþional de a
permite intrarea pe teritoriul sãu a
celor care, în temeiul unui acord
multilateral, se bucurã de privilegii
ºi imunitãþi”, precizeazã MAE. Mi-
nisterul de Externe precizeazã toto-
datã cã România a informat partene-
rii din UE cu privire la acest caz.

La Bucureºti are loc Adunarea
Generalã a Adunãrii Parlamentare a
Cooperãrii Economice a Mãrii Ne-
gre (APCEMN), cu tema principalã
de dezbatere “Realizarea Obiecti-
velor Dezvoltãrii Durabile în regiu-
nea CEMN: implicarea parlamenta-
rã”. Preºedinþia prin rotaþie a AP-
CEMN este preluatã de Rusia, lu-
crãrile forului având loc vineri la
Senat, în prezenþa preºedintelui
Dumei de Stat.

Conducerea Camerei Deputaþilor
a decis, ieri, sesizarea Comisiei juri-
dice pentru a analiza solicitãrile DNA
privind arestarea preventivã a depu-
taþilor PNL Ioan Oltean ºi Cãtãlin Te-
odorescu, votul în plen urmând sã
aibã loc abia pe 9 decembrie, în con-
textul în care urmeazã mai multe zile
libere. Astfel, Comisia juridicã a Ca-
merei Deputaþilor are termen trei zile
pentru oferirea unui punct de vede-
re, dupã audierea celor doi deputaþi,
însã termenul ar putea fi prelungit la
5 zile, având în vedere cã juriºtii nu
ar avea suficient timp pentru studie-
rea materialelor de la DNA. În aceste
maximum cinci zile pe care le are la
dispoziþie Comisia nu sunt luate în
calcul ºi cele douã zile libere pe care
deputaþii le au la începutul sãptãmâ-
nii viitoare, de Sfântul Andrei (30
noiembrie) ºi Ziua Naþionalã (1 De-
cembrie). Membrii Biroului Perma-
nent al Camerei Deputaþilor se aºteap-
tã, astfel, ca deputaþii juriºti sã întoc-
meascã raportul pentru cele douã
solicitãri abia la finalul sãptãmânii
viitoare, joi sau vineri. Din acel mo-
ment curge un termen de cinci zile în
care poate fi convocat plenul Came-
rei Deputaþilor pentru a decide, prin
vot, asupra solicitãrilor de încuviin-
þare a arestãrii preventive a lui  Ioan

Oltean ºi Cãtãlin Teodorescu. Astfel,
o decizie finalã ar urma sã fie luatã în
jurul datei de 9 decembrie, potrivit
secretarului Camerei Deputaþilor, Ni-
culae Mircovici.

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
cere aviz de la Camera Deputaþilor
pentru arestarea preventivã a parla-
mentarilor Ioan Oltean ºi Cãtãlin Teo-
dorescu, în dosarul în care sunt urmã-
riþi penal pentru fapte de corupþie pri-
vind despãgubiri ilegale de aproape
109 milioane lei date de ANRP lui Mi-
hai Rotaru.

Procurorul ºef al Direcþiei Naþiona-
le Anticorupþie, Laura Codruþa Ko-
vesi, l-a sesizat pe procurorul general
al Parchetului Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie pentru a cere preºedintelui
Camerei Deputaþilor încuviinþarea
arestãrii preventive a deputaþilor Ioan
Oltean ºi Cãtãlin Florin Teodorescu.
“Cele douã cereri de încuviinþare a
arestãrii preventive au fost formulate
având în vedere cã sunt îndeplinite
condiþiile prevãzute de Codul de pro-
cedurã penalã”, aratã DNA, într-un
comunicat de presã. DNA a precizat
cã cererile pentru avizarea arestãrii
preventive a celor doi deputaþilor au
fost transmise împreunã cu referatele
procurorilor care efectueazã cercetãri
în cauzã, împreunã cu dosarul cauzei.

Votul privind solicitãrile DNA în cazurile Oltean ºi
Teodorescu, întârziat de vacanþa de 1 Decembrie
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Ca în fiecare an, sãrbãtorim
ziua de 1 Decembrie cu gândul la
Marea Unire – pe vecie – de la
1918 a Ardealului cu toate Þãrile
Române. Atunci, la Marea Adu-
nare de la Alba Iulia s-au adunat
reprezentanþii poporului român din
Transilvania ºi Banat, peste
100.000 de delegaþi, pentru a rosti
rãspicat dezideratul cel mai sfânt,
pe care l-a avut vreodatã neamul
nostru: vrem unirea. Nu este în
intenþia noastrã de a relua sau re-
povesti succesiunea evenimente-
lor ºi împrejurãrile care au fãcut
posibilã crearea României Mari.
De la Tisa pânã la Nistru. Româ-
nia Mare devenea la 1 Decem-
brie 1918 þara tuturor acelora care
vorbesc ºi se roagã lui Dumnezeu
în aceeaºi limbã româneascã, care
aparþin aceluiaºi pãmânt româ-
nesc ºi sunt pãtrunºi de aceleaºi
gânduri ºi sentimente româneºti.
Voinþa unanimã care a biruit la

MIRCEA CANÞÃR
Alba Iulia a zguduit ºi dãrâmat ul-
timul hotar, ultimele rãmãºiþe din
graniþele cu care lunga tiranie a
istoriei spintecase veacuri de-a
rândul fiinþa neamului românesc.
O fericitã coincidenþã a fãcut ca
exact în istorica zi de 1 Decem-
brie 1918, când la Alba Iulia se
hotãra unirea Transilvaniei cu
Þara Româneascã, Bucureºtiul sã
trãiascã un eveniment cu valoare
de simbol: revenirea Regelui Fer-
dinand, “trist” - în opinia unor con-
temporani -, fãrã a-ºi exterioriza
bucuria, de a-ºi fi legat numele de
marele act istoric al Unirii, în ca-
pitala þãrii, dupã ce din noiembrie
1916 fusese nevoit sã se retragã
la Iaºi. România strângea la sânul
ei, Basarabia ºi Bucovina, douã
provincii rãpite, dar ºi Ardealul.
Asta era atunci ºi fiorul emoþiei a
dãinuit în timp, chiar dacã din raþi-
uni ºtiute s-au ignorat adevãraþii
eroi, fãrã a cãror contribuþie faþa

istoriei ar fi fost diferitã. În pofida
patriotismului de paradã, suscitat
an de an, prin repetarea unor cli-
ºee, la aproape un secol de la
Marea Unire care a marcat intra-
rea noastrã în modernitate, aceas-
ta pare neîncheiatã sau într-un
moment de stagnare. Ce fel de
Românie au visat Iuliu Maniu, Ion
C. Brãtianu, Regele Ferdinand ºi
ceilalþi din lumea lor? Este o între-
bare la care rareori mai cãutãm
rãspuns. Vorbind de generaþia
Marii Uniri de la 1918, cât ºi de-
spre cea care i-a urmat, ar trebui
sã-i relevãm, pe lângã dimensiu-
nea politicã, autenticã ºi calitatea
moralã. Deºi aceasta a avut rela-
tivitatea ei, fãrã a fi dominantã,
curând dovedindu-se un foc de
paie. P. P. Negulescu în lucrarea
sa “Partidele politice” (p. 39) vor-
bea de lupta violentã a partidelor
vechi între ele, a partidelor noi con-
tra celor vechi, a partidelor noi în-

tre ele ºi a partidelor vechi contra
celor noi. Oricum, oamenii aceia
politici erau cei mai mulþi boieri sau,
dacã nu erau boieri de origine,
erau în orice caz boieri de suflet
ºi mentalitate. Nu se agãþau de
putere, iar în politicã nu se com-
portau sistematic ca niºte parve-
niþi. Lumea s-a schimbat ºi simp-
tomele de derapaj s-au resimþit,
paradoxal, în anii în care Româ-
nia a redevenit ceea ce îi hãrãzi-
serã înaintaºii ei: europeanã ºi de-
mocraticã. Parvenitismul, corup-
þia endemicã, complexele intelec-
tuale, au ajuns trãsãturi definitorii
ale unei clase politice tot mai de-
monetizate, ºi stigmatizate, dova-
dã ceea ce a exprimat recent
strada. Vorbim tot mai rar, dacã
nu deloc, despre patriotism, de
parcã noþiunea n-ar mai fi de bon-
ton. Evitând termenul de patrio-
tism, riscãm sã-i uitãm ºi seman-
tica. A fi patriot, a avea conºtiin-

O zi astralã: 1 Decembrie 1918O zi astralã: 1 Decembrie 1918O zi astralã: 1 Decembrie 1918O zi astralã: 1 Decembrie 1918O zi astralã: 1 Decembrie 1918
þã naþionalã, înseamnã a te ocupa
în primul rând de prezent, de mai
buna rânduialã, mai buna admi-
nistraþie a þãrii. ªi nu credem cã
cei care stau acum în fruntea tre-
burilor þãrii sunt abilitaþi sã dea
lecþii morale, fiindcã ceea ce ne
fluturã nu este decât o formã de-
ghizatã de anti-patriotism. Când
pãmântul þãrii se vinde strãinilor,
dupã ce industriile au fost toate
distruse, când românii îºi pãrãsesc
þara, în cãutarea de locuri de mun-
cã, mai bine plãtite, toate aces-
tea, nu sunt decât motive, pentru
care trãim din resentimente, cear-
ta e un mod de viaþã, zgomotul de
fond al convieþuirii noastre. S-ar
zice cã toatã lumea urãºte toatã
lumea. Aerul e apãsãtor ca dea-
supra unui câmp de luptã. Sub
acest semn întâmpinãm anul
acesta ziua de 1 Decembrie, alt-
minteri o zi sfântã a neamului nos-
tru românesc.

Administraþia Bazinalã de Apã
Jiu a anunþat, ieri, cã Institutul
Naþional de Hidrologie ºi Gospo-
dãrire a Apelor a intituit cod gal-
ben pe râurile Desnãþui (judeþele

Cod portocaliuCod portocaliuCod portocaliuCod portocaliuCod portocaliu
de inundaþii în Doljde inundaþii în Doljde inundaþii în Doljde inundaþii în Doljde inundaþii în Dolj

Mai multe cursuri de apã din judeþul Dolj sunt, începând de ieri, sub aver-
tizare cod galben de inundaþii. Veºtile proaste nu se opresc însã aici. Treptat,
chiar din aceastã dimineaþã, intrã în vigoare codul portocaliu pentru mai
multe râuri ºi afluenþii acestora. Jiul ar putea crea probleme pe sectorul aval
Rovinari – amonte Podari, hidrologii emiþând în acest sens o atenþionare
cod portocaliu ce vizeazã râul. Sub atenþia autoritãþilor se aflã ºi Desnãþuiul,
dar ºi unii afluenþi mici ai Oltului.

Dolj ºi Mehedinþi) ºi Jiul mijlociu
ºi inferior valabil pânã mâine la ora
19.00. Începând din aceastã dimi-
neaþã, de la ora 3.00, ºi pânã mâi-
ne, la ora 6.00, hidrologii au insti-

tuit cod portocaliu de inundaþii pe
râurile din bazinele hidrografice
Desnãþui, Jiu sector aval Rovinari
– amonte Podari (judeþele Mehe-
dinþi, Dolj ºi Gorj), Olteþ ºi afluen-

þii Oltului inferior (judeþele Vâlcea,
Olt, Gorj ºi Dolj).

Fenomenele vizate sunt scurgeri
importante pe versanþi, torenþi ºi
pâraie, viituri rapide pe râurile mici
cu posibile efecte de inundaþii lo-
cale ºi creºteri de debite ºi niveluri
pe unele râuri din bazinele hidro-
grafice menþionate, cu posibile
depãºiri ale cotelor de apãrare.

Avertizare hidrologicã pentru
mai multe cursuri de apã din þarã

Nu doar râurile din Oltenia sunt
însã vizate de aceastã atenþionare.
Potrivit hidrologilor, cod galben va
fi pânã mâine la ora 16.00 ºi pe
râurile din bazinele hidrografice
Cãlmãþui, Vedea (judeþele Olt, Te-
leorman ºi Argeº) ºi Dobrogea (ju-
deþele Constanþa ºi Tulcea). Ace-
eaºi avertizare cod galben este va-
labilã în intervalul 27 noiembrie, ora
18.00 – 29 noiembrie, ora 16.00,
pe râul Argeº (judeþele Argeº, Dâm-
boviþa, Teleorman, Giurgiu ºi Il-
fov). În intervalul 28.11.2015, ora
2.00 – 29.11.2015 ora 16.00 este
cod galben pe râurile din bazinele
hidrografice Ialomiþa superioarã ºi
afluenþii sãi (judeþele Dâmboviþa ºi
Prahova), Cãlmãþui, Buzãu – ba-
zin mijlociu (judeþele Prahova, Bu-

zãu ºi Brãila), Râmnicu Sãrat (ju-
deþele Buzãu ºi Vrancea), Bârlad –
bazin mijlociu ºi inferior (judeþele
Bacãu, Vaslui ºi Galaþi) ºi afluenþii
mici ai Siretului ºi Prutului din ju-
deþele Vrancea, Vaslui ºi Galaþi.
Codul portocaliu a fost instituit ºi
pe râurile din bazinele hidrografi-
ce Cãlmãþui (judeþele Olt ºi Tele-
orman), Vedea superioarã (judeþe-
le Olt ºi Argeº), Teleorman supe-
rior ºi mijlociu ºi afluenþii mici ai
râului Vedea de pe sectorul infe-
rior (judeþele Argeº ºi Teleorman),
Neajlov superior ºi mijlociu (jude-
þele Argeº, Dâmboviþa ºi Giurgiu)
ºi Sabar (judeþele Argeº, Dâmbo-
viþa, Ilfov ºi Giurgiu).

Fenomenele hidrologice pericu-
loase se pot produce cu probabili-
tate mai mare pe râurile din jude-
þele: Vâlcea, Olt, Argeº ºi Teleor-
man.  Potrivit ABA Jiu, se impune
urmãrirea evoluþiei situaþiei hidro-
meteorologice, în conformitate cu
„Regulamentul privind gestionarea
situaþiilor de urgenþã generate de
inundaþii, fenomene meteorologi-
ce periculoase, accidente la con-
strucþii hidrotehnice, poluãri acci-
dentale pe cursurile de apã ºi po-
luãri marine în zona costierã”.

RADU ILICEANU
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În baza informaþiilor pe care le
aveau, poliþiºtii Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, împreunã cu un
procuror al DIICOT – Serviciul

Au fost arestaþi:

Craioveni prinºi cu ecstasyCraioveni prinºi cu ecstasyCraioveni prinºi cu ecstasyCraioveni prinºi cu ecstasyCraioveni prinºi cu ecstasy,,,,,
canabis ºi cocainãcanabis ºi cocainãcanabis ºi cocainãcanabis ºi cocainãcanabis ºi cocainã

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, joi, 26
noiembrie a.c., poliþiºtii din cadrul Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean Dolj – Serviciul
de Investigaþii Criminale, au depistat, în Cra-
iova, o femeie, de 48 de ani, Ioana Vãduva,
care era urmãritã internaþional. Pe numele
acesteia, autoritãþile judiciare germane au
emis un mandat european de arestare pentru
sãvârºirea a douã infracþiuni de complicitate
la infracþiunea de furt de bijuterii. Faptele ar
fi fost comise pe te-
ritoriul Germaniei, în
cursul anului 2014,
împreunã cu alte per-
soane, iar prin aceste
infracþiuni s-a creat
un prejudiciu de pes-
te 33.000 de euro.
Pentru depistarea ce-
lei în cauzã, poliþiºtii
au beneficiat de date
ºi informaþii supli-
mentare, obþinute
prin intermediul Bi-
roului SIRENE din
cadrul Centrului de
Cooperare Poliþie-

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj au organizat, ieri, la sediul
unitãþii, o festivitate de avansare în gradul
profesional urmãtor, la termen ºi înaintea
expirãrii stagiului minim, a poliþiºtilor care
s-au remarcat în activitãþile desfãºurate în
îndeplinirea atribuþiilor de serviciu. Astfel, cu
ocazia Zilei de 1 Decembrie au fost avansaþi
în gradul profesional urmãtor înainte de în-
deplinirea stagiului minim 11 ofiþeri ºi 19

Doi tineri din Craiova, de 26, respec-
tiv 31 de ani, au fost arestaþi preventiv
în baza mandatelor emise ieri de Tribu-
nalul Dolj, pentru trafic de droguri de
mare risc ºi trafic de droguri de risc.
Cei doi au fost reþinuþi joi, în urma unei

acþiuni a poliþiºtilor Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorilor DIICOT
Craiova, în urma descinderilor fãcute
la locuinþele lor fiind gãsite pastile de
ecstasy, canabis, haºiº, dar ºi cocainã.

Teritorial Craiova, au desfãºurat
o acþiune, în Craiova, pentru des-
tructurarea unei reþele de traficanþi
de droguri de risc ºi mare risc.
Astfel, joi, 26 noiembrie a.c., oa-

menii legii au descins la douã lo-
cuinþe din municipiu, la Marius
Andrei Anastasescu, de 31 de ani
ºi la Elena Alexandra Jianu, de 26
de ani. La percheziþii s-au desco-
perit 192 de comprimate de ec-
stasy, 70 gr. de canabis, 3 grame
de rezinã de canabis (haºiº), mu-
guri de canabis, dar ºi 1 gr. de
cocainã ºi mai multe pliculeþe cu
urme de cocainã.

În plus, cei doi craioveni
aveau ºi instalaþii artizanale de
propagare a luminii ºi cãldurii
(pentru creºterea plantelor) ºi de
consum a canabisului, toate fi-
ind ridicate în vederea cercetãri-
lor. ªi cei doi craioveni au fost
„sãltaþi” de poliþiºtii de crimã or-
ganizatã ºi duºi la audieri, la se-
diul DIICOT – Craiova. La fina-

lul audierilor procurorul de caz a
dispus reþinerea celor doi pentru
24 de ore, fiind acuzaþi de trafic
de droguri de risc ºi trafic de
droguri de mare risc.

Ieri au fost prezentaþi Tribu-
nalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã, propunere
admisã de instanþã, care le-a emis
mandate pentru 30 de zile: „Ad-
mite propunerea Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie – DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova. Dispune
arestarea preventivã a inculpa-

tului Anastasescu Marius Andrei,
pe o perioadã de 30 de zile, în-
cepând de la data punerii în exe-
cutare a mandatului. Dispune
arestarea preventivã a inculpa-
tei Jianu Elena Alexandra, pe o
perioadã de 30 de zile, începând
cu data de 27 noiembrie 2015 ºi
pânã la 26 decembrie, inclusiv.
Cu contestaþie în termen de 48
de ore de la pronunþare. Pronun-
þatã în ºedinþa din Camera de
Consiliu de la 27.11.2015”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

AAAAAvansãri la IPJ Dolj de 1 Decembrievansãri la IPJ Dolj de 1 Decembrievansãri la IPJ Dolj de 1 Decembrievansãri la IPJ Dolj de 1 Decembrievansãri la IPJ Dolj de 1 Decembrie
Pentru a marca importanþa zilei de 1

Decembrie, poliþiºtii craioveni au
organizat, ieri, o festivitate la sediul
unitãþii, în cadrul cãreia au fost avansaþi
11 ofiþeri ºi 19 agenþi de poliþie doljeni.
Activitãþile continuã ºi pe parcursul
acestei minivacanþe, când oamenii legii
vor fi în stradã pentru asigurarea liniºtii
ºi ordinii, dar vor participa ºi la manifes-
tãrile ce se desfãºoarã marþi, 1 decem-
brie, în centrul Craiovei.

În arest pentru complicitate laÎn arest pentru complicitate laÎn arest pentru complicitate laÎn arest pentru complicitate laÎn arest pentru complicitate la
furturi de bijuterii în Germaniafurturi de bijuterii în Germaniafurturi de bijuterii în Germaniafurturi de bijuterii în Germaniafurturi de bijuterii în Germania

O craioveancã de 48 de ani, care
era urmãritã internaþional de
autoritãþile din Germania pentru
complicitate la furturi de bijuterii,
în valoare de peste 33.000 de euro,
a fost arestatã preventiv pentru 15
zile, în baza mandatului emis ieri
de Curtea de Apel Craiova, urmând
sã fie demarate procedurile în
vederea extrãdãrii acesteia.

agenþi de poliþie din cadrul Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj.

Ca de fiecare datã, ºi în zilele de sãrbãtoa-
re, aproape 400 de poliþiºti vor acþiona zilnic
pentru asigurarea unui climat corespunzãtor
de ordine ºi siguranþã publicã, precum ºi în
cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în
zona desfãºurãrii manifestãrilor publice, pen-
tru ca toþi craiovenii ºi doljenii sã se bucure
în liniºte ºi siguranþã de sãrbãtoarea Româ-
niei. Iar marþi, poliþiºtii doljeni vor participa
la tradiþionala defilare din centrul municipiu-
lui Craiova cu mai multe autospeciale aparþi-
nând Poliþiei Rutiere, Serviciului de Ordine
Publicã, Serviciului de Acþiuni Speciale, dar
ºi Laboratorul Criminalistic.

 „Conducerea Inspectoratului îi asigurã
pe doljeni cã poliþiºtii vor fi la datorie ºi în
zilele urmãtoare, prezenþi în mijlocul cetã-
þenilor, pentru a creºte gradul de siguranþã
civicã ºi pentru prevenirea faptelor antiso-
ciale”, a precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

neascã Internaþionalã – Inspectoratul Gene-
ral al Poliþiei Române. 

Femeia a fost prezentatã Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova, care a emis
pe numele sãu ordonanþã de reþinere pentru
24 ore, fiind introdusã în Arestul Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean Dolj. Ieri a ajuns
în faþa magistraþilor Curþii de Apel Craiova,
care au dispus arestarea ei pentru 15 zile, în
vederea demarãrii procedurilor de extrãdare
cãtre Germania: „Dispune arestarea provi-
zorie în vederea predãrii a persoanei solici-
tate Vãduva Ioana pe o perioada de 15 zile,
începând cu data de 27 noiembrie 2015
pânã la data de 11 decembrie 2015, inclu-
siv Dispune emiterea mandatului de aresta-
re. Fixeazã termen pentru prezentarea man-
datului european de arestare tradus în lim-
ba românã, la data de 11 decembrie 2015.
Cu contestaþie în termen de 24 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în ºedinþã publicã
de la 27 noiembrie 2015”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.
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Menirea reuniunii de joi seara,
de la restaurantul „Dolce Vita” din
Craiova, era anunþatã în prealabil:
consilierul local PNL Pavel Badea
urma sã-ºi oficieze candidatura,
rezultatã în urma unui sondaj al
„centrului”, la funcþia de primar,
premergãtor alegerilor locale de
anul viitor. Reprezentanþi ai mass-
media, parlamentari, militanþi ai
partidului, prieteni apropiaþi, au

Pavel Badea, la poartaPavel Badea, la poartaPavel Badea, la poartaPavel Badea, la poartaPavel Badea, la poarta
Primãriei CraiovaPrimãriei CraiovaPrimãriei CraiovaPrimãriei CraiovaPrimãriei Craiova

luat parte la un eveniment mai
degrabã de socializare, fiindcã lan-
sarea oficialã a candidaturii va
avea loc la începutul lunii decem-
brie, la Centrul Multifuncþional.
Doar câteva alocuþiuni cuminþi,
incluzând-o ºi pe cea a candida-
tului, au pus în temã asistenþa in-
vitatã, cu scopul concret al reu-
niunii, între altele menþinându-se
ºi „binecuvântarea” primitã din

partea co-preºedinþilor PNL, Ali-
na Gorghiu ºi Vasile Blaga. Cum
nici optimismul otova, nici pesi-
mismul nesãrat, nici interogaþiile
dilematice nu s-au fãcut resimþi-
te, în discuþiile de circumstanþã,
pânã la urmã, cum zicea cineva,
liberalii craioveni trebuiau sã se
decidã asupra unui candidat. ªi
bunul simþ a prevalat, în sensul
cã vociferãrile, câte au fost, s-au
consumat în surdinã. Pânã la urmã
ºi demisia consilierului local Dan
Cherciu din PNL o putem circum-
scrie tot unui gest de onorabilita-
te. Pavel Badea este un întreprin-
zãtor privat, dupã o carierã inter-
naþionalã de fotbalist profesionist,

care-i conferã un plus de vizibili-
tate publicã, cu stagii în Elveþia,
Coreea de Sud, Japonia, þãri su-
percivilizate, în care, dacã trãieºti
o vreme, e cu neputinþã sã nu în-
þelegi chiar nimic. Sigur cã admi-
nistraþia publicã localã nu are mã-
surã comunã cu fotbalul mare, dar
aici nu vorbim de ambiþia olte-
neascã, funciarã, a candidatului
Pavel Badea, ci de altceva. ªi anu-
me, cã a vãzut, poate reþinut, poate
reflectat, cum aratã mari oraºe
îngrijite ale lumii. Apoi, mandate-
le de consilier local municipal l-
au ajutat sã înþeleagã problemele
Craiovei, unele nerezolvabile, alte
rezolvabile într-un orizont apro-

piat de timp ºi altele, de acum fi-
nalizate. Pavel Badea este un cra-
iovean get – beget, cum se spu-
ne. A trudit în viaþã pentru a ajun-
ge la statutul social deþinut actual-
mente. E înstãrit. A transpirat mult
pentru Craiova ºi a primit multe,
multe aplauze. Dintr-un puseu de
simpatie perenã putem invoca
nostalgic o comparaþie: dacã ju-
mãtate din cei care l-au ovaþio-
nat, ca fotbalist al Craiovei, ºi-l
reamintesc, o tempora, chiar îºi
meritã candidatura. La poarta Pri-
mãriei Craiova are acum de exe-
cutat un penalty ºi el crede cã nu-
i tremurã picioarele. Deºi ºtie bine
cine îºi apãrã mandatul.

Lucrãrile la stadionul de atle-
tism, din incinta complexului „Ion
Oblemenco”, nu vor fi terminate
la timp, motiv pentru care autori-
tãþile locale se îndreaptã spre re-
zilierea contractului cu firma con-
structoare. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a declarat, în plenul
CLM de sãptãmâna trecutã, cã
Primãria Craiova va renunþa la
grupul de firme AB Tehnica ºi K-
Box Construction SRL, dacã
acestea nu vor reuºi sã predea in-
vestiþia gata în luna decembrie.
„Dacã în decembrie nu mi se va
preda stadionul, vom rezilia con-
tractul ºi vom face o nouã licita-
þie. Pãrerea mea este cã nu vor fi
în stare sã-l termine ºi vom ajun-
ge la o nouã licitaþie. Sã sperãm

Primãria Craiova va reziliaPrimãria Craiova va reziliaPrimãria Craiova va reziliaPrimãria Craiova va reziliaPrimãria Craiova va rezilia
contractul pentru stadionul miccontractul pentru stadionul miccontractul pentru stadionul miccontractul pentru stadionul miccontractul pentru stadionul mic

Primãria Craiova este pe cale sã rezilieze contractul de lucrãri cu firma care con-
struieºte stadionul mic de atletism. Primarul Lia Olguþa Vasilescu a atenþionat con-
structorul cã va fi dat afarã de pe ºantier dacã nu predã investiþia în luna decembrie.

cã avem norocul sã vinã o firmã
care sã-l ducã pânã la capãt”, a
spus Olguþa Vasilescu.

Stadionul cel mare
este în grafic

Cât priveºte stadionul cel mare,
lucrãrile merg bine, constructo-
rul respectând întocmai graficul
de execuþie. Potrivit primarului,
sunt ºanse mari ca aceastã lucra-
re sã se termine în luna noiem-
brie a anului viitor. „Stadionul cel
mare cred cã se va termina în
noiembrie 2016. Spun cred pen-
tru cã este considerat, prin lege,
investiþie prioritarã a statului ro-
mân. Sunt douã investiþii priori-
tare, complexul de la Otopeni ºi
stadionul de la Craiova care ar tre-

bui sã se facã”, a spus Olguþa
Vasilescu. Primarul Craiovei este
de pãrere cã arena „Ion Oblemen-
co” este o investiþie care nu va
putea fi stopatã ºi dintr-un alt
motiv, ºi anume pentru cã, în Bã-
nie, se vor juca meciuri din Cam-
pionatul Mondial de Fotbal din
2020. „Este un obiectiv dificil de
oprit pentru cã stadionul de la Cra-
iova este unul din cele trei din Ro-
mânia care va gãzdui Campiona-
tul European de Fotbal din 2020.
Dacã va fi o altã opticã din partea
guvernului, dar din punctul meu
de vedere, aceastã investiþie nu
poate fi opritã”.

O arenã de 5.000 de locuri
ªantierul la stadionul de atletism

a început pe data de 20 de mai ºi
ar fi trebuit sã fie gata pe 20 no-
iembrie. Constructorii au motivat,
pe de o parte, cã terenul de sub
acest stadion este mlãºtinos ºi lu-
crãrile merg destul de anevoios. În
toamnã, firmele de construcþie au
venit cu scuza cã ploile au împie-
dicat lucrãrile. Primarul Lia Olgu-
þa Vasilescu a declarat, tot în ple-
nul de sãptãmâna trecutã, cã fir-
mele au gãsit înþelegere la munici-

palitate din acest punct de vedere,
dar cã, totuºi, lucrãrile sunt mult
întârziate, motiv pentru care nu
vor putea fi terminate nici mãcar
în decembrie. Potrivit caietului de
sarcini, arena de atletism va avea
o capacitate de 5.000 de locuri,
va fi amplasatã lângã stadionul
mare de fotbal, iar costurile con-
struirii ei vor fi suportate de bu-
getul local.

LAURA MOÞÎRLICHE

Potrivit unui comunicat al Biroului de presã
al regelui Mihai I, transmis ieri, „Trenul Adu-
cerii Aminte” se va opri în Gara Turnu Severin
luni, 30 noiembrie, la ora 15.30. Cu trenul re-

Trenul regal, având la bord Familia Regalã, va reface traseul Turnu
Severin – Bucureºti, pe 1 Decembrie, ca un omagiu adus regelui Carol I,

la 150 de ani de la venirea sa în þarã.

gal vor sosi în capitala judeþului Mehedinþi prin-
cipesa Margareta ºi principele Radu, alãturi de
principesa Maria. Trenul regal va putea fi vizi-
tat în Gara Turnu Severin în aceeaºi zi între

orele 16.30-21.00. În cursul dupã-amiezii ºi
serii de luni, 30 noiembrie, Familia Regalã va
participa la întâlniri cu reprezentanþii autoritãþii
locale ºi ai comunitãþii mehedinþene, precum
ºi cu oameni de culturã ºi artã.

Trenul regal va pleca în dimineaþa de 1
decembrie, din Gara Turnu Severin, la ora
8.30, prima oprire urmând sã aibã loc în Gara
Filiaºi, la ora 10.49. Trenul va opri pentru
10 minute. A doua oprire va fi la gara din
Craiova, la ora 11.40, unde trenul va staþio-
na pentru 20 de minute. Cu ocazia opririi la
Craiova, Familia Regalã va vizita o expoziþie
amplasatã în incinta gãrii. Urmãtoarea opri-
re va avea loc în gara din Slatina, la ora
13.10, unde trenul va sta 10 minute. Urmeazã
oraºul Titu, la ora 16.13, unde trenul va sta-
þiona 12 minute. Ultima oprire a trenului, în
ziua de 1 decembrie, va fi la Gara Regalã
Bãneasa, la ora 17.16.

«Este în tradiþia Familiei Regale folosirea
cãlãtoriei cu Trenul Regal pentru un scop so-
cial, cultural, educaþional sau caritabil. Anul

acesta, în urma tragicului incendiu din Capitalã,
în care un mare numãr de tineri ºi-au pierdut
viaþa sau au fost grav rãniþi, Familia Regalã a
decis sã organizeze, pe durata cãlãtoriei cu „Tre-
nul Aducerii Aminte”, un eveniment dedicat
strângerii de fonduri. Evenimentul va fi organi-
zat în parteneriat cu companii medicale ºi re-
prezentanþi ai mediului de afaceri. Proiectul
medical cãruia fondurile îi sunt destinate va fi
anunþat în scurt timp», precizeazã sursa citatã.

În anii trecuþi, în trenul regal, au fost invitaþi
sã cãlãtoreascã scriitorii români (Scriitori pe
Calea Regalã), elevi olimpici, vârstnici care
beneficiazã de programul ‘’Niciodatã singur’’
al Fundaþiei Principesa Margareta a României,
copii, precum ºi membri ai Corpului Diploma-
tic acreditat la Bucureºti.

La 8 mai 1866, principele Carol punea pi-
ciorul pe pãmânt românesc, la Turnu Severin.
La 10 mai, Principele Suveran intra în Capita-
lã, iar la 29 iunie era adoptatã Constituþia în
care, pentru prima oarã în istorie, þara noastrã
era denumitã “România”, potrivit sursei citate.

(Agerpres)
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Fly Go, unul dintre cei mai
activi operatori români de ser-
vicii de turism din mediul on-
line, dar ºi primul din Româ-
nia care a pus la dispoziþia
clienþilor sãi varianta de zbo-
ruri combinate ºi serviciul
Ghiduri Turistice, continuã
seria inovaþiilor propuse pie-
þei, de data aceasta prin adãu-
garea unei componente dina-
mice produsului City Break.
Numai în 2015 compania a
investit semnificativ în produ-
se noi ºi în campanii de co-
municare. Valoarea investiþiei
se ridicã la 1,5 milioane de
Euro. “Activãm pe o piaþã
puternic digitalizatã ºi extrem
de competitivã, în care utili-
zatorii sunt foarte informaþi
ºi aleg serviciile personaliza-
te ºi flexibile. Este evident cã
o agenþie de turism trebuie sã
fie, în primul rând, acolo
unde existã consumatorul, în on-
line. E mai simplu ºi mai comod
pentru client. Este un fapt care ne
impune o investiþie continuã în
zona digitala, în comunicare, în
zona de resurse umane, dar ºi în
cea de tehnologie.”, a declarat Ste-
fano Iervolino, Director General
Fly Go.

În 2015...

Fly Go a investit 1,5 milioane euro
în 2015 ºi pregãteºte produse noi pen-
tru 2016. Dupã lansarea „Zborurilor
Combinate”, a „Ghidurilor Turistice”

ºi a „City Break-urilor Dinamice”, în
2015, alte douã servicii destinate se-
niorilor ºi strãinior care cãlãtoresc în
România vor fi lansate în 2016.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

“Investiþiile anului 2015 au fost
direcþionate spre obþinerea
unei poziþionãri avantajoase

în on-line”
Anul acesta, Fly Go a lansat

varianta îmbunãtãþitã aserviciului
“City Break”, cu o componentã

dinamicã. Concret,
clientulisi poate configu-
ra singur structura de
city-break doritã, pe site-
ul www.fly-go.ro. Astfel
cã îºi poate alege durata
idealã, tipul hotelului din
gama variatã de unitãþi
de cazare, zborul dus-
întors, dar ºi serviciile
conexe. Clientul îºi poa-
te personaliza city
break-ul în cel mai mic
detaliu. Principalul avan-
taj al produsului nostru
este cã, în momentul în
care clientul iniþiazã o
cãutare pe site-ul Fly
Go, rezultatul primit este
unul optimizat: preþul re-
turnat clientului este real
ºi întreaga ofertã este va-
lidatã din punct de vede-
re al disponibilitãþii zbo-
rului, cât ºi al hotelului.

“Investiþiile anului 2015 au fost di-
recþionate spre obþinerea unei po-
ziþionãri avantajoase în on-line.
Astfel ca efortul nostru a fost con-
centrat spre a adãuga un plus de
valoare clientului prin produsele
oferite. ªi am lansat produse noi,
cum este City Break-ul cu o com-
ponentã dinamicã. Am investit în

talent management pentru a ne
consolida o echipa de profesioniºti
puternicã. Suntem cu un pas îna-
intea aºteptãrilor clientului ºi ne în-
dreptãm în direcþia atingerii obiec-
tivului principal al anului 2016,
acela de a fi o soluþie la îndemânã
pentru clienþii noºtri printr-o viziu-
ne creativã ºi prin produsele com-
petitive oferite”, a adãugat Stefa-
no Iervolino.

„În 2016, dorim sã creºtem
cota de piaþã, prin mãrirea
gradului de interactivitate”
În 2016, Fly Go va investi în

îmbunãtãþirea experienþei clientu-
lui atât în on-line, cât ºi în off-
line printr-o înþelegere cât mai fi-
delã a turistului român, a motiva-
þiilor sale, a procesului decizional
ºi prin anticiparea comportamen-

tului sau de consum. Totodatã,
compania intenþioneazã sã promo-
veze România în þãrile în care ac-
tiveazã. Astfel cã, cele douã ser-
vicii pe care Fly Go le va lansa
anul viitor, destinate seniorilor ºi
strãinilor dornici sã viziteze Ro-
mânia, vor integra obiectivele sta-
bilite. „În 2016, dorim sã creº-
tem cota de piaþã, prin mãrirea gra-
dului de interactivitate ºi sã ne fi-
delizãm clienþii pe pieþele în care
activam. Mai mult, ne vom extin-
de pe orizontalã ºi vom pãtrunde
pe noi pieþe europene. În 2016,
vom lansa o nouã versiune a web-
site-ului www.fly-go.ro, vom di-
versifica oferta de city-break cu
noi destinaþii iubite de români ºi
vom crea conþinut relevant ºi la
îndemânã pentru turiºtii români”,
a declarat Stefano Iervolino.

Au fost foarte multe activitãþi
în cadrul acestui proiect, care  se
deruleazã în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalierã
România – Bulgaria 2007 – 2013,
dar unul a captat atenþia unui nu-
mãr însemnat de oameni de afa-
ceri - “Forumul Investiþiilor”.

Comunicare interactivã ºi cooperare
în regiunea transfrontalierã

Peste câteva zile se închide proiectul “Îm-
preunã în timp real: Reþea de Centre de con-
ferinþe – video pentru realizarea de comu-
nicare interactivã ºi cooperare în regiunea
transfrontalierã”, un proiect implementat
de Asociaþia Românã pentru Transfer Teh-
nologic ºi Inovare (ARoTT), în parteneriat

cu Camera de Comerþ ºi Industrie Ruse,
Asociaþia “Idein Society”, Camera de Co-
merþ  Vraþa ºi Camera de Comerþ, Indus-
trie ºi Agriculturã Cãlãraºi. Acest proiect s-
a derulat timp de un an de zile ºi a antrenat
mai multe comunitãþi de pe  ambele maluri
ale Dunãrii.

Evenimentul s-a transmis în sis-
tem videoconferinþã, o soluþie ino-
vatoare de a prezenta oferte, in-
vestiþii, programe cu metode noi,
europene ºi care au prins foarte
bine la mediul de business.

„Proiectul a avut drept scop
crearea unei reþele de centre mo-

derne de video-conferinþã în Ruse,
Vraþa, Craiova  ºi  Cãlãraºi,  care
va contribui la reducerea proble-
melor de accesibilitate ºi izolare a
zonei  transfrontaliere. Tehnolo-
gia de video-conferinþã  permite
un  schimb mai rapid de informa-
þii audio-video  ºi date. Viitorii uti-
lizatori vor avea posibilitatea sã
comunice într-un mod care va fa-
cilita cooperarea economicã ºi so-
cialã în regiune. Aplicarea tehno-
logiei de video-conferinþe va re-
duce costurile de transport, efec-
tele nocive asupra mediului, stre-
sul ºi accidentele rutiere”, a pre-
cizat ing. Gabriel Vlãduþ, preºe-
dintele ARoTT.

Grupurile þintã vizate de pro-
iect sunt formate din reprezentanþi
ai mediului de afaceri, instituþiilor
publice, organizaþiilor nonguver-
namentale, universitãþilor ºi ºco-
lilor, mass-media locuitori ai dis-
trictelor Ruse, Vraþa ºi ai judeþe-
lor Cãlãraºi ºi Dolj.

Bãnca Comercialã Românã
(BCR), respectiv unitãþile sale te-
ritoriale retail ºi centrele de afa-
ceri corporate nu vor avea pro-
gram cu publicul în zilele de 30
noiembrie – 1 decembrie 2015.
Pentru efectuarea de operaþiuni
clienþii Bãncii Comerciale Româ-
ne au la dispoziþie urmãtoarele va-
riante: Internet Banking, prin in-
termediul serviciului Click 24 Ban-
king BCR ce poate  fi accesat fo-
losind adresa  www.24banking.ro;

Mobile Banking, folosind apli-
caþia Touch 24 Banking BCR
(disponibilã pe dispozitive mo-
bile cu Android ºi iOS) sau ac-
cesând m.24banking.ro, Phone
Banking, prin Alo 24 Banking
BCR, la numãrul de telefon
0800.801.BCR (0800.801.227)
- gratuit din orice reþea naþiona-
lã, precum ºi Reþeaua de echi-
pamente BCR – Bancomate ºi
Maºini Multifuncþionale ºi Auto-
mate Schimb Valutar.
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 Primul invitat care a luat cuvântul a
fost Andrei Butaru, directorul DSVSA,
cãruia, înainte de prezentarea raportului de
activitate, i s-a cerut, de cãtre prefectul
Sorin Nicolae Rãducan, sã precizeze dacã
sunt luate mãsuri pentru contracararea
eventualelor consecinþe nefaste ale pestei
porcine africane, care are douã focare des-
coperite în Ucraina, la 150 de km de Delta
Dunãrii. „Nu vreau sã reþin mult asistenþa
ºi nu voi prezenta datele statistice ale acti-
vitãþii noastre. Dar altceva vreau sã scot
în evidenþã ºi anume lipsa autorizaþiilor de
funcþionare pentru târgurile din mediul ru-
ral. În acest moment, numai la Argetoaia
existã unul care are toatã documentaþia în
regulã. Autoritãþilor administraþiei publice
locale le atragem atenþia cã trebuie sã in-
tre în legalitate, deoarece vom trece ºi la
mãsuri coercitive. În ceea ce priveºte po-
sibila pestã porcinã africanã am luat toate

Subiectul delicat al gripei por-
cine africane, despre care cotidia-
nul nostru a relatat recent, a fãcut
obiectul unei discuþii ample la se-
diul Ministerului Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale. Astfel, printr-un co-
municat de presã transmis de
MADR redacþiei noastre, ni s-a
specificat cã joi, 26 noiembrie,
ministrul Agriculturii ºi Dezvoltã-
rii Rurale, Achim Irimescu, a avut
la sediul Ministerului o întâlnire de
lucru cu reprezentanþii Asociaþiei
Producãtorilor de Carne de Porc
din România (APCPR).
Încã se discutã mãsurile de
combatere

Principala temã a discuþiilor a
vizat pericolul evoluþiei Pestei Por-
cine Africane în România, fiind
identificate astfel de focare la cir-
ca 150 km de graniþa esticã a þãrii
noastre. În acest sens, directorul
executiv A.P.C.P.R., Tudor Stan-
ca, a propus un set de mãsuri su-
plimentare de biosecuritate pentru

Un Colegiu Prefectural mai animatUn Colegiu Prefectural mai animatUn Colegiu Prefectural mai animatUn Colegiu Prefectural mai animatUn Colegiu Prefectural mai animat
decât cele precedentedecât cele precedentedecât cele precedentedecât cele precedentedecât cele precedente

Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a
Colegiului Prefectural Dolj, la care
au participat, cu statutul de invi-
taþi, ºi studenþi ai Universitãþii din
Craiova. Au fost prezentate infor-
mãri, conform Ordinii de zi, de cã-
tre reprezentanþii Direcþiei Sanitar
Veterinare ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Dolj, Comisariatului Gãr-
zii Naþionale de Mediu – Comisa-

riatului Judeþean Dolj, Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj, Agenþiei Ju-
deþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj, Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al ju-
deþului Dolj. Comparativ cu cele
precedente, adunarea de ieri a fost
una foarte animatã, intervenþia
prefectului judeþului Dolj fãcându-
se simþitã de mai multe ori.

mãsurile, în primul rând informative. Nu
este ceva periculos pentru populaþie, ci
pentru porcine. Colaborãm cu toate insti-
tuþiile cu prerogative în domeniu, de la Di-
recþia Silvicã pânã la Asociaþiile de Vânã-
toare, deoarece virusul se transmite, în
principal, prin porcii mistreþi”.
La „Mediu” este totul bine

Unul dintre cei care au prezentat rapor-
tul de activitate a fost Gheorghe Cãlino-
iu, comisar-ºef al Comisariatului Judeþean
Dolj al Gãrzii de Mediu, care a vorbit de-
spre activitatea operatorilor cu activitãþi în
exploatarea resurselor minerale (balastie-
re). „Nu am avut probleme deosebite, am
efectuat 49 de controale ºi suntem în gra-
fic. „Prefectul judeþului Dolj a punctat
imediat: „Chiar nu s-a aplicat nicio sancþi-
une contravenþionalã? Mã faceþi sã cred
cã totul este perfect în judeþ ºi m-aº bu-

cura sã fie aºa. Dar este greu de presupus
cã lucrurile ar sta în acest fel”.
Invitaþie la dialog

În final, a fost invitat sã prezinte o si-
tuaþie la zi directorul adjunct al APIA Dolj,
Dumitru Stroe, cãruia i s-a cerut sã spunã
dacã sunt sau nu întârzieri la platã cãtre
fermieri. Nu s-au reþinut foarte multe din
cele expuse de cãtre Dumitru Stroe, care,
la un moment dat, a introdus în discuþie ºi
Direcþia Agricolã. Reacþia directorului aces-
tei instituþii, Liliana Sãulescu, nu s-a lã-
sat aºteptatã, iar dialogul dintre cei doi a
fost estompat de cãtre Sorin Nicolae Rã-
ducan: „Vã recomand sã vã întâlniþi ºi sã
puneþi la punct toate datele problemei, ast-
fel încât sã mai existe nemulþumiri”. În
rest, s-a stabilit ºi planul de iarnã, astfel
încât sã nu fie disfuncþionalitãþi.

CRISTI PÃTRU

Mortalitate 100% pentru cã nu existã tratament!
Pesta porcinã africanã, foarte aproape de graniþa României

Conºtientizând iminentul pericol al apariþiei focarelor de pestã africanã
ºi în þara noastrã, Asociaþia Producãtorilor de Carne de Porc din România a
discutat, joi, cu ministrul Agriculturii propunând mãsuri suplimentare de
prevenþie. Cele mai noi focare sunt la mai puþin de 100 de km de graniþa
esticã a României, iar mãsuri concrete de stopare nu existã. Abia acum se
iau în calcul alocãri de fonduri necesare informãrii publicului, desfãºurãrii
unor acþiuni de control ºi încheierii, urgent, a acordurilor transfrontaliere.
Deplasarea naturalã a porcilor mistreþi pe zona de graniþã esticã va fi
principala cauzã a pãtrunderii bolii în spaþiul românesc.

prevenirea apariþiei pestei porcine
africane, în contextul actual de
evoluþie a bolii. Între acestea, au
fost menþionate programe de in-
formare a populaþiei ºi a micilor
crescãtori, stabilirea unui buget
pentru acþiunile de prevenire ºi
control, crearea de acorduri ºi ac-
þiuni transfrontaliere.

De asemenea, Achim Irimescu
a adãugat cã, în ce priveºte pro-
blema Pestei Porcine Africane, Mi-
nisterul Agriculturii ºi Dezvoltare
Rurale, împreunã cu autoritãþile
statului responsabile de acest do-
meniu, vor analiza propunerile
transmise de cãtre reprezentanþii
Asociaþiei Producãtorilor de Car-
ne de Porc din România pentru a
identifica cele mai bune soluþii în
vederea prevenirii rãspândirii aces-
tei boli pe teritoriul þãrii noastre. O
altã temã ridicatã de conducerea
A.P.C.P.R. a fost activarea Mãsu-
rii 14 – Bunãstarea animalelor ºi
alocarea unui buget al acesteia.
Ministrul Achim Irimescu a preci-

zat cã intenþioneazã sã poarte o
discuþie cu Comisia Europeanã în
acest sens.
Parteneriat public-privat

Totodatã, reprezentanþii
A.P.C.P.R. au ridicat problema cre-
ãrii unui grup de lucru la nivelul
MADR pentru analiza propunerii de
modificare a Ordinului nr. 1438/
2014 privind aprobarea sistemelor
de sancþiuni pentru Mãsura 125
„Plãþi privind bunãstarea animale-
lor” din cadrul Programului Naþi-
onal de Dezvoltare Ruralã 2007-
2013 prin preluarea prevederilor
din Regulamentul 640/2014 privind
sancþiunile ce se aplicã pentru plã-
þile directe ºi pentru ecocondiþio-
nalitate ºi dezvoltare ruralã.

Ministrul Achim Irimescu a pre-
cizat cã va analiza propunerile re-
prezentanþilor AP.C.P.R. cu privi-
re la constituirea unui grup de lu-
cru cu reprezentanþi ai Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-
turã, ai Agenþiei pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale ºi ai Autoritãþii
de Management pentru Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã.
Sunt aºteptate pierderi econo-
mice masive

Asociaþia Producãtorilor de Car-
ne de Porc din România (fost Pa-
tronatul Român al Cãrnii de Porc)
este organizaþia profesionalã a

crescãtorilor de porcine din Ro-
mânia. Totodatã, este persoanã
juridicã românã de drept privat,
autonomã, fãrã scop patrimonial,
apoliticã, constituitã în baza O.G.
nr. 26/2000 ºi reuneºte, în prezent,
peste 100 de membri care desfã-
ºoarã activitãþi de creºterea porci-
nelor, abatorizare ºi prelucrare car-
ne de porc, prestatori de servicii
pentru filiera cãrnii de porc din
România ºi unitãþi de învãþãmânt/
cercetare de profil.

În cazul în care se va consem-
na un prim focar de pestã porci-
nã africanã pe teritoriul României
se va declanºa un întreg meca-

nism birocratic, ce va produce
limitãri ale exportului de carne de
porc din þara noastrã. Pierderile
economice ale producãtorilor ro-
mâni de carne de porc, din nefe-
ricire, dacã se va confirma în
curând prezenþa virusului în Ro-
mânia, vor fi considerabile. Mi-
graþia porcilor mistreþi sãlbatici
la graniþa româno-ucraineanã este
pericolul major pe care autoritã-
þile noastre îl iau în calcul ºi, deºi
nu se prezintã oficial, este mo-
dalitatea cea mai plauzibilã de pã-
trundere a pestei porcine africa-
ne în România.

VALENTIN CEAUªESCU
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Slãvitul Apostol Andrei, cel întâi
chemat, s-a nãscut în cetatea ce se
numeºte Betsaida, care este lângã
Marea Galileii. Cetatea era micã ºi
neînsemnatã mai înainte, dar dupã
naºterea  fratelui sau, Apostolul
Petru, s-a fãcut renumitã ºi slãvitã.
Deci dintr-o patrie umilã ca aceas-
ta au rãsãrit amândoi  apostolii,
având un tata sãrac, anume Iona,
care a învãþat pe fiii sãi meºteºugul

Sfântul Apostol Andrei,Sfântul Apostol Andrei,Sfântul Apostol Andrei,Sfântul Apostol Andrei,Sfântul Apostol Andrei,
Ocrotitorul RomânieiOcrotitorul RomânieiOcrotitorul RomânieiOcrotitorul RomânieiOcrotitorul României

Frumoasa acþiune care i-a an-
trenat pe micuþii de la Grãdiniþa
„Tudor Vladimirescu” s-a desfã-
ºurat sãptãmâna trecutã ºi s-a bu-

O frumoasã lecþie de voluntariatO frumoasã lecþie de voluntariatO frumoasã lecþie de voluntariatO frumoasã lecþie de voluntariatO frumoasã lecþie de voluntariat
la Grãdiniþa „Tla Grãdiniþa „Tla Grãdiniþa „Tla Grãdiniþa „Tla Grãdiniþa „Tudor Vladimirescu”udor Vladimirescu”udor Vladimirescu”udor Vladimirescu”udor Vladimirescu”

Preºcolarii voluntari ai Grãdiniþei “Tudor Vladimirescu” din Craiova au colectat fructe ºi
legume ºi le-au donat copiilor cu dizabilitãþi de la Centrul ANCAAR.

curat de un mare succes. Entu-
ziasmul ºi bucuria s-au putut citi
pe chipurile senine ale copiilor
atunci când au pregãtit micile lor

cadouri. Pacheþelele cu fructe ºi
legume proaspete au ajuns la cei
10 copii cu dizabilitãþi de la Cen-
trul ANCAAR. Acþiunea „Sãptã-
mâna fructelor ºi legumelor do-
nate” este cuprinsã în calendarul
Strategiei Naþionale de Acþiune
Comunitarã.

„Obiectivele generale ale Stra-
tegiei Naþionale de Acþiune Comu-
nitarã se referã la încurajarea im-
plicãrii copiilor, în practica volun-
tariatului, în activitãþi desfãºurate
cu persoane aflate în dificultate.
Scopul este de a susþine procesul
de incluziune socialã a acestora,
precum ºi de dezvoltare educaþi-
onalã personalã”, a spus profeso-
rul Oana Nicolae.

Au dãruit cu multã bucurie
Cadrele didactice care au co-

ordonat acest generos proiect au
scos în evidenþã bucuria cu care

copii s-au implicat în acest pro-
iect. „Prin aceastã activitate ex-
tracurricularã, preºcolarii au avut
prilejul de a dãrui, cu mult drag
ºi bucurie, din roadele toamnei
copiilor din Centrul ANCAAR,
copii ce au nevoie de mai mult
ajutor din partea comunitãþii!”, a
afirmat, la rândul ei, profesor
Simona Florea. „Ajutorul vostru
are ca scop accesul la o viaþã cât
mai independentã pentru cei 10

adolescenþi ºi tineri cu autism din
Centrul ANCAAR”, a precizat
Luminiþa Sandu, vicepreºedinta
filialei.

«Parteneriatul „Împreunã sã îi
ajutãm!” se desfãºoarã pe durata
întregului an ºcolar, timp în care
preºcolarii se vor implica ºi pe vi-
itor în acþiuni de susþinere», a mãr-
turisit profesor Roxana Nila.

LAURA MOÞÎRLICHE

sãu. Cãci Iona era pes-
car pe Marea Galileii ºi
prin alte iezere ce se
aflau prin Galileea. Mai
târziu, Sfântul Apostol
Andrei, lepãdând toatã
tulburarea lumeascã, ºi-
a ales sã petreacã întru
feciorie, nevoind sã se
cãsãtoreascã. Auzind cã
Sfântul Ioan, Înainte-
mergãtorul ºi Botezãto-
rul Domnului, umblã prin
locurile de pe lângã Ior-
dan ºi propovãduieºte
credinþa ºi pocãinþa,
Sfântul Andrei s-a dus la
dânsul ºi i s-a fãcut uce-
nic, cãci dorea a se sui
cu mintea sa la înþelegeri
mai înalte. Dumnezeies-
cul  Ioan, vrând sã înal-
þe gândul ucenicilor lui
întru mai multe cugetãri
ºi sã nu creadã cã el este

Hristos, ci rob slujitor, Înaintemer-
gãtor ºi propovãduitor al lui Hris-
tos, a luat cu sine pe doi din uceni-
cii sãi, pe Apostolul Andrei ºi pe un
altul, despre care zic unii cã ar fi
cuvântãtorul de Dumnezeu, Evan-
ghelistul Ioan, ºi a mers cu dânºii
acolo unde se afla atunci Hristos.
ªi vãzându-l pe El, a zis: “Iatã mie-
lul lui Dumnezeu, Cel ce ridicã pã-
catele lumii.” Auzind aceºti doi uce-

nici mãrturia lui Ioan, au mers dupã
Hristos. Deci Apostolul Andrei lã-
sând toate, cu tot sufletul a urmat
lui Hristos, mai înaintea celorlalþi
apostoli, fiind chemat la învãþãtura
divinã, drept pentru care  s-a ºi nu-
mit “întâi chemat”. Cãci ela înþeles
mai înainte din cãrþile proorocilor
cã, într-adevãr, El este Cel Care va
sã vinã, mai ales dupã ce a vãzut
boli grele tãmãduindu-se, pe orbi do-
bândind vedere, pe ºchiopi um-
blând, demonii izgonindu-se, pe
morþi ridicându-se din groapã nu-
mai cu porunca ºi cuvântul lui Hris-
tos. Iar dupã ce a pãtimit pentru
noi Domnul, S-a rãstignit, a murit,
S-a îngropat ºi a înviat din mor-
mânt cu puterea dumnezeirii Sale,
a adunat iarãºi la Sine pe ucenicii
Sãi, S-a arãtat lor în muntele Gali-
leii ºi le-a zis: “Mergând, învãþaþi
toate neamurile” ªi dupã ce le-a tri-
mis lor Preasfântul Duh ºi i-a lumi-
nat sã grãiascã în toate limbile nea-
murilor câte se aflau sub cer, Apos-
tolii, adunându-se, au aruncat sorþi

între dânºii, ca sã se ºtie ce parte a
lumii urma sã ia fiecare dintre dân-
ºii  spre propovãduire. Potrivit tra-
diþiei, teologilor ºi istoricilor,  Sfân-
tul Apostol  Andrei a  fost  primul
propovãduitor al Evangheliei la
geto-daci. Sinaxarul Bisericii con-
stantinopolitane menþioneazã cã
Sfântul Apostol Andrei “a predicat
în Pont, Tracia ºi Sciþia”. Prezen-
þa colindelor, legendelor, obiceiu-
rilor din Dobrogea, închinate Sfân-
tului Andrei, întãresc credinþa cã
acesta a vestit Evanghelia lui Hris-
tos în þara noastrã. Sfântul Andrei
a murit ca martir la Patras. Deºi
nouã ne este cunoscutã tradiþia
care afirmã cã Apostolul Andrei a
murit rãstignit pe o cruce în for-
mã de X, se susþine cã aceastã tra-
diþie dateazã din secolul al XIV-lea.
Nu se cunoaºte data martirizãrii.
Unii istorici îl fixeazã în timpul per-
secuþiei împãratului Nero, prin anii
64-67, alþii în vremea persecuþii-
lor iniþiate de Domitian (81-96). În
anul 357, moaºtele Sfântului An-

drei au fost aºezate în Biserica
Sfinþilor Apostoli din Constantino-
pol, cu prilejul sfinþirii acestei bi-
serici. Cardinalul Petru de Capua
va duce moaºtele Sfântului Andrei
în Italia, în catedrala din Amalfi,
în timpul Cruciadei a IV-a. În anul
1462, în vremea papei Pius al II-
lea, capul Sfântului Andrei ajunge
la Roma, iar de aici a fost dus la
Catedrala din Patras, în biserica cu
hramul Sfântul Andrei. Sfântul Si-
nod al Bisericii Ortodoxe Române
a hotãrât în anul 1995 ca sãrbã-
toarea Sfântului Andrei sã fie în-
semnatã cu cruce roºie în calen-
darul bisericesc, iar în anul 1997
Sfântul Andrei a fost proclamat
“Ocrotitorul României”. Ziua de 30
noiembrie a fost declaratã sãrbã-
toare bisericeascã naþionalã.

„Fiu al Galileei ºi frate al lui Pe-
tru, dintre pescari în soborul Apos-
tolilor întâi ai fost chemat, Andrei
cel minunat,roagã-te lui Dumnezeu
pentru sufletele noastre! Amin.”

Preot LIVIU SÃNDOI

Se aproprie 1 Decembrie, Ziua Naþionalã a Româ-
niei. Cea mai importantã sãrbãtoare a românilor a fost
celebratã, ieri, la Liceul „Matei Basarab” din Craiova,
manifestarea având ºi rezonanþe internaþionale.

Copiii de la Liceul „Matei Basarab”, începând de la
vârsta preºcolarã ºi pânã la cea de liceu, au þinut, ieri,
sã celebreze 1 Decembrie cum nu se poate mai bine.
Cadrele didactice i-au îndrumat, i-au îmbrãcat în cos-
tume tradiþionale româneºti ºi le-au arãtat ce înseamnã
o sãrbãtoare naþionalã. ªi cei mici, ºi cei mai mari au
arãtat pãrinþilor cum se trãieºte româneºte.

„Vrem sã arãtãm dezvoltarea ºi consolidarea sen-
timentului patriotic, îmbogãþirea cunoºtinþelor istori-
ce ºi înþelegerea actului de la 1 Decembrie 1918, cel
al Marii Uniri. Sunt onoratã cã particip la o asemenea
manifestare, pentru care le mulþumesc colegilor mei,
ºi cred cã demonstrãm cã suntem patrioþi. Însã, ac-
þiunea de astãzi are ºi ecouri internaþionale, dar de-

La Liceul „Matei Basarab”, Ziua Naþionalã a României a avut conotaþii europene
spre aceste aspecte vã vorbeºte una dintre colegele
mele”, a precizat prof. Matilda Blagu, director al
Liceului „Matei Basarab”.

Un proiect european non-formal
Manifestarea de ieri face parte dintr-un program am-

plu. „Suntem parte dintr-un roiect european, Erasmus+,
în care sunt parteneri din Olanda, Turcia, Grecia, Polo-
nia ºi Lituania, iar din România mai participã CJRAE Dolj
ºi ªcoala Gimnazialã Ghindeni. În acest program, obiec-
tivul principal a fost creºterea cooperãrii internaþionale,
prin promovarea calitãþii ºi inovaþiei. S-a mers pe calea
educaþiei non-formale ºi elevii au simþit aceste lucruri,
iar dovada o vedeþi chiar astãzi. Mai mult, în aceeaºi
perioadã, toþi partenerii noºtri externi au activitãþi prin
care celebreazã Ziua Naþionalã a României”, a menþionat
prof. Mirela Dodenciu, coordonator de proiect.

CRISTI PÃTRU
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De Ziua Naþio-
nalã a României,
Fabrica de poveºti
electroCOLIBRI îºi
va deschide porþile
pentru toþi craiove-
nii curioºi sã
descopere univer-
sul artei animaþiei.
Astfel, marþi, 1
Decembrie, între
orele 10.00-18.00, vizitatorii teatrului vor avea ocazia sã
vadã pãpuºi, decoruri, elemente de recuzitã din spectaco-
lele care au fost ºi sunt parte din repertoriul instituþiei, sã
intre în culise, sã urce pe scenã, sã admire picturile
realizate de tinerii talentaþi ai Craiovei.

Pânã atunci, o vor întâlni pe „Albã ca Zãpada” –
astãzi, 28 noiembrie, ora 18.00 –, în spectacolul adaptare
dupã Fraþii Grimm, cu scenariul ºi regia realizate de Iulia
Cârstea. Scenografia este o creaþie a maestrului Eustaþiu
Gregorian, iar muzica îi aparþine lui Alin Macovei-Moraru.
Din distribuþie fac parte Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Alla
Cebotari, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea, Alis Ianoº ºi
Emanuel Popescu. Mâine, 29 noiembrie, la ora 11.00, este
programat spectacolul „Prinþul Broascã”, de Veselin
Boidev dupã Fraþii Grimm, în regia lui Todor Valov,
scenografia ºi costumele Stefka Kyuvlieva, cu pãpuºi
realizate de Peter Cekunov, Ganka Kirilova ºi Aurelia
Sadovska. Viaþã personajelor dau actorii Cosmin Dolea,
Geo Dinescu, Adriana Ioncu ºi Alis Ianoº. Biletele costã 5
lei, 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului, ºi pot fi
procurate astãzi, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00,
iar duminica, în intervalul 10.00-13.00.

Ziua Porþilor Deschise,Ziua Porþilor Deschise,Ziua Porþilor Deschise,Ziua Porþilor Deschise,Ziua Porþilor Deschise,
de 1 Decembrie, la Tde 1 Decembrie, la Tde 1 Decembrie, la Tde 1 Decembrie, la Tde 1 Decembrie, la Teatruleatruleatruleatruleatrul

Campanie de strângereCampanie de strângereCampanie de strângereCampanie de strângereCampanie de strângere
de jucãrii la Ludotecãde jucãrii la Ludotecãde jucãrii la Ludotecãde jucãrii la Ludotecãde jucãrii la Ludotecã

În perioada 26
noiembrie – 14
decembrie, în
cadrul proiectului
„Cãrticica pentru
prichindei  ºi copii
mai mãricei”,
Secþia pentru Copii
ºi Tineret a Bibliote-
cii Judeþene
„Alexandru  ºi
Aristia Aman” ºi cadrele didactice de la grãdiniþele ºi ºcolile
colaboratoare deruleazã campania de strângere de jucãrii
pentru copiii defavorizaþi intitulatã „Sã fim mai buni de
sãrbãtori”. „Campania are dublu rol. Pe de o parte, copiii
înscriºi în proiect, sub îndrumarea cadrelor didactice,
învaþã sã dãruiascã, sã fie generoºi, sã aducã zâmbetul pe
faþa micuþilor mai puþin norocoºi decât ei. Pe de altã parte,
copiii cãtre care merg jucãriile cu siguranþã se vor bucura ºi
îºi vor simþi semenii aproape”, precizeazã Biroul de Presã al
Bibliotecii Judeþene. Jucãriile vor fi strânse la Secþia pentru
Copii ºi Tineret (Ludotecã) a instituþiei.

„Aquarelle Groupe”„Aquarelle Groupe”„Aquarelle Groupe”„Aquarelle Groupe”„Aquarelle Groupe”
expune la Galeria „ARexpune la Galeria „ARexpune la Galeria „ARexpune la Galeria „ARexpune la Galeria „ARTTTTTA”A”A”A”A”

În organiza-
rea Uniunii
Arti’tilor
Plastici din
România –
Filiala Craiova,
la Galeria
„ARTA” se va
deschide mari,
1 decembrie,
ora 17.00,
expoziia
„Aquarelle Groupe”. Nouã membri ai grupului î’i prezintã
lucrãrile – arti’tii Nicolae Predescu, Viorel Peni’oarã,
Ovidiu Bãrbulescu, Gh. Alexandru Pascu, Aurora Sperana
Cernitu, Luminia Peni’oarã, Ana Curcã, Cristian Volcinschi
’i Gheorghe Vlaicu. Expoziia va putea fi vizitatã pânã pe
data de 15 decembrie.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

„Stagiunea Europa” a Filarmonicii „Oltenia” dedicã cea
de-a ºaptea sãptãmânã, din cele 28 de promovare a muzicii
europene, Finlandei, þara compozitorului Jean Sibelius. Eve-
nimentul va debuta luni, 30 noiembrie, ora 19.00, în Sala
„Filip Lazãr” a instituþiei, cu întâlnirea melomanilor cu Juha
Ahonen, managerul Orchestrei Simfonice Radio din Finlan-
da. Marþi, 1 decembrie, ora 19.00, este programat un recital

„Stagiunea Europa” dedicã o sãptãmânã muzicii
Finlandei, þara compozitorului Jean Sibelius

„Necesitatea creãrii unei ºcoli de teatru la Craiova a venit
sub auspiciile unei perioade faste din istoria Teatrului Naþio-
nal din Craiova, care a devenit un reper teatral mondial dupã
1990, graþie valoroaselor spectacole regizate de Silviu Pur-
cãrete. Lângã un mare teatru trebuia sã rodeascã o pepinie-
rã de talente, care sã contribuie la generaþiile urmãtoare de
actori profesioniºti”, spune directorul Departamentului de
Arte, prof. univ. dr. Alexandru Boureanu.

Secþia de teatru din Universitatea din Craiova a luat naº-
tere sub girul profesional al actorului de teatru ºi film, regi-
zor ºi viitor profesor de arta actorului Remus Mãrgineanu,

cu susþinerea totalã din partea conducerii Universitãþii din
Craiova (rector – prof. univ. dr. ing. Mircea Ivãnescu, de-
can – prof. univ. dr. Vladimir Osiac ºi ªef Catedrã – prof.
univ. dr. Emil Dumitraºcu), precum ºi cu sprijinul membri-
lor Senatului universitar. De-a lungul timpului, s-au alãturat
la catedra de actorie actori valoroºi ai Naþionalului craio-
vean: Ilie Gheorghe, Smaragda Olteanu, Mirela Cioabã,
Nataºa Raab, Constantin Cicort, Adrian Andone, Geni Ma-
xim, Gabriela Baciu, regizorul Bogdan Cristian Drãgan.

Actualul Departament de Arte a cunoscut diferite etape
de evoluþie, astfel încât a purtat ºi diferite titulaturi, de la
secþie de teatru, în catedra de Literaturã, pânã la titulatura
Departament de Artã Teatralã, acreditat în 2004. În prezent,
Departamentul de Arte deþine douã secþii (Teatru ºi Muzi-
cã), având admiteri anuale, programe de învãþãmânt de li-
cenþã ºi master, un centru de cercetare ºi o bazã materialã
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Cu ocazia sãrbãtoririi a 20 de ani de la înfiinþarea secþiei universitare de
studii de actorie în cadrul Universitãþii din Craiova, luni, 30 noiembrie, vor
avea loc manifestãri artistice ºi întâlnirea cadrelor didactice cu absolvenþii
ºi studenþii Departamentului de Arte. La ora 11.00, la sediul din incinta
Facultãþii de Agronomie (strada Transilvaniei nr. 1) vor fi prezentate douã
spectacole ale studenþilor, în regia lect. univ. dr. Mirela Cioa-
bã: „Familia Cehov” – o panoramare a personajelor cehoviene
în momentele de maximã concentrare a gândului ºi a emoþiei
(promoþia 2013-2016), ºi „Noaptea lupilor” – o creaþie originalã
nãscutã în urma cercetãrii obiceiurilor ºi tradiþiilor româneºti,
între care Noaptea Sfântului Andrei, care evidenþiazã spiritul
ludic al comunitãþilor tradiþionale (studenþii de la Master).

neconvenþional, la Muzeul de Artã, cu douã tinere
studente de la Academia de Muzicã „Sibelius” din
Helsinki: flautista Martta Emilia Jamsa ºi pianista
Niina Tuulia Ranta. La ambele evenimente intra-
rea publicului va fi liberã.

Joi, 3 decembrie, de la ora 19.00, muzicie-
nii finlandezi se vor prezenta publicului. Diri-
jorul Jukka Iisakkila ºi flautistul Sami Junno-
nen vor vorbi, în Sala „Filip Lazãr”, despre
activitatea lor, ca ºi despre concertul simfo-
nic de a doua zi, care propune un repertoriu
integral suedez ce poartã auditoriul în univer-
sul fascinant ºi misterios al Finlandei.

Vineri seara, de la ora 19.00, în sala Filar-
monicii „Oltenia”, cei doi artiºti din Finlanda ºi
Orchestra Simfonicã a instituþiei craiovene vor

aduce nu mai puþin de trei lucrãri în primã audiþie. Este
vorba despre Uvertura „The Cobblers on the Heath”
(„Meºteºugarii pe vatrã”) de Uuno Klami, Concertul pen-
tru flaut ºi orchestrã de Uljas Pulkkis ºi Simfonia a III-a
în Do major, op. 52 de Jean Sibelius (150 de ani de la
naºtere). Un bilet costã 35 de lei ºi, pentru elevi, stu-
denþi, pensionari, 25 de lei. MAGDA BRATU

Colectivul Teatru are profesori titulari ºi asociaþi
precum prof. univ. dr. Mihai Vladimirescu, prof. univ.
dr. Alexandru Boureanu, conf. univ. dr. Constantin Ci-
cort, conf. univ. dr. Gabriel Marciu, conf. univ. dr.
Carmen-Vichi Stanciu, dr. Gabriela Baciu, lect. univ.
dr. Mirela Cioabã, lect. univ. dr. Antonie Mihail, lect.
univ. dr. Georgeta Ioviþã, lect. univ. dr. Pavel ªopov,
lect. univ. dr. Iolanda Mãnescu, lect. univ. dr. Haricleea
Nicolau, asist. univ. dr. Edith Noferi, dr. Alina Rece,
asist. univ. dr. Alina Mangra, asist. univ. dr. Remus Vlãs-
ceanu, drd. Laurenþiu-Gabriel Nicu ºi Adrian Andone.
Colectivul Muzicã îi are profesori pe conf. univ. dr.
Sandu Eugen Petre, conf. univ. dr. Elmira Sebat, lect.
univ. dr. Zamfir Antoniu, lect. univ. dr. Pavel ªopov,
lect. univ. dr. Sandu Ancuþa Simona, lect.univ.dr. Aurel
Buga, asist. univ. dr. Zamfir Gabriel, asist. univ. dr.
Ionuþ Cherata, asist. univ. dr. Petrescu Eduard Lucian.

solidã, capabilã sã asigure condiþii optime de studiu la nive-
lul celor din UE. Departamentul de Arte dispune de douã sãli
de spectacole: cea cu scenã italianã, care are posibilitatea de
a se transforma în scenã elisabetanã, cu o capacitate de 220
de locuri, ºi o salã Studio cu o capacitate de 95 de locuri,
dotate cu instalaþii profesioniste de sunet ºi luminã.

«Misiunea Departamentului de Arte o constituie formarea
unor specialiºti cu posibilitãþi reale de integrare rapidã ºi efi-
cientã în domeniul artei interpretãrii dramatice ºi muzicale.
Aceastã primã structurã de învãþãmânt superior teatral din
Oltenia serveºte în special Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova, dar ºi altor scene profesioniste din þarã, pre-
cum ºi posturilor de televiziune sau de radio. Pânã în prezent,
absolvenþii de actorie de la Craiova sunt integraþi în proporþie
de 80% în domeniul artistic, în domeniul educaþional vocaþi-
onal sau cu potenþial creativ», mai spune prof. univ. dr. Ale-
xandru Boureanu, adãugând cã pânã în prezent au absolvit la
Craiova 11 promoþii de actori ºi 10 generaþii de muzicieni.
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Preºedintele rus, Vladimir Putin,
refuzã, pentru moment, sã participe
la o întrevedere bilateralã cu omolo-
gul sãu turc, Recep Tayyip Erdogan,
deoarece Ankara nu vrea sã prezin-
te scuze pentru doborârea unui bom-
bardier rus, a anunþat, ieri, consilie-
rul prezidenþial rus Iuri Uºakov. Pre-
ºedintele Turciei, Recep Tayyip Er-
dogan, sperã sã aibã o întrevedere
bilateralã cu omologul sãu rus, Vla-
dimir Putin, cu ocazia reuniunii ONU
de la Paris, în efortul de atenuare a
tensiunilor dupã doborârea avionu-
lui militar rus. Preºedinþia Rusiei a
confirmat cã Recep Tayyip Erdogan
a solicitat întrevederea bilateralã,
care ar fi prima dupã doborârea bom-
bardierului rus. Atât Erdogan, cât ºi
Putin urmeazã sã participe la sesiu-
nea inauguralã a Conferinþei ONU
pe tema Climei COP21, care începe
la Paris pe 30 noiembrie. “Observãm cã Turcia
nu este dispusã sã prezinte scuze pentru inci-
dentul cu avionul”, a declarat Uºakov presei,
întrebat de ce refuzã Putin sã discute cu Erdo-
gan. Vladimir Putin se va întâlni la Paris cu pre-
mierul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a
discuta despre criza din Siria ºi conflictul israe-
liano-palestinian. Liderul rus se va întâlni de ase-
menea cu cancelarul german, Angela Merkel,
pentru discuþii pe tema Siriei ºi Ucrainei, a mai
afirmat Uºakov. Preºedintele rus Vladimir Putin
criticase joi Turcia pentru cã nu ºi-a cerut scuze
pentru faptul cã avioane de vânãtoare turceºti
de tip F-16 au doborât un bombardier rusesc de

Rusia impune vize de cãlãtorie
cetãþenilor turci începând
de la 1 ianuarie 2016

Rusia a decis sã suspende regi-
mul fãrã vize cu Turcia de la începu-
tul lui 2016, a declarat ieri minis-
trul de externe rus Serghei Lavrov,
la finalul întrevederii cu omologul
sãu sirian Walid Muallem. “Condu-
cerea Federaþiei Ruse a luat decizia
de a suspenda regimul fãrã vize care
funcþioneazã între Rusia ºi Turcia.
Aceastã decizie va intra în vigoare
la de la 1 ianuarie”, a spus Lavrov.
Înainte de consultãrile cu Muallem,
ºeful diplomaþiei ruse a declarat cã
Ankara “a depãºit limitele admisi-
bilului ºi acest lucru ar putea duce
Turcia într-o situaþie complicatã”.
Tensiunile au continuat sã se adân-
ceascã între Rusia ºi Turcia, dupã
incidentul de marþi, când un bom-
bardier rus Su-24 a fost doborât de
aviaþia turcã pe motiv cã a încãlcat
spaþiul aerian al Turciei. Moscova
susþine contrariul ºi afirmã cã apa-
ratul sãu nu a pãrãsit spaþiul aerian
al Siriei, unde era angajat în cam-
pania de lovituri aeriene împotriva
poziþiilor grupãrilor islamiste. Ime-
diat dupã incident, MAE rus le-a ‘re-
comandat’ ruºilor sã evite în viito-
rul apropiat cãlãtoriile în Turcia, iar
la scurt timp agenþia federalã pen-
tru turism, Rosturism, le-a recoman-
dat operatorilor din domeniu sã re-
tragã de la vânzare pachetele turis-
tice în aceastã þarã. Joi, MAE rus le-
a cerut ruºilor aflaþi pe teritoriul
Turciei sã revinã în þarã.

Mark Rutte: Uniunea Europeanã
riscã sã se prãbuºeascã
precum Imperiul Roman

Europa riscã sã se prãbuºeascã
la fel ca Imperiul Roman din cauza
crizei migranþilor, a susþinut într-un
interviu pentru Financial Times pre-
mierul olandez Mark Rutte, a cãrui
þarã va prelua la 1 ianuarie preºe-
dinþia semestrialã a Consiliului
Uniunii Europene. În interiorul UE
existã numeroase disensiuni cu pri-
vire la maniera de gestionare a si-
tuaþiei create de sutele de mii de si-
rieni, irakieni ºi eritreeni, care fug
din cauza sãrãciei ºi rãzboaielor din
þãrile lor pentru a veni în Europa.
“Prima etapã este de a ne asigura
ca frontierele sã fie controlate”, a
spus Rutte, citat de Financial Times,
adãugând: “Imperiul Roman ne-a
demonstrat acest lucru ºi ºtim toþi
asta - marile imperii se prãbuºesc
dacã graniþele lor nu sunt bine pro-
tejate”. ªeful guvernului olandez s-
a adresat unui grup de corespon-
denþi de presã acreditaþi la Bruxel-
les, invitaþi la Haga în perspectiva
preºedinþiei olandeze a Consiliului
UE, din prima jumãtate a anului vi-
itor. Olanda a fãcut din soluþiona-
rea crizei migranþilor una dintre
prioritãþile sale în aceastã calitate.
Pe de altã parte, Rutte a adãugat cã
“nu este sigur” cã un acord între
Uniunea Europeanã ºi Marea Bri-
tanie în vederea prevenirii ieºirii
acestei þãri din forul comunitar ar
putea fi încheiat pânã la finalul anu-
lui. “Când privesc la ce a propus
(premierul britanic) David Came-
ron, îmi spun cã anumite lucruri sunt
posibile, dar ºi cã altele vor fi difici-
le”, a explicat premierul Olandei.
Una dintre solicitãrile Londrei cel
mai dificil de acceptat de cãtre Co-
misia Europeanã este suprimarea, în
primii patru ani de la sosirea pe te-
ritoriul Marii Britanii, a ajutoare-
lor sociale pentru migranþii veniþi
din alte state membre ale UE.

Douã persoane au fost reþinute la Bruxelles ºi la
Verviers, în estul Belgiei, în cadrul anchetei belgie-
ne privind atentatele de la Paris, una în calitate de
suspect ºi alta în calitate de martor, a indicat ieri
parchetul federal belgian. Este vorba despre doi
fraþi, a spus avocatul lor, Aurélie Jonkers. Parche-
tul nu a fãcut nicio precizare în acest stadiu.  În
plus, avocatul lui Ali Oulkadi, un bãrbat inculpat

Preºedintele francez Francois
Hollande a promis “solemn” cã va
distruge reþeaua Stat Islamic, autoa-
rea atentatelor din noaptea de 13
spre 14 noiembrie, în cadrul omagiu-
lui naþional adus victimelor, care s-
a desfãºurat ieri în Curtea Invalizi-
lor de la Paris. “Vã promit solemn cã
Franþa va face tot posibilul pentru a
distruge armata fanaticilor care au
comis aceste crime, cã va acþiona
fãrã odihnã pentru a-ºi proteja co-
piii”, a spus preºedintele francez la
Curtea Invalizilor din capitala fran-
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tip Su-24 care se întorcea dintr-o misiune de
susþinere a forþelor guvernamentale siriene. “Nu
am auzit încã vreo scuzã de la cel mai înalt nivel
în Turcia. ªi nici propuneri de despãgubire pen-
tru pagubã ori promisiuni de a-i pedepsi pe au-
tori pentru crima comisã”, a declarat Putin. “Eu
cred cã dacã existã vreo parte care trebuie sã-ºi
cearã scuze, atunci nu noi suntem acea parte.
Cei care ne-au încãlcat spaþiul aerian sunt cei
care este nevoie sã-ºi cearã scuze”, a declarat
Erdogan într-un interviu pentru CNN Interna-
tional. Iar piloþii turci care au deschis focul nu-
ºi fãceau decât datoria, a subliniat el. Ankara afir-
mã cã avionul rusesc i-a traversat spaþiul aerian

în pofida unor avertismente repeta-
te, timp de cinci minute, în timp ce
Moscova insistã cã bombardierul s-
a aflat în spaþiul aerian sirian tot tim-
pul. Un pilot rus a fost ucis, se pare
într-un tir de mitralierã al unor rebeli
sirieni, iar altul a aterizat în siguranþã
ºi a fost salvat de cãtre forþe specia-
le ruse ºi siriene. “Ai impresia cã li-
derii turci îndreaptã în mod deliberat
relaþiile ruso-turce într-o înfundãtu-
rã. Acest lucru este regretabil”, a de-
clarat Putin. Premierul rus Dmitri
Medvedev a catalogat între timp
“atacul” drept un “act de agresiune
faþã de Rusia”, potrivit Tass. Rusia,
principalul aliat al preºedintelui siri-
an Bashar al-Assad, a lansat o cam-
panie aerianã în Siria pe 30 septem-
brie. Turcia este un susþinãtor extrem
de important al rebelilor sirieni ºi a
avertizat anterior Rusia sã nu-i încal-

ce spaþiul aerian. Erdogan a respins joi, anterior,
acuzaþii potrivit cãrora þara sa ar cumpãra petrol de
la Statul Islamic (SI), într-un rãspuns voalat la alte
acuzaþii ruseºti. El a spus cã cei care acuzã Turcia
cã ar cumpãra petrol de la SI, care a cucerit vaste
teritorii în Siria ºi Irak, sunt “mincinoºi”. Armata
turcã a doborât pe 24 noiembrie un bombardier
rus, la frontiera dintre Siria ºi Turcia. Ankara susþi-
ne cã avionul militar rus intrase câteva secunde în
spaþiul aerian turc, deºi nu existã dovezi în acest
sens. Moscova a explicat cã avionul nu a intrat
deloc în spaþiul aerian turc, iar preºedintele rus,
Vladimir Putin, a avertizat cã incidentul va avea
“consecinþe grave”.

Francois Hollande promite sã distrugã Stat Islamic:
„Vor eºua, ei au cultul morþii, noi avem dragostea de viaþã”

cezã. “Vã promit de asemenea cã
Franþa va rãmâne ea însãºi, aºa cum
au iubit-o cei care au pierit ºi aºa
cum aceºtia ar fi vrut ca ea sã conti-
nue”, a adãugat el. “Au fost uciºi
pentru cã reprezentau viaþa, au fost
doborâþi pentru cã reprezentau Fran-
þa”, a susþinut Hollande, adãugând
cã Franþa va fi alãturi de victime:
“Dupã ce ne-am îngropat morþii, va
trebui sã îi consolãm pe cei vii”.
Referindu-se la victimele atentatu-
lui de la sala de concerte Bataclan
din Paris, ºeful statului francez a

spus cã acestea “erau tinereþea Fran-
þei, tinereþea unui popor liber care
iubea cultura” ºi cã “muzica este cea
care era insuportabilã pentru tero-
riºti”. Francois Hollande a dat asi-
gurãri poporului sãu cã din moment
ce teroriºtii “voiau sã îngroape
aceastã bucurie în vacarmul bom-
belor lor”, Franþa îºi va multiplica
aceste cântece, concerte, iar fran-
cezii vor continua sã meargã la sta-
dion, pentru a rãspunde mai bine
acestor atacatori. “Ce vor teroriº-
tii? Sã ne despartã? Vor eºua, pen-
tru cã ei au cultul morþii, dar noi
avem dragostea de viaþã. Noi îl cu-
noaºtem pe duºman. Este ura. Cea
care a lovit la Bamako, la Tunis, la
Paris. Este fanatismul, obscuratis-
mul, cel al unui islam fãrã moralitate
care neagã mesajul cãrþii sale sfin-
te”, a subliniat Hollande în cadrul
discursului. Preºedintele a spus cã
pentru a câºtiga lupta împotriva
Daesh, Franþa poate conta pe mili-
tarii ei, pe poliþiºti, pe jandarmi, pe
Parlament ºi “mai ales, pe fiecare fran-
cez”, pentru ca aceºtia sã adopte toa-
te mãsurile necesare apãrãrii þãrii.
“Vom duce aceastã luptã pânã la fi-
nal ºi o vom câºtiga. (...) Nu ne vom
schimba, vom fi uniþi în ceea ce este
esenþial. Dacã am cãuta un cuvânt
pentru a califica acest elan, acest

cuvânt existã, este fraternitatea”, a
precizat acesta. Fãcând referire la
generaþia viitoare, Hollande a decla-
rat cã aceasta “va avea curajul sã ia
în propriile mâini viitorul naþiunii fran-
ceze. “Libertartea nu cere sã fie rãz-
bunatã, ci sã fie deservitã. Aceastã
generaþie va ºti sã dea dovadã de
mãreþie, ea va trãi pe deplin în nume-
le celor morþi pe care îi plângem as-
tãzi. Aceastã generaþie a devenit chi-
pul Franþei”, a subliniat ºeful statu-
lui francez. Aproximativ 2.000 de per-
soane au participat la ceremonia care
a avut loc vineri în Curtea Invalizilor
de la Paris, pentru a duce un omagiu
victimelor atentatelor din noaptea de
13 spre 14 noiembrie. Numeroase
persoane rãnite în aceste atacuri au
participat la eveniment. Numele vic-
timelor, majoritatea cu vârste cuprin-
se între 25 ºi 35 de ani, au fost citite
unul câte unul. Membri ai Guvernu-
lui, adunãrilor, instituþiilor, partidelor
politice ºi reprezentanþi ai societãþii
civile ºi ai religiilor au fost prezenþi la
acest omagiu naþional. Printre per-
sonalitãþile politice care au asistat la
ceremonie se numãrã Laurent Fa-
bius, Nicolas Sarkozy, Marine Le
Pen, Christian Jacob, Bernard Caze-
neuve, Alain Juppé, Anne Hidalgo,
precum ºi primari ai arondismentelor
pariziene.

Încã douã persoane reþinute în Belgia în legãturã cu atentatele de la Paris
luni pentru cã l-a condus pe Salah Abdeslam - un
suspect-cheie încã dat în urmãrire -la Bruxelles
dupã atentatele de la Paris, a contestat ieri orice
participare a clientului sãu la atentate.  Ali Oulkadi
“contestã oficial aceste acuzaþii”, a declarat Oli-
vier Martins presei dupã o audiere la Palatul de
Justiþie din Bruxelles, unde a cerut punerea în li-
bertate a clientului sãu, inculpat pentru “partici-

pare la activitãþile unui grup terorist ºi la atentate
teroriste”.  Pânã în prezent, cinci suspecþi au fost
inculpaþi ºi plasaþi în detenþie provizorie în Belgia
în cadrul anchetei privind atentatele de la 13 no-
iembrie care s-au soldat cu 130 de morþi la Paris.
Doi suspecþi originari din cartierul bruxellez Mo-
lenbeek, Salah Abdeslam ºi Mohamed Abrini, sunt
în continuare cãutaþi.
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Anunþul tãu!
CONSTRUCÞII MONTAJ 1 SA  Cra-

iova, str. Kogãlniceanu , nr. 20 CUI
2321996 J 16/187/1991 CONVOCATOR,
Consiliul de administraþie al CON-
STRUCÞII MONTAJ 1 SA Craiova, înma-
triculatã la O.R.C. Dolj sub nr. J16/187/
1991, CUI. RO 2321996, în conformitate
cu prevederile Legii nr.31/1990 R, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu
prevederile actului constitutiv al societã-
þii, convoacã Adunarea Generalã Extra-
ordinarã a Acþionarilor pentru data de 18
decembrie 2015, orele 0930, la sediul so-
cietãþii situat în Craiova, str. Mihail Kogal-
niceanu, nr.20, jud. Dolj, pentru toþi acþi-
onarii înregistraþi în registrul acþionarilor
la sfârºitul zilei de  04 decembrie 2015,
consideratã datã de referinþã. Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþionarilor va
avea urmãtoarea ordine de zi: 1. Aproba-
rea  Proiectului de fuziune  publicat în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-
a, nr. 6468 din 11.11.2015, în conformitate
cu prevederile art. 242 alin (2) din Legea
31/1990 R. 2. Aprobarea  fuziunii prin ab-
sorbþie, în condiþiile proiectului de fuziu-
ne,  de cãtre  SC VOLTALIM SA  Craiova-
societatea absorbantã, a societãþilor
LEMCOR SA Craiova ºi CONSTRUCÞII
MONTAJ 1 SA în calitate de  societãþi  ab-
sorbite. 3. Aprobarea efectelor fuziunii
prin absorbtie, respectiv dizolvarea fãrã
lichidarea societãþii CONSTRUCTII MON-
TAJ 1 SA în calitate de societate absorbi-
tã ºi transmiterea universalã a patrimo-
niului acesteia cãtre societatea absorban-
tã VOLTALIM SA, în schimbul atribuirii
cãtre acþionarii societãþii CONSTRUCÞII
MONTAJ1 SA de acþiuni noi emise de
cãtre societatea VOLTALIM SA, în calita-
te de societate absorbantã, în conformi-
tate cu raportul de schimb stabilit de pro-
iectul de fuziune. 4. Aprobarea produce-
rii efectelor fuziunii prin absorbtie de la
data de 31.12.2015 conform art 249 lit. b
din Legea 31/1990. 5. Imputernicirea d-nei
Ion  Gitana  posesor al CI seria DX, nu-
marul 779322, CNP 2620527163238 – di-
rector general CONSTRUCÞII MONTAJ
1 SA Craiova pentru îndeplinirea tuturor
formalitãþilor necesare preluãrii registru-
lui acþionarilor ºi acþiunilor societãþii
CONTRUCÞII MONTAJ 1 SA Craiova, de
la Depozitarul Central SA Bucureºti. 6.
Imputernicirea d-nei Ion  Gitana  pose-
sor al CI seria DX, numarul 779322, CNP
2620527163238 – director general CON-

Anunþul tãu!
STRUCTII MONTAJ 1 SA Craiova, cu
posibilitatea de substituire, pentru a acþi-
ona pe seama societãþii, în vederea înde-
plinirii  tuturor formalitãþilor necesare le-
gate de ducerea la îndeplinire a hotãrâri-
lor adoptate, precum ºi pentru înregis-
trarea la Oficiul Registrului Comerþului ºi
publicarea la autoritatile competente a ho-
tãrârii adunãrii generale extraordinare a
acþionarilor. Acþionarii exercitã dreptul de
vot în adunarea generalã, proporþional cu
numãrul acþiunilor pe care le posedã.
Acþionarii persoane fizice pot participa
ºi vota în adunarea generalã personal, pe
baza buletinului/cãrþii de identitate sau
prin reprezentare, în baza unei împuter-
niciri acordate pentru respectiva aduna-
re generalã. Acþionarii persoane juridice
pot fi reprezentaþi prin reprezentanþii lor
legali care, la rândul lor, pot da altor per-
soane procurã specialã pentru respecti-
va adunare generalã. Procurile vor fi de-
puse în original cu 48 de ore înainte de
adunare, sub sancþiunea pierderii exer-
ciþiului dreptului de vot în acea adunare.
In situaþia în care la data de 18.12.2015 nu
se întruneºte cvorumul necesar desfãºu-
rãrii în condiþiile legii a lucrãrilor AGEA,
aceasta se va desfãºura la a doua con-
vocare, în data de 19.12.2015, în locul ºi
la ora indicatã pentru prima convocare,
cu aceeaºi ordine de zi, indiferent de cvo-
rumul întrunit ºi va adopta hotãrâri cu
majoritatea voturilor exprimate.

UMS SADOVA anuleazã data
concursului de ocupare a unor
posturi vacante publicat în data de
27.11.2015 urmând a anunþa ulterior
data concursului.

Comuna Dragoteºti organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei pu-
blice de execuþie: la Compartiment Agri-
col din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Dragoteºti. Con-
diþii specifice principale de participare
la concurs: - absolvent al unei instituþii
de învãþãmânt superior cu diplomã de
licenþã sau echivalentã în specializarea:
inginer agronom / sau cadastru; - vechi-
me în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice; - cunoºtinþe
de operare PC (word, excel). Informaþii
se pot obþine la sediul Primãriei Drago-
teºti, Judeþul Dolj în orice zi, dupã ce în
prealabil se ia legãtura la numãrul de te-
lefon: 0251.456.355.

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.

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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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

ANIVERSÃRI
Cu ocazia zilei numelui
soþul, pãrinþii Elena ºi
Costel Bazãverde urea-
zã dragei lor ANDRA
„La Mulþi Ani!” multã sã-
nãtate ºi numai bucurii.
La zi onomasticã fa-
milia Enuca Adrian ºi
pãrinþii  ureazã nepo-
tului ºi fiului ANDREI
ENUCA din Drãnic „La
Mulþi Ani!”, sãnãtate ºi
prosperitate.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED
PENTRU LIMBA ITALIA-
NÃ,  GERMANÃ SAU
FRANCEZÃ. Telefon:
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 domiciliu
Telefion: 0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi
la contabilitate. Telefon:
0722/943.220.

Îngrijesc bãtrânã 4 ore
pe zi. Telefon: 0765/
546.216.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

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. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 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, li-
vadã 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 Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000
mp curte, grãdinã în Li-
vezi - Podari, ªoseaua
Naþionalã, 8 km de Cra-
iova. Stoiculescu HORA-
TION, Craiova, str. Recu-
noºtinþei, nr. 45.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon: 0766/
325.453.

Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci,
2 sãli lungime 30 m, mo-
bilatã, teren 5000 mp cu
spaþiu comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 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, comuna
Valea Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia 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 – varian-
te. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna
Calopãr 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 dependinþe,
vie - 3000 m, fântânã, porþi
de fier la asfalt central. Te-
lefon: 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. Tele-
fon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Tele-
fon: 0722/943.220.
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 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T, fabrica-
þie 1998, 62.000 Km proprie-
tar. Telefon: 0720/927.206.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 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, distribuþie
schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciu-
curi noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negociabil.
Telefon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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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.
Vând loc de veci, parce-
lat - cimitirul Ungureni. Te-
lefon: 0772/240.746.
Tricicletã copiii preþ - 90 lei
negociabil, cãruþ copil
sport - 40 lei, negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã de
surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând centralã termicã
electricã tip EKCOL 1 NF
8 - 500lei, Vanã deviatoa-
re 3 cai SF 20E - 200 lei,
Boiler- 100 l Romstal –
200 lei. 0745/350.608.
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, ºifo-
nier, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Telefon:
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 - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcu-
te Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã 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 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 salte-
le relaxa, 1 ladã frigorificã
5 sertare. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, 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 acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorife-
re fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, reduc-
tor oxigen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon: 0251/
427.583.

Vând motocicletã HONDA
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. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  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 vopsite
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. Te-
lefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã, cau-
ciucuri 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 Grunding
diagonala 70 cm. Tele-
fon: 0770/303.445.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

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

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Închiriez apartament
mobilat. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez apartament
patru camere nemobi-
lat, ultracentral( Univer-
sitate), 100 mp pentru
birouri sau locuit. Tele-
fon: 0741/015.360 ºi
0741/ 962.214.
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere
mobilat Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon: 0766/
328.569.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil. Te-
lefon: 0723/684.511.
Magazinul de Peruci din
Mercur s-a mutat la Bãnie
la standul nr. 399. Telefon:
0767/305.817.

PIERDERI
Pierdut certificat constata-
tor Nr. 319/ 06.01.2005
pentru punct de lucru
Magazin Exclusiv str. Lip-
scani, Nr. 8 al firmei S.C.
MEGA A. FASHION SRL.
Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Regrete eterne pen-
tru vecinul TEICÃ
CONSTANTIN. Con-
doleanþe familiei. Lo-
catarii Blocului A3
Cartier Piaþa Gãrii.
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Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

12:30, 15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Chin-
dia Târgoviºte – CSM Rm. Vâlcea, Gaz Metan
Mediaº – “U” Cluj / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: ACS Poli Timiºoara – ASA Tg. Mureº,
FC Viitorul – CS U Craiova / 23:00 – BOX –
Galã în Germania, la Dusseldorf: Wladimir Klit-
schko – Tyson Fury.

DIGI SPORT 2

10:00 – JUDO (F, M) – Grand Prix la Jeju, în
Coreea de Sud / 17:00, 19:15 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Barcelona – Sociedad, Atletico
Madrid – Espanyol / 21:45 – FOTBAL Italia –
Serie A: Milan – Sampdoria.

DIGI SPORT 3

16:00 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Veszprem – Paris SG / 18:00, 21:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Paris SG – Troyes, Tou-
louse – Nice / 23:05 – FOTBAL Spania – La
Liga: Celta Vigo – Gijon.

DIGI SPORT 4

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: HC Motor Zaporozhye – Kadetten Schaf-
fhausen / 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþi-
onalã: Energia Tg. Jiu – Steaua / 21:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Malaga – Granada /
23:30 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Fluminen-
se – Internacional.

DOLCE SPORT 1

15:00 – FORMULA 1 – Calificãri Marele Pre-
miu al Emiratelor Arabe Unite, la Abu Dhabi /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Ti-
miºoara – ASA Tg. Mureº, FC Viitorul – CS U
Craiova / 23:05 – FOTBAL Spania – La Liga:
Celta Vigo – Gijon.

DOLCE SPORT 2

10:30 – CURSE DE TURISME – GP3 – la
Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite / 12:30 –
FOTBAL – Liga a II-a: Chindia Târgoviºte –
CSM Rm. Vâlcea / 16:00 – TENIS – Cupa Da-
vis, finala: Belgia – Marea Britanie / 19:30 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Leicester
– Manchester United / 23:00 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Las Palmas – La Coruna.

DOLCE SPORT 3

17:00, 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Barcelona – Sociedad, Malaga – Granada.

DOLCE SPORT 4

16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Werder Bremen – Hamburg / 19:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Atletico Madrid – Es-
panyol.

EUROSPORT 1

9:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Ruka, în Finlanda / 11:00, 12:45 –
SCHI FOND – CM, la Ruka / 14:45 – COMBI-
NATA NORDICÃ – CM, la Ruka / 17:00 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Manchester
City – Southampton / 19:00 – SCHI ALPIN –
Cupa Mondialã, la Aspen, în Statele Unite /
20:15 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la Lake
Louise, în Canada / 22:00 – SCHI ALPIN –
Cupa Mondialã, la Aspen / 23:15, 1:30 – HAL-
TERE (M, F) – Campionatul Mondial, la Hous-
ton, în Statele Unite.

EUROSPORT 2

10:15 – CURSE DE TURISME – GP3 – la
Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite / 11:00 –
CURLING (M) – Campionatul European, la Es-
bjerg, în Danemarca: finala / 15:00 – SNOO-
KER – Campionatul Britanic, la York, în Rega-
tul Unit: etapa întâi / 16:30 – FOTBAL Germa-
nia – Bundesliga: Bayern Munchen – Hertha
Berlin / 22.00 – CICLISM – Seria Revolution
(velodrom), la Glasgow, Regatul Unit.

TVR 2

11:00, 13:00 – RUGBY – SuperLiga Naþio-
nalã: semifinale: Timiºoara Saracens RCM –
CSM Olimpia, CS ªtiinþa CSM Baia Mare –

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV – 28 NOIEMBRIE / 1 DECEMBRIE –T LA TV – 28 NOIEMBRIE / 1 DECEMBRIE –T LA TV – 28 NOIEMBRIE / 1 DECEMBRIE –T LA TV – 28 NOIEMBRIE / 1 DECEMBRIE –T LA TV – 28 NOIEMBRIE / 1 DECEMBRIE –
TRANSMISII ÎN DIRECTTRANSMISII ÎN DIRECTTRANSMISII ÎN DIRECTTRANSMISII ÎN DIRECTTRANSMISII ÎN DIRECT

CSA Steaua Bucureºti.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Viitorul – CS
U Craiova / 23:30 – FOTBAL Brazilia – Serie
A: Fluminense – Internacional.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Timi-
ºoara – ASA Tg. Mureº.

Duminicã

DIGI SPORT 1

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Getafe –
Villarreal / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A:
Roma – Atalanta / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: CSMS Iaºi – FC Botoºani, Steaua –
Astra.

DIGI SPORT 2

12:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: SCM U
Craiova – ACS Municipal Zalãu / 15:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: St. Etienne – Guingamp
/ 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Eibar –
Real Madrid / 20:00 – HANDBAL (M) – Cupa
EHF: Frigorificos Morrazo – CSM Bucureºti /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Palermo –
Juventus.

DIGI SPORT 3

14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier League:
Inverness – Celtic / 16:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Chievo – Udinese / 18:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: HCM Minaur
Baia Mare – Elverum Handball Herrer / 19:45 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSU Atlas-
sib Sibiu – Dinamo / 21:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Sevilla – Valencia.

DIGI SPORT 4

15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Me-
chelen – Bruges / 19:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Empoli – Lazio / 22:00 – FOTBAL Fran-
þa – Ligue 1: Marseille – Monaco.

DOLCE SPORT 1

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Getafe –
Villarreal / 15:00 – FORMULA 1 – Cursa Mare-
le Premiu al Emiratelor Arabe Unite, la Abu
Dhabi / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS
Iaºi – FC Botoºani, Steaua – Astra / 23:25,
3:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Seattle
Seahawks – Pittsburg Steelers, Denver – New
England.

DOLCE SPORT 2

11:00, 12:15 – CURSE DE TURISME – GP3,
GP2 – la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite
/ 14:00 – TENIS – Cupa Davis, finala: Belgia –
Marea Britanie / 17:00, 19:15 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Eibar – Real Madrid, Rayo Valle-
cano – Bilbao / 22:30 – BASCHET NBA: LA
Clippers – Minnesota.

DOLCE SPORT 3

14:00 – FOTBAL Ucraina – Premier Lea-
gue: Zakarpattia – ªahtior Doneþk / 18:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: HCM
Minaur Baia Mare – Elverum Handball Herrer
/ 20:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: Frigori-
ficos Morrazo – CSM Bucureºti.

DOLCE SPORT 4

18:15 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Norwich City – Arsenal / 21:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Sevilla – Valencia.

EUROSPORT 1

9:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Ruka, în Finlanda / 11:00, 12:15 –
SCHI FOND – CM, la Ruka / 14:00, 16:05, 18:00
– FOTBAL Anglia – Premier League: Totten-
ham – Chelsea, West Ham – West Brom, Li-
verpool – Swansea / 20:15 – SCHI ALPIN –
Cupa Mondialã, la Lake Louise, în Canada /
21:45 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la As-
pen / 0:00, 2:30 – FOTBAL MLS – SUA/Cana-
da, semifinale: Dallas FC – Portland Timbers,
New York Red Bulls – Columbus Crew SC.

EUROSPORT 2

8:00 – PATINAJ ARTISTIC – Grand Prix la
Tokyo, în Japonia / 11:00 – CURSE DE TURIS-
ME – GP3 – la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe
Unite / 11:45, 12:45 – SANIE – Cupa Mondia-
lã, la Innsbruck, în Austria / 15:00 – SNOO-
KER – Campionatul Britanic, la York, în Rega-
tul Unit: etapa a 2-a / 16:30, 18:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Dortmund – Stuttgart,
Leverkusen – Schalke / 21:00 – SNOOKER –
Campionatul Britanic, la York, în Regatul Unit:
etapa a 2-a.

TVR 1

20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – Astra.

LOOK TV

14:15 – FOTBAL Scoþia – Premier League:
Inverness – Celtic / 20:30 – FOTBAL – Liga I:

Steaua – Astra.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – FC
Botoºani / 21:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A:
Vasco da Gama – Sao Paulo.

Luni

DIGI SPORT 1

18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid – Glo-
ria Buzãu / 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Vo-
luntari – Dinamo.

DIGI SPORT 2

18:00 – BASCHET (M) – Cupa României:
CSM U Oradea – Gaz Metan Mediaº / 20:00,
22:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Sassuolo –
Fiorentina, Napoli – Inter.

DIGI SPORT 3

19:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM Târ-
goviºte – Alba Blaj.

DOLCE SPORT 1

18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid – Glo-
ria Buzãu / 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Vo-
luntari – Dinamo.

EUROSPORT 1

15:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul Bri-
tanic, la York, în Regatul Unit: etapa a 3-a.

EUROSPORT 2

21:15 – FOTBAL Germania – 2Bundesliga:
Karlsruher SC – RB Leipzig / 23:15 – SNOO-
KER – Campionatul Britanic, la York, în Rega-
tul Unit: etapa a 3-a.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari –
Dinamo.

Marþi

DIGI SPORT 1

14:00, 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U
Craiova – ACS Poli Timiºoara, Concordia
Chiajna – FC Viitorul, CFR Cluj – Pandurii Tg.
Jiu.

DIGI SPORT 2

16:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Spezia –
Salernitana / 20:00 – FOTBAL – Ligue 1: An-
gers – Paris SG / 22:00 – FOTBAL Italia – Cupa:
Milan – Crotone.

DIGI SPORT 3

19:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Torino –
Cesena / 21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Li-
gii: Manchester City – Hull City.

DIGI SPORT 4

21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Mid-
dlesbrough – Everton.

DOLCE SPORT 1

18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concor-
dia Chiajna – FC Viitorul, CFR Cluj – Pandurii
Tg. Jiu.

DOLCE SPORT 2

14:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova –
ACS Poli Timiºoara.

SPORT.RO

22:00 – BOX – Gala “Cod roºu de KO”:
Cristian Ciocan – Sherman Williams, Viorel
Simion – David Kis.

EUROSPORT 1

15:00, 21:00 – SNOOKER – Campionatul
Britanic, la York, în Regatul Unit: etapa a 4-a.

EUROSPORT 2

15:00  – SNOOKER – Campionatul Brita-
nic, la York, în Regatul Unit: etapa a 4-a /
19:00, 21:30 – FOTBAL Polonia – Ekstrakla-
sa: Ruch Chorzow – Korona Kielce, Gornik
Zabrze – Piast Gliwice.

LOOK PLUS

14:00, 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS
U Craiova – ACS Poli Timiºoara, Concordia
Chiajna – FC Viitorul, CFR Cluj – Pandurii
Tg. Jiu.
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GRUPA A: Molde – Fenerbahce 0-2 (Fernandao 68,
Tufan 84), Celtic – Ajax 1-2 (McGregor 3 / Milik 22,
Cerny 87).

Clasament: 1. MOLDE 10p, 2. Fenerbahce 8p, 3. Ajax
6p, 4. Celtic 2p.

Au mai rãmas de jucat (10 dec.): Ajax – Molde, Fener-
bahce – Celtic.

GRUPA B: Rubin Kazan – FC Sion 2-0 (Georgiev 72,
Devic 90), Liverpool – Bordeaux 2-1 (Milner 38 pen., Ben-
teke 45+1 / Saivet 33).

Clasament: 1. LIVERPOOL 9p, 2. Sion 8p, 3. Rubin 5p,
4. Bordeaux 3p.

Au mai rãmas de jucat: FC Sion – Liverpool, Bordeaux –
Rubin Kazan.

GRUPA C: FK Krasnodar – Dortmund 1-0 (Mamaev 2
pen.), PAOK Salonic – Qabala 0-0.

Clasament: 1. KRASNODAR 10p, 2. DORTMUND 10p,
3. Salonic 4p, 4. Qabala 2p.

Au mai rãmas de jucat: Qabala – FK Krasnodar, Dort-
mund – PAOK Salonic.

GRUPA D: Bruges – Napoli 0-1 (Chiricheº 41; românul a
evoluat pe toatã durata partidei), Legia Varºovia – Midtjyl-
land 1-0 (Prijovic 35).

Clasament: 1. NAPOLI 15p, 2. Midtjylland 6p, 3. Bruges
4p, 4. Legia 4p.

Au mai rãmas de jucat: Napoli – Legia Varºovia, Midtjyl-
land – Bruges.

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-A

Rezultate consemnate joi
GRUPA E: Dinamo Minsk – Viktoria Plzen 1-0 (Adamo-

vic 90+2), Villarreal – Rapid Viena 1-0 (Bruno 78).
Clasament: 1. VILLARREAL 12p, 2. RAPID VIENA 12p,

3. Plzen 3p, 4. Minsk 3p.
Au mai rãmas de jucat: Rapid Viena – Dinamo Minsk,

Viktoria Plzen – Villarreal.

GRUPA F: Braga – Liberec 2-1 (Ricardo Ferreira 42,
Crislan 90+2 / Efremov 35), Marseille – Groningen 2-1
(N’Koudou 28, Batshuayi 88 / Maduro 50).

Clasament: 1. BRAGA 12p, 2. Marseille 9p, 3. Liberec
7p, 4. Groningen 1p.

Au mai rãmas de jucat: Liberec – Marseille, Groningen –
Braga.

GRUPA G: Lazio – Dnepr 3-1 (Candreva 4, Parolo 68,
Dordevic 90+3 / Bruno Gama 65; la gazde, ªtefan Radu a
bifat toate minutele), Rosenborg – St. Etienne 1-1 (Soder-
lund 40 / Roux 80 pen.).

Clasament: 1. LAZIO 13p, 2. ST. ETIENNE 8p, 3. Dnepr
4p, 4. Rosenborg 2p.

Au mai rãmas de jucat: Dnepr – Rosenborg, St. Etienne –
Lazio.

GRUPA H: Lokomotiv Moscova – Sporting Lisabona 2-
4 (Maicon 5, Miranchuk 86 / Montero 20, Ruiz 38, Gelson
Martins 43, Matheus Pereira 60), Beºiktaº – Skenderbeu
Korce 2-0 (Tosun 35, 78).

Clasament: 1. Beºiktaº 9p, 2. Lokomotiv 8p, 3. Sporting
7p, 4. Skenderbeu 3p.

Au mai rãmas de jucat: Sporting Lisabona – Beºiktaº,
Skenderbeu Korce – Lokomotiv Moscova.

GRUPA I: FC Basel – Fiorentina 2-2 (Suchy 40, El
Nenny 74 / Bernardeschi 23, 36; la oaspeþi, Ciprian Tãtã-
ruºanu a fost rezervã), Belenenses – Lech Poznan 0-0.

Clasament: 1. BASEL 10p, 2. Fiorentina 7p, 3. Lech 5p,
4. Belenenses 5p.

Au mai rãmas de jucat: Fiorentina – Belenenses, Lech
Poznan – FC Basel.

GRUPA J: Monaco – Anderlecht 0-2 (Gillet 45+1,
Acheampong 78), Qarabag – Tottenham 0-1 (Kane 78).

Clasament: 1. TOTTENHAM 10p, 2. Anderlecht 7p, 3.
Monaco 6p, 4. Qarabag 4p.

Au mai rãmas de jucat: Anderlecht – Qarabag, Totten-
ham – Monaco.

GRUPA K: Sparta Praga – Asteras Tripolis 1-0 (Brabec
33; Dorin Goian a fost rezervã la oaspeþi), Schalke – APO-
EL Nicosia 1-0 (Choupo-Moting 86).

Clasament: 1. SCHALKE 11p, 2. SPARTA 9p, 3. Aste-
ras 4p, 4. Nicosia 3p.

Au mai rãmas de jucat: APOEL Nicosia – Sparta Praga,
Asteras Tripolis – Schalke.

GRUPA L: AZ Alkmaar – Partizan Belgrad 1-2 (Dos
Santos 48 / Oumarou 65, Zivkovic 89), Augsburg – Bilbao
2-3 (Trochowski 41, Bobadilla 59  / Susaeta 10, Aduriz
83, 86).

Clasament: 1. BILBAO 12p, 2. Partizan 9p, 3. Augsburg
6p, 4. Alkmaar 3p.

Au mai rãmas de jucat: Partizan Belgrad – Augsburg,
Bilbao – AZ Alkmaar.

Se calificã primele douã clasate din fiecare grupã. Echipe scrise cu majuscule au acces deja în faza urmãtoare.

Echipa masculinã de volei SCM U
Craiova e pe val în Divizia A1, bãieþii
pregãtiþi de Dan Pascu ºi Claudiu Mitru
înregistrând ºase victorii în primele ºase
etape. Performanþã prin care se sperã
ca publicul sã vinã în numãr cât mai
mare la salã, proxima ocazie reprezen-
tând-o derby-ul de duminicã (12:30),
cu Municipal Zalãu, formaþie ce-i eli-
mina pe olteni în semifinalele ediþiei tre-
cute de campionat.

“Consider cã în meciurile noastre cu
Zalãul este o rivalitate mult mai mare
ca în cele cu Dinamo. Fac apel la iubi-
torii voleiului sã iasã din casã ºi sã vinã
la salã.Dacã nici acum, când suntem
pe primul loc ºi avem ºase victorii, nu
vine lumea sã ne vadã…ªi eu, ºi jucã-
torii ne facem datoria cât putem de bine
ºi avem o durere în suflet când vedem
cã în salã la noi nu sunt mai mult de
200 de spectatori, iar în deplasare, sau
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la alte sporturi, vedem mulþi mai mulþi.
Consider cã meritãm mai multã atenþie
din partea publicului”, a declarat teh-
nicianul Dan Pascu.

“Avem nevoie de fani. Meciul cu
Zalãul va fi unul al orgoliilor, unul de
luptã.Chiar vreau sã ne luãm o revanºã
faþã de anul trecut, am
pierdut ºi în prima eta-
pã cu 3-2, apoi accede-
rea în finala campiona-
tului, ºi chiar vreau sã-
I batem. Sunt o echipã
compactã, care nu a
fãcut decât o singurã
schimbare în varã. Spe-
rãm la trei puncte, dar
nu ne displace nicio vic-
torie cu 3-2”, a spus ºi
Bogdan Ene.

Dupã meciul cu Za-
lãul, SCM U va înfrun-

ta tot la Polivalentã, miercuri, formaþia
greacã Olympiacos Pireu, meci contând
pentru manºa tur a optimilor de finalã
din CEV Cup.

Meci tare ºi pentru
baschetbaliºti

O misune mãcar la fel de dificilã ca
a voleibaliºtilor o au ºi baschetbaliºtii,
care vor înfrunta, în aceastã searã, în
deplasare, pe U Banca Transilvania Cluj.
Dupã un început excelent, alb-albaºtrii
par în scãdere de turaþie, pierzând trei
din ultimele patru partide. Cel mai re-
cent, “acasã”, cu BC Mureº, scor 82-
90. ªi ardelenii vin de asmenea dupã un
eºec, 79-85 la Galaþi, cu nou-promo-
vata Phoenix. La Craiova va reveni cã-
pitanul Cãtãlin Burlacu, suspendat la
meciul cu Mureºul.

Încheindu-ne periplul printre echipele
craiovene de salã, echipa femininã de
volei joacã astãzi, de la ora 17:30, în
Bãnie, cu CSM Lugoj.

VOLEI (M) – DIVIZIA A 1 – ETAPA A 7-A
SCM U CRAIOVA – ACS Municipal Zalãu (duminicã, ora

12:30, în direct la Digi 2), LMV Tricolorul Ploieºti – AS VC
Caransebeº, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – CS Unirea Dej,
CSM Bucureºti – CS “U” Cluj, Dinamo Bucureºti – CVM To-
mis Constanþa, VCM PLS Piatra Neamþ – CS Arcada Galaþi
(toate sâmbãtã).

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

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 10-A
U-BT Cluj – SCM U CRAIOVA (sâmbãtã, ora 19:00, netele-

vizat), BC Mureº – Phoenix Galaþi, BCMU Piteºti – BC Timi-
ºoara, CSM Oradea – Gaz Metan Mediaº, Energia Tg. Jiu –
Steaua CSM Eximbank (tot astãzi), CSU Atlassib Sibiu – Dina-
mo Bucureºti (duminicã).

1. Sibiu 15 7. U-BT Cluj* 13
2. Oradea* 14 8. Galaþi 13
3. CRAIOVA 14 9. Tg. Jiu* 11
4. Dinamo 14 10. Piteºti 10
5. Steaua** 13 11. Timiºoara 10
6. Mureº* 13 12. Mediaº 10
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.
BCM-U Piteºti a început campionatul cu o penalizare de 3

puncte.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 9-A
SCM U CRAIOVA – CSM Lugoj (sâmbãtã, ora 17:30), Unic

Piatra Neamþ – CS U Cluj, Medicina Tg. Mureº – Penicilina
Iaºi, CSM Bucureºti – Dinamo Bucureºti, ªtiinþa Bacãu – Ra-
pid Bucureºti (tot astãzi), CSM Târgoviºte – Alba Blaj (luni).

1. CSM Buc. 21 9. Tg. Mureº 11
2. Târgoviºte 21 8. Lugoj 11
3. Alba Blaj* 20 9. Piatra N. 7
4. Dinamo 19 10. CRAIOVA* 6
5. Bacãu 11 11. U Cluj 3
6. Iaºi 11 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.
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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
Meciurile Pandurii – Concordia ºi Petrolul – CFR Cluj s-au ju-

cat asearã.
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
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Ovidiu, stadion: “Central”, astãzi, ora 20.30
Viitorul: Râmniceanu - Benzar, K. Boli, Þâru, Cr. Ganea - V.

Achim, I. Filip, Aganovic – Fl. Tãnase, Cernat, Chiþu. Antrenor:
Gheorghe Hagi. Rezerve: Albuþ – I. Hagi, Nedelcu, Ciupe, Hodoro-
gea, R. Marin, Nicoliþã.

Universitatea: Bãlgrãdean – Achim, Kay, Iliev, Bancu – Dumi-
traº, Mateiu, Zlatinski, Bãluþã - Ivan, Bawab. Antrenor: Emil Sãn-
doi. Rezerve: Straton – Ferfelea, Curelea, Izvoranu, Mãzãrache,
Herghelegiu, Madson.

Astãzi, de la ora 11, sunt programate partidele eta-
pei a 15-a din primul eºalon judeþean, dupã urmãtorul
program: Luceafãrul Craiova – Danubius Bechet (sta-
dion: Mileºti, ªimnicu de Sus, arbitri: A. Peºu – D.
Constantinescu, A. Georgescu; observator: V. Drã-
gan), Sic Pan Unirea – Dunãrea Calafat (I. Niþoi – C.
Nicola, I. Vieriu; O. Pãdureanu), Metropolitan Iºalni-
þa – Recolta Ostroveni (M. Cârnaru – F. Andrei, C.
Anghelescu; D. Busuioc), Tractorul Cetate – ªtiinþa

Liga a IV-a Dolj, etapa a 15-a
Malu Mare (B. Grigorie – E. Ionescu, O. Manolescu;
F. Duinea), Unirea Leamna – Viitorul Cârcea (M. An-
drei – M. Bãrbulescu, I. Luicã; M. Ezaru), Progresul
Segarcea – Dunãrea Bistreþ (O. Dumitricã – R. Tu-
dor, R. Popa; I. Velea).

Clasament: 1. Cetate 33p, 2. Cârcea 30p, 3. Be-
chet 29, 4. Ostroveni 29p, 5. Calafat 28p, 6. Bistreþ
26p, 7. Segarcea 24p, 8. Unirea 17p, 9. Leamna 10p,
10. Iºalniþa 9p, 11. Luceafãrul 7p, 12. Malu Mare 1p.

“Satelitul” a fãcut instrucþie cu Giarmata
În penultima etapã a turului Li-

gii a III-a, seria a patra, Universi-
tatea II Craiova a câºtigat partida
disputatã ieri dupã-amiazã, la Iºal-
niþa, în faþa ultimei clasate, Mille-
nium Giarmata, scor 2-0. Într-o
primã reprizã dominatã de alb-al-
baºtrii mici, Burlacu a ratat de trei
ori ºansa de a marca ºi la pauzã s-
a constatat un scor alb. Puºtii lui
Daniel Mogoºanu s-au luptat în
partea secundã mai mult cu tere-
nul dificil decât cu adversarul, iar
golurile au venit de la Lucian Scar-
lat, în minutul 71, din faþa porþii,
assist Ghincea, ºi de la Robert
Petre, peste trei minute, care a
fructificat o pasã a lui Jurj. Pentru
“satelitul” ªtiinþei au jucat: L. Po-
pescu – Ghincea, Ciocotealã, Drã-
ghici, Luicã – Hodea (63 Scarlat),
Florea (86 Lãzãrescu), Armãºelu
(67 Cãle) – Burlacu, Petre (77 Cã-
pãþânã), Jurj. De partea cealaltã,
antrenorul Sorin Badea i-a folosit
pe: Luca – Soare, Garba, F. Olã-
roiu, A. Diarra – Leuca, M. Olã-

roiu, Butura, Gaiþã (77 Costea),
Stoica, R. Corlãþeanu. În urma
acestui succes, Universitatea II
urcã pe locul 10, cu 14 puncte,
iar în ultima etapã a turului joacã
în deplasare cu Metalurgistul Cu-
gir, ocupanta locului secund.

În celelalte meciuri care s-au ju-

cat ieri: Cetate Deva - Metalurgis-
tul Cugir  0-2, Nuova Mama Mia
Becicherecu Mic - ASU Poli Timi-
ºoara  3-0, Mãgura Cisnãdie - Mi-
nerul Motru 0-1. Astãzi, de la ora
14 se disputã ºi celelalte jocuri ale
etapei, printre care ºi Performanþa
Ighiu – ACSO Filiaºi.

Perioadã dificilã pentru Uni-
versitatea Craiova. Finanþatorul
Rotaru este reþinut de procurorii
DNA, arbitrajele le sunt potriv-
nice alb-albaºtrilor meci de meci,
echipa se antreneazã pe unde
apucã, iar indisponibilitãþile abun-
dã. La meciul cu Viitorul lipsesc
Nuno Rocha, Vãtãjelu, Popov ºi
Acka, iar Sãndoi va trebui sã im-
provizeze din nou în formula de
start. Nici tradiþia nu le este fa-
vorabilã craiovenilor în meciuri-
le cu Viitorul. Pânã acum, Uni-
versitatea nu a învins echipa lui
Hagi în campionat, anul trecut în-
registrându-se douã egaluri, iar

Cu un lot decimat ºi probleme în cadrul
clubului abordeazã Universitatea meciul
dificil de la Ovidiu, cu Viitorul lui Gicã Hagi

în turul stagiunii actuale Viitorul
s-a impus cu 2-1 pe “Extensiv”.
Craiovenii încearcã totuºi sã-ºi
pãstreze tonul optimist, cel puþin
de suprafaþã. “ªtim cã ne aº-
teaptã o partida dificilã. Întâlnim
un adversar care îmbinã perfect
valoarea ºi experienþa unor jucã-
tori consacraþi cu talentul vrem
ne întoarcem în Bãnie cu punc-
te. Nu este vorba de revanºã,
dupã înfrângerea din campionat
ori eliminarea din Cupa Ligii, ci
ne intereseazã strict punctele
puse în joc, pentru a ne atinge
obiectivul. O sã gãsim soluþii,
pânã acum improvizaþiile pe care

le-am fãcut au dat roade” spune
Emil Sãndoi.

Pe Nicuºor Bancu nu-l lea-
gã amintiri plãcute de dispute-
le cu Viitorul, dupã ce în urmã
cu un an ºi o lunã, la disputa
din Cupa României, a fost ac-

cidentat grav de ªeroni. “Ban-
cone” este totuºi optimist îna-
intea jocului de astãzi: “Noi în-
cercãm sã ne facem treaba ºi
sã câºtigãm ºi în faþa arbitrilor
ºi a echipei adverse. Va fi greu
la Constanþa, pentru cã întâlnim
o echipã bunã a campionatului,
dar avem un lot valoros ºi cei
care vor intra îi vor suplini cu
succes pe cei absenþi.

Alex Bãluþã îºi va întâlni fosta
echipã, în faþa cãreia a reuºit sã
marcheze anul trecut, în Cupa
României. „Suntem conºtienþi cã
nu ne aºteaptã un joc uºor, dar
suntem într-o formã bunã. Vrem
cele trei puncte, care sunt extrem

de importante pentru a ne înde-
plini obiectivul, accederea în play-
off. Chiar dacã nu am fost utili-
zat la ultimele meciuri mã simt
bine, am poftã de joc ºi încredere
cã voi aduce un plus echipei. Sunt
convins cã se vrea mai mult de la
mine, ºi am încredere cã voi arã-
ta mai mult de acum înainte. Este
important ca atunci când intru sã
am realizãri, sã ajut echipa“ spu-
ne Bãluþã.  

Dupã meciul cu Viitorul, pen-
tru Universitatea urmeazã me-
ciul din etapa inetrmediarã, cu
ACS Poli, programat marþi, 1 de-
cembrie, de la ora 14, pe arena
“Extensiv”.
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