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Ministrul afacerilor
externe a semnat
acordul privind
funcþionarea
structurilor
de comandã NATO
din România

Ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu, a semnat, la
Cartierul General al NATO,
împreunã cu generalul Philip
Breedlove, Comandantul
Suprem al Forþelor Aliate din
Europa, un acord suplimentar
privind operarea celor douã
structuri de comandã ºi control
NATO, înfiinþate în România în
acest an.”Acordul suplimentar
va facilita operarea celor douã
structuri de comandã ºi control
NATO, înfiinþate pe teritoriul
României, respectiv Comanda-
mentul Multinaþional de Divizie
Sud-Est - care a fost activat la
1 decembrie 2015 - ºi Unitatea
NATO de Integrare a Forþelor -
activatã la 1 septembrie 2015",
se aratã într-un comunicat de
presã al MAE, remis miercuri
MEDIAFAX. Potrivit sursei
citate, ministrul Comãnescu a
subliniat cã încheierea acordu-
lui suplimentar reflectã angaja-
mentele asumate de România la
nivel Aliat în ceea ce priveºte
consolidarea apãrãrii colective
pe flancul estic, în mod specific
asigurarea prezenþei NATO pe
teritoriul þãrii noastre. Acordul
asigurã cadrul juridic necesar
funcþionãrii structurilor NATO
în România. Concret, este vorba
despre Acordul suplimentar la
Protocolul de la Paris din 1952
privind statutul comandamente-
lor militare internaþionale, care
a fost semnat miercuri de ºeful
diplomaþiei române, Lazãr
Comãnescu, generalul Philip
Breedlove, Comandantul
Suprem al Forþelor Aliate din
Europa, ºi cu generalul Denis
Mercier.

Beke Istvan trebuia sã realizeze un dispozitiv
exploziv care sã poatã fi accesat de la distanþã
ºi pe care sã îl amplaseze într-un coº de gunoi
din centrul municipiului Târgu Secuiesc, aproa-
pe de traseul de deplasare al paradei militare,
apoi sã se spunã cã localitatea “a fost atacatã
de teroriºti”, potrivit referatului prin care s-a
propus arestarea preventivã a lui Beke Istvan.

În timpul întâlnirii s-a convenit ca dispoziti-
vul sã fie realizat de Beke Istvan, care se price-
pe la electronicã, prin utilizarea unui fitil care
“ar face sã se aprindã cel puþin trei-patru petar-
de simultan” ºi cã mai trebuie “doar o baterie”.
Beke Istvan ar fi afirmat la acea întâlnire cã de
pe telefonul mobil poate accesa camera video
amplasatã în exteriorul magazinului sãu situat
în centrul localitãþii Târgu Secuiesc ºi cã va
putea urmãri marºul de Ziua Naþionalã a Româ-
niei ºi detona dispozitivul exploziv improvizat
de la distanþã, “chiar dacã va fi plecat din loca-
litate cu familia”, au scris procurorii în docu-
mentul citat.

Astfel, pentru detonarea dispozitivului explo-
ziv improvizat trebuia sã se cumpere “o cartelã
nou-nouþã ºi un telefon la fel”, de la care sã se
facã apelulul, apoi sã fie distruse. “La ce am
avut noi, puteai sã fixezi un cronometru la ma-
xim 24 de ore”, ar fi spus Beke Istvan. Anche-
tatorii au gãsit în locuinþa lui Beke Istvan un
dispozitiv electronic de iniþiere ºi temporizare a
impulsurilor electrice de 12 V. De asemenea,

Detonarea se fãcea cu ajutorului unui telefon mobil
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În cadrul întrevederii, secre-
tarul de stat al SUA, John Ker-
ry, a remarcat rolul României de
factor de stabilitate în regiune ºi
contribuþia la lupta anti-terorism,
alãturi de SUA. “Secretarul de
stat a remarcat calitatea de Aliat
responsabil ºi de încredere al
României, evocând contribuþii-
le, alãturi de SUA, în lupta îm-
potriva terorismului. Totodatã, a
evidenþiat rolul României în re-
giune, ca factor de stabilitate,
inclusiv din prisma dezvoltãrii
economice”, se aratã într-un
comunicat de presã MAE, remis

John Kerry a acceptat invitaþia ministrului
de externe român de a veni la Bucureºti în 2016

Secretarul de stat al SUA, John Kerry, s-a întâlnit
ieri, în marja reuniunii miniºtrilor NATO de externe,
cu ºeful diplomaþiei române, Lazãr Comãnescu, accep-

tând invitaþia acestuia de a face o vizitã oficialã la
Bucureºti, în 2016, informeazã MAE.

procurorii DIICOT au stabilit cã, dupã întâlni-
rea din 10 octombrie, Beke Istvan Attila a cum-
pãrat un telefon mobil nou de pe site-ul “rezis-
tent telefon.ro”. Persoana care a propus deto-
narea unui dispozitiv exploziv a indicat ca loc
de amplasare perimetrul din zona în care se aflã
statuia lui Gabor Aron, respectiv un coº de gu-
noi din centrul localitãþii situat pe traseul de
deplasare al paradei militare, afirmând cã dupã
acþiune “o sã se spunã cã Târgu Secuiesc a

fost atacat de tero-
riºti”. “Trebuie sã fa-
cem o încercare, nu
mãnânci pizza cu pof-
tã, doar o guºti, vezi
cum e”, au mai redat
procurorii din discuþia
purtatã la întâlnirea din
10 octomhrie, preci-
zând cã termenul de
“pizza” a fost folosit
cu referire la dispoziti-
vul exploziv improvi-
zat. Tot atunci, H.I. ar
fi afirmat: “Ar merita
sã facem, mãcar sã
acumulãm experienþã”.

Sesizarea la DII-
COT despre acest caz

a fost fãcutã în 23 octombrie de cãtre Servi-
ciul Român de Informaþii, care a arãtat cã
membri ai organizaþiei autohtone din judeþul
Covasna a grupãrii naþionalist-extremiste “Miº-
carea de Tineret 64 de Comitate”, ai cãrei li-
deri se aflã în contactul direct al coordonato-
rilor formaþiunilor ungare extremiste “Miºca-
rea pentru o Ungarie mai bunã” (JOBBIK),
HVIM, respectiv “Oastea Haiducilor” - recu-
noscutã de cãtre Oficiul pentru Protecþia Con-
stituþiei din Ungaria drept structurã cu profil
terorist - desfãºoarã, în scopul îngreunãrii sau
împiedicãrii exercitãrii puterii de stat, acþiuni
împotriva ordinii constituþionale de naturã a
pune în pericol securitatea naþionalã.  “S-a re-
þinut faptul cã, începând cu anul 2014, pe te-
ritoriul României a fost semnalatã preocupa-
rea unor cetãþeni strãini/cu dublã cetãþenie pen-
tru alimentarea interesului membrilor extensiei
în România a structurii extremiste ungare
«Miºcarea de Tineret 64 de Comitate» - HVIM
pentru dezvoltarea propriilor abilitãþi fizice, în
vederea iniþierii de acþiuni de naturã violentã
ºi, implicit, acte teroriste care sã conducã la
materializarea obiectivelor autonomiste ºi re-
vizioniste (refacerea «Ungariei Mari»), au men-
þionat procurorii în referatul trimis instanþei
care a judecat propunerea de arestare preven-
tivã a lui Beke Istvan.

MEDIAFAX.
De asemenea, potrivit sursei

citate, ºeful diplomaþiei române
a reiterat cã relaþia cu SUA rã-
mâne un pilon al politicii exter-
ne ºi de securitate a României,
Comãnescu subliniind “nivelul
excelent” al relaþiilor bilaterale-
 în domeniul politico-militar, dar
ºi interesul autoritãþilor de la Bu-
cureºti pentru consolidarea pre-
zenþei SUA în România.

Evocând rezultatele reuniunii
Task Force-ului pentru implemen-
tarea Declaraþiei Comune cu pri-
vire la Parteneriatul Strategic pen-

tru secolul XXI între România ºi
SUA, desfãºuratã recent la Bucu-
reºti, cei doi oficiali au accentuat

importanþa dezvoltãrii dimensiunii
economice a Parteneriatului Stra-
tegic româno-american.



cuvântul libertãþii / 3joi, 3 decembrie 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Cum am luat-o înaintea francezilorCum am luat-o înaintea francezilorCum am luat-o înaintea francezilorCum am luat-o înaintea francezilorCum am luat-o înaintea francezilor, dar ei nu ºtiu!, dar ei nu ºtiu!, dar ei nu ºtiu!, dar ei nu ºtiu!, dar ei nu ºtiu!
MIRCEA CANÞÃR

158 de parlamentari francezi, din care
107 deputaþi ºi 51 de senatori, sunt can-
didaþi la alegerile regionale ºi teritoriale,
din Franþa, din 6 ºi 13 decembrie a.c..
Asta înseamnã cã un parlamentar fran-
cez, din ºase, se regãseºte în postura de
candidat la alegerile regionale. Pentru
moment legea în vigoare autorizeazã cu-
mulul de mandate. Într-o asemenea situa-
þie, pentru 40 de parlamentari (27 depu-
taþi ºi 13 senatori) care se prezintã la ale-
gerile regionale, nu vor fi probleme de nici
un fel, întrucât legea autorizeazã cumulul
de ales local, cu statutul de parlamentar.
Din 2017, un parlamentar nu va mai pu-
tea deþine concomitent ºi calitatea de pre-
ºedinte sau vicepreºedinte de consiliu de-
partamental, preºedinte sau vicepreºedinte
la intercomunitate. În schimb, mandatul
local, de simplu consilier (municipal, in-

tercomunal, departamental sau regional)
va putea fi conservat. Noile dispoziþii vo-
tate la debutul mandatului de preºedinte
al lui Francois Hollande interzic deja par-
lamentarilor sã cumuleze mai mult de un
mandat local. Dar prevederile intrã în vi-
goare din 2017. Cum alegerea parlamen-
tarilor francezi are particularitãþi faþã de
sistemul nostru de alegeri, se fac deja spe-
culaþii în privinþa preluãrii mandatului, ast-
fel ca începând din 2016 deputaþii ºi sena-
torii, preºedinþii sau vicepreºedinþii de re-
giune vor trebui sã aleagã. Aºa stând lu-
crurile în privinþa regimului de incompati-
bilitãþi suntem înaintea francezilor, numai
cã pe ei nu îi intereseazã “performanþele
noastre morale” tutelate de Legea 161/
2003, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, privind unele mãsuri pentru asigu-
rarea transparenþei în exercitarea demni-

tãþilor publice, de funcþionari publici ºi în
mediul de afaceri, Legea 393/2004 privind
statutul aleºilor locali, Legea 215/2001 pri-
vind administraþia publicã localã º.a.m.d..
Mai zilele trecute, Agenþia Naþionalã de In-
tegritate, în temeiul legislaþiei existente, a
enumerat câþiva aleºi locali, din judeþul Dolj,
cã s-au aflat în stare de incompatibilitate,
prin faptul cã au deþinut simultan ºi calita-
tea de membrii în cadrul unor consilii de
administraþie ale unor unitãþi de învãþãmânt
gimnazial sau liceal. Fireºte, putem accepta
cã unde-i lege, nu-i tocmealã, ºi nu e vina
inspectorilor de integritate cã aplicã întoc-
mai prevederile legislaþiei în vigoare. Nu e
vorba nici mãcar de un exces de zel, fi-
indcã slavã Domnului, nu de cazuisticã
duce lipsã ANI. Problema în discuþie este
urmãtoarea: actualul Parlament nu a luat
în discuþie, în nici o împrejurare, stufoa-

sele referiri la regimul de incopatibilitãþi
ale unui ales local sau funcþionar public,
pentru a vedea ce trebuie menþinut ºi ce
nu trebuie. “Seceriºul” ANI a avut conti-
nuitate logicã. Când statutul de ales local
este incompatibil, între altele, cu funcþia
de administrator al unei societãþi comer-
ciale, fãrã nici o legãturã cu instituþia pu-
blicã respectivã, sau când un primar -
crescãtor de albine - devine incompatibil
pentru cã este înregistrat ca Persoanã Fi-
zicã Autorizatã (PFA), lucrurile nu sunt
tocmai în regulã. Francezii discutã, în
aceste zile, despre “cumularzi”, ºi acolo
unde vor gãsi de cuviinþã, vor pune ºtam-
pila, chiar pe unul dintre aceºtia, consi-
derându-l mai potrivit decât un non-cu-
mulant. Ceea ce înseamnã, mai spunem
odatã, cã suntem mult înaintea lor, dar ei
n-au aflat acest lucru.

Proiectul a fost implementat în
zona Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu, ce îºi desfãºoarã activi-
tatea în spaþiul geografic a douã
bazine hidrografice, respectiv
Jiu ºi Dunãre. Râul ªuºiþa are o
lungime de 37 de kilometri ºi o
suprafaþã de bazin de 234 kilo-
metri pãtraþi, iar în cursul sãu
preia o serie de afluenþi.

 Proiectul a fost cofinanþat din
Fondul de Coeziune în cadrul Pro-
gramului Operaþional Sectorial
„Mediu” 2007-2013, Axa priori-
tarã 5 -„Implementarea infras-
tructurii adecvate de prevenire a
riscurilor naturale în zonele cele
mai expuse la risc”, Domeniu
major de intervenþie 1 - „Protec-
þia împotriva inundaþiilor”. Durata
de implementare a fost  26 mai -
31 decembrie a.c.

„Lucrãrile de execuþie au fost
finalizate, urmând ca în perioa-
da imediat urmãtoare sã facem

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a fi-
nalizat lucrãrile de regularizare a râului
ªuºiþa pe sectorul pod Ursaþi DN 67D –
pod DN 67 Târgu Jiu – Drobeta Turnu Se-
verin. Astfel, 4.000 de locuitori din co-

munele riverane cursului de apã, un nu-
mãr de 600 de gospodãrii, dar ºi obiecti-
ve socio-economice, de infrastructurã
pentru transport ºi telecomunicaþii vor
fi protejate împotriva inundaþiilor.

recepþia la terminarea acestora.
Valoarea totalã a proiectului este
de 5.402.966 lei cu TVA, din
care contribuþia Uniunii Europe-
ne din Fondul de Coeziune este
de 4.862.671 lei ºi 540.295 lei
contribuþia de la bugetul de stat.
Obiectivul general al proiectului
a constat în contribuirea la un
management sustenabil al inun-
daþiilor, în cele mai vulnerabile
zone, prin implementarea de
mãsuri preventive”, a declarat
în cadrul  unei conferinþe de pre-
sã directorul ABA Jiu, Marin
Talãu.

Riscul la inundaþii,
redus cu 90%

În urma acestor lucrãri, riscul
la inundaþii a fost redus cu 90%
în bazinul hidrografic al râului
ªuºiþa pe teritoriul administrativ
al localitãþilor Ursaþi, Bârseºti ºi
Polata - judeþul Gorj, comune

aflate în subordinea administra-
tivã a municipiului Târgu –Jiu.
„Beneficiarii direcþi ai investiþiei
sunt locuitori riverani localitãþi-
lor Ursaþi, Bârseºti ºi Polata, ju-
deþul Gorj. Râul ªuºiþa traversea-
zã, localitãþile Ursaþi, Bârseºti ºi
Polata situate în judeþul Gorj. Lo-
calitãþile pe teritoriul cãrora s-au
executat lucrãrile de amenajare au
o populaþie de 4.000 locuitori,
comune pe teritoriul cãrora se
desfãºoarã diverse activitãþi eco-
nomice importante pentru viaþa
de zi cu zi a oamenilor din zonã”,
a precizat coordonatorul proiec-
tului, Gabriel Muller.

Exploatarea ºi întreþinerea lu-
crãrilor executate în cadrul pro-
iectului vor intra în sarcina ad-
ministratorului cursurilor de apã,
respectiv Administraþia Naþionalã
„Apele Române” - Administraþia

Bazinalã de Apã Jiu, prin Siste-
mul de Gospodãrire a Apelor
Gorj. Reprezentanþii ABA Jiu se
aºteaptã ca acest proiect sã de-
termine o îmbunãtãþire a calitã-
þii vieþii populaþiei din zonã ºi sã
asigure o creºtere economicã pe
viitor.

Lucrãri de recalibrare
a albiei minore

ºi consolidãri de maluri
Recalibrarea albiei minore s-a

executat pe o lungime de 4,20 km
în scopul asigurãrii tranzitãrii de-

bitului de calcul în albia minorã,
fãrã inundarea obiectivelor social
economice situate adiacent al-
biei. Pentru a se asigura secþiu-
nea de scurgere necesarã, s-au
efectuat lucrãri de recalibrare ale
albiei râului ªuºiþa, cu volume
minime de terasamente ºi com-
pensarea în profil, pe cât posi-
bil, a sãpãturii cu umpluturile.
Materialul rezultat în urma exca-
vaþiilor pentru recalibrarea albiei
a fost prevãzut a se utiliza ca
material de umpluturã pentru sis-
tematizarea albiei.

 Consolidãri ale malurilor s-au
efectuat pe o  lungime de
1,65 km pe zonele unde ero-
ziunile puternice ale maluri-
lor puneau în pericol obiec-
tivele social-economice am-
plasate pe malul albiei. Con-
solidarea malurilor s-a reali-
zat prin intermediul unui pe-
reu uscat din piatrã brutã cu
grosimea medie de 40 cm
aºezat pe un material geo-
textil cu rol drenant. Pragu-
rile pentru stabilizarea talve-
gului în plan vertical au fost
proiectate pe întreaga lãþime
a albiei minore. Acestea au
înãlþimea faþã de cota talve-
gului proiectat de 20 cm ºi
sunt încastrate pe o adânci-
me de 1,20 m. Pe zonele
amonte ºi respectiv aval de
prag au fost executate apã-
rãri de maluri.

RADU ILICEANU
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj au anun-
þat cã un echipaj de siguranþã pu-

Reprezentanþii Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj au organizat, marþi,
la sediul unitãþii, o festivitate de
avansare în gradul profesional
urmãtor, înaintea expirãrii sta-
giului minim, a unor cadre care
s-au remarcat în activitãþile
desfãºurate în îndeplinirea atri-
buþiilor de serviciu. Manifesta-
rea, dedicatã Zilei de 1 Decem-

Apelul pe numãrul de urgenþã
112, care a alertat Poliþia ºi Ambu-
lanþa a venit ieri dupã-amiazã, pu-
þin dupã ora 15.00. Angajata care
le supraveghea pe fetele care ocu-
pã apartamentul respectiv, aparþi-
nând Direcþiei Generale de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþie a Copilului
(DGASPC) Dolj a observat, la un
moment dat, cã una dintre tinere,

Arestat dupã ce a incendiat trei maºiniArestat dupã ce a incendiat trei maºiniArestat dupã ce a incendiat trei maºiniArestat dupã ce a incendiat trei maºiniArestat dupã ce a incendiat trei maºini
în cartierul craiovean Vîn cartierul craiovean Vîn cartierul craiovean Vîn cartierul craiovean Vîn cartierul craiovean Valea Roºiealea Roºiealea Roºiealea Roºiealea Roºie

Un craiovean de 38 de ani a fost arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile, în baza mandatului
emis ieri dupã-amiazã de magistraþii Judecãto-
riei Craiova, dupã ce poliþiºtii au stabilit cã a
distrus prin incendiere trei autoturisme parcate
pe diverse strãzi din cartierul craiovean Valea
Roºie, în noaptea de luni spre marþi. Una dintre
maºini a fost distrusã în totalitate.

blicã, format din poliþiºti din ca-
drul Secþiei 3 Poliþie Craiova,
aflat în executarea serviciului de

patrulare, a observat, în cartie-
rul Valea Roºie, un bãrbat care
avea un comportament suspect
ºi care, la vederea poliþiºtilor, a
încercat sã se ascundã. Persoa-
na în cauzã a fost condusã la
sediul unitãþii de poliþie, stabilin-
du-se cã este vorba despre Leon-
tin Constatin Surdu, de 38 de ani,
din Craiova, acesta fãcând parte
din categoria persoanelor fãrã
adãpost. Din investigaþiile poliþiº-
tilor craioveni a rezultat faptul cã
bãrbatul de 38 de ani, în noaptea
de 30.11/01.12.2015, a distrus
prin incendiere trei autoturisme
parcate în cartierul craiovean
Valea Roºie. Mai exact, bãrbatul
a adunat hârtii ºi cartoane de la
gunoi ºi a aprins focul în partea
din spate a unui Volkswagen Bora
parcat pe stra Vântului, unui Opel
Astra de pe strada Rovinari ºi
unui Logan de pe strada Indepen-
denþei, cea de-a treia maºinã fi-
ind distrusã în totalitate, dupã
cum au precizat reprezentanþii
IPJ Dolj. Astfel, în baza proba-
toriul administrat în cauzã de
poliþiºti s-a dispus continuarea
urmãririi penale pentru comite-
rea a trei infracþiuni de distruge-

re, suspectul fiind reþinut marþi
pe bazã de ordonanþã de reþinere
pe o perioadã de 24 ore ºi intro-
dus în Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã din cadrul
IPJ Dolj. Ieri dupã-amiazã a fost
prezentat procurorilor ºi apoi
magistraþilor Judecãtoriei Craio-
va cu propunere de arestare pre-
ventivã, propunere admisã de in-
stanþã care a dispus arestarea
acestuia pentru 30 de zile: „Ad-
mite propunerea Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova. În

baza art. 226 raportat la art. 223
alin. 2 teza ultimã C.p.p. Dispu-
ne arestarea preventivã a incul-
patului SURDU CONSTANTIN
LEONTIN, pe o duratã de 30 zile,
de la data de 02.12.2015 pânã la
data de 31.12.2015 inclusiv. În
baza art. 275 alin. 3 C.p.p., chel-
tuielile judiciare avansate de stat,
în cuantum de 130 lei, rãmân în
sarcina acestuia. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 ore la pro-
nunþare. Pronunþatã în Camera de
Consiliu azi, 02.12.2015”. 

Avansãri în grad
la ISU Dolj

brie, s-a încheiat cu avansarea
în gradul profesional urmãtor
înainte de îndeplinirea stagiu-
lui minim a unui numãr de 4
ofiþeri ºi 14 subofiþeri din ca-
drul ISU Dolj, cu toþii fiind fe-
licitaþi de conducerea unitãþii.
Cadrele ISU Dolj au participat
activ ºi la ceremonialul desfã-
ºurat în centrul Craiovei de Ziua
Naþionalã a României.

O fatã de 14 ani a încercat
sã-ºi punã capãt zilelor

O fatã în vârstã de 14 ani, care locuia într-o casã de
tip familial – un apartament de la parterul unui bloc de
pe strada Victor Gomoiu din cartierul craiovean 1 Mai - ,
a încercat sã-ºi punã capãt zilelor, ieri dupã-amiazã.
Fata s-a spânzurat cu un cordon de o þeavã de gaze din
spatele blocului, însã a fost gãsitã la timp de colege ºi
de supraveghetoare. A fost resuscitatã ºi transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde este
internatã la Terapie Intensivã, starea sa fiind gravã.

Cristina, în vârstã de 14 ani, elevã
în clasa a VII-a la o unitate de în-
vãþãmânt din cartierul 1 Mai nu a
apãrut. Le-a întrebat pe colegele
ei, au început împreunã sã o cau-
te, iar la un moment dat, una din-
tre fete a strigat cã a gãsit-o în
spatele blocului, spânzuratã cu un
cordon de halat. Medicii de pe
ambulanþa sositã de urgenþã la faþa

locului au reuºit sã o resusciteze,
tânãra fiind transportatã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va unde a rãmas internatã sub aten-
tã supraveghere. Reprezentanþii
unitãþii medicale au precizat cã sta-
rea fetei este extrem de gravã, fi-
ind internatã la Terapie Intensivã,
unde este ventilatã mecanic, pro-
gnosticul fiind rezervat cu privire
la evoluþia stãrii ei de sãnãtate. Di-
rectorul DGASPC Dolj, Florin
Stancu a precizat cã ºi la nivelul
instituþiei au fost demarate verifi-
cãri, cã un psiholog ºi un asistent
social sunt la spital aºteptând sã
vorbeascã cu fata dacã îºi revine
ºi cã aceasta nu a creat nici un fel
de probleme pânã acum. Mai mult,
nici la ºcoalã, ieri, nu a dat vreun
semn cã ar avea vreo nemulþumi-
re. ”Am demarat ºi noi o anchetã
internã în cazul acestui eveniment
nefericit, ca de altfel ºi reprezen-
tanþii Poliþiei ºi verificãm dacã au
fost respectate procedurile. O echi-
pã de la noi formatã din asistent
social ºi psiholog aºteaptã la spi-
tal sã vorbeascã cu fata, dacã îºi
revine, ºi nu putem acum decât sã
ne dorim ca medicii sã reuºeascã
sã o stabilizeze”, ne-a declarat Flo-
rin Stancu.

Se pare cã fata era deprimatã
în ultima perioadã, însã colegele
ei n-au putut oferi mai multe de-
talii, însã mama fetei suferã de
afecþiuni psihice.
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A fost, neîndoielnic, acest 1 Decembrie
unul din momentele faste ale ultimelor douã
decenii ºi ceva subsumate, cum ºtim, unei
tranziþii fãrã orizont. Atestatã de media, susþi-
nutã de protagoniºtii anonimi din rândul par-
ticipanþilor, împãrtãºitã, fie ºi cu un uºor gust
„segregaþionist” ºi de lideri politici de toate
culorile, frenezia ce i-a animat pe românii ie-
ºiþi masiv în pieþele destinate Sãrbãtorii Naþi-
onale a surprins pe toatã lumea ºi, poate toc-
mai din acest motiv, nevoia identificãrii unui
set de explicaþii pare din cale afarã de legiti-
mã. Vremea neverosimil de îmbietoare invo-
catã nu pare a fi mai mult decât o cauzã de
circumstanþã. ªi nici premisele organizatori-
ce – mai curând reþinute în declaraþiile oficia-
le ale instanþelor de Putere – nu puteau fi un
factor decisiv în amplele mobilizãri de mase,
nu doar din Capitalã, ci mai ales din marile
cetãþi ale Þãrii.

Rãmâne alternativa, atât de puþin sconta-
tã, a unei profunde nevoi de normalitate sub
semnul instinctului de ieºire naturalã din ecua-
þia unei confruntãri cu un nesãþios apetit al
duºmãniei. ªi al urii. Tot atâtea resorturi ale
unei prelungite ºi nesãþioase dezbinãri, acuti-
zatã la nivelul instituþiilor fundamentale ºi cu

Eternul „NOU ÎNCEPUT”Eternul „NOU ÎNCEPUT”Eternul „NOU ÎNCEPUT”Eternul „NOU ÎNCEPUT”Eternul „NOU ÎNCEPUT”
concursul formaþiunilor politice angajate într-
un rãzboi de rutinã.

Înclin însã sã avansez ºi ipoteza unei reac-
þii localizabilã în zona unui instinct naþional
verificat în istoria naþionalã ºi care explicã,
chiar ºi sub eticheta multor rezerve, o stare
circumscrisã miracolului. De parcã la capã-
tul unor lungi ºi gregare perioade de sfâºieri
între noi, resimþim, sub impulsul unui impe-
rativ organic, nevoia unei retreziri la realitatea
vie asfixiatã în haloul unei confruntãri pe alo-
curi cu accente de „rãzboi civil”.

Înainte de distribuiri ºi de asumãri de me-
rite, parcelate prin tradiþie în contul unor or-
ganisme ori persoane, ar fi de preferat sã
creditãm fãrã rezerve tocmai disponibilita-
tea sutelor de mii de conaþionali care, fãrã
obiºnuitele convocãri, au umplut, din pro-
prie iniþiativã, pieþele în care festivitãþile s-
au desfãºurat cu un remarcabil bun simþ ºi
o impecabilã ordine.

S-a conturat, astfel, în contrast cu setul
de provocãri din interior ºi din exterior, în
chiar momentul unei cotituri a politicii euro-
pene ºi nu numai, sentimentul cã speranþa
încã e vie, cã resursele de înþelepciune încã
nu sunt epuizate ºi cã, în sfârºit, o naþiune

ca ºi umanitatea în întregul ei nu ºi-au com-
promis încã îndrituirea regãsirii resorturilor
unei reveniri în parametrii normalitãþii.

De prisos sã adaug cã n-au putut lipsi nici
elemente, puþine, dar nu mai puþin pericu-
loase tocmai prin caracterul lor insinuant,
cu efecte neplãcute, ce-i drept, detectabile
la o lecturã mai atentã, scoase adicã din me-
canismul retoricii îmbãlsãmate. S-a contu-
rat ºi evocat, astfel, la Bucureºti, ca ºi la
Alba Iulia, un fel de imperativ al unui NOU
ÎNCEPUT. Cel mai vocal s-a dovedit a fi
preºedintele Klaus Iohannis. Nimic de ob-
iectat, fireºte. Cu remarca însã cã o aseme-
nea cerinþã s-a insinuat de fiecare datã în
decursul ultimor ani ºi cu o obstinaþie care
n-a fãcut decât s-o compromitã, conser-
vând-o ca pe un slogan ºi nimic mai mult.

Înclin sã cred cã, dacã de revenirea la
normalitate este vorba, atunci sintagma
aceasta retoricã, a unui NOU ÎNCEPUT, e
susceptibilã sã genereze mai multe îngrijo-
rãri decât deschideri spre promisiuni. Mai ales
cã ea se subsumeazã unui slogan reiterat pe-
riodic în toþi aceºti ani de tranziþie cu fiecare
schimbare de guvern ºi de Putere. E vorba
de acel ALTFEL invocat ritos cu fervoarea

unui act magic ºi care s-a dovedit o gratui-
tate sub care aceleaºi nãravuri au continuat
sã germineze, uneori încã ºi mai abitir.

Nu încape îndoialã cã, în sintagma res-
pectivã, ceea ce cu siguranþã se decanteazã
este nevoia de schimbare. ªi aceasta nu mai
puþin propagatã. ªi nu mai puþin un slogan
fãrã succes. Dar, dincolo de ºansele, decre-
tate astãzi mai norocoase decât oricând, mãr-
turisesc cã se poate disimula ºi unul dintre
riscurile cele mai grave ce ne-au bântuit în
toþi aceºti ani post-decembriºti. ªi pe care nu
mã feresc sã-l identific la nivelul unor „refor-
me”, ºi ele invocate imperativ ºi propuse cu
o agresivã fervoare programaticã. Cum ºtim,
de 26 de ani, s-au promis, angajat ºi asumat
mai multe reforme decât numãrul partidelor
politice. ªi totul s-a fãcut nu cu intenþia unei
schimbãri cu impact organic în societate, ci
mai curând de dragul de a anula ceea ce au
fãcut ori au încercat sã facã adversarii care-
au cedat puterea. De aici, un permanent ºi
reînnoit, la comandã, scurt-circuit al unei
discontinuitãþi perdante. De parcã ºarada mi-
tului manolian, al Mânãstirii sub zodia bleste-
mului, continuã sã ne intrige din firidele unui
ethos neprietenos.

Scãldat pânã acum în lumina
lampadarelor, Centrul Vechi al Cra-
iovei s-a aprins în zeci de mii de
luminiþe care îl fac de nerecunos-
cut în aceastã perioadã. Ca într-
un mic orãºel de lumini, fiecare
strãduþã a fost decoratã cu tune-
luri din ºiraguri de lumini, din care
se desprind candelabre. Piaþa Bu-
zeºti este ºi ea acoperitã cu un ta-
van strãlucitor, format din perdele
de lumini, iar un brad de Crãciun
uriaº a fost amplasat în squarul de
la fosta bancã. Globurile colorate
ºi cetina verde îºi au locul lor în
târgul de Crãciun. Nu lipsesc nici
cabanele din lemn care vând vinul
fiert cu scorþiºoarã ºi turta dulce,

Centrul Vechi al Craiovei pare desprins
dintr-o filã de poveste, o imagine la care
nici nu visam în urmã cu ceva ani. Perde-
lele de lumini, candelabrele strãlucitoare,
globurile uriaºe ºi cetina verde au trans-

format cu totul zona veche, fãcând-o de ne-
recunoscut. Seara, când toate instalaþiile
se aprind, este o plãcere sã te plimbi pe
strãduþele dichisite ºi sã te le laºi vrãjit
de magia sãrbãtorilor.

decupatã în figurine, dupã care se
dau în vânt copiii.

Olguþa Vasilescu
a dat start
sãrbãtorilor

În seara de 1 Decembrie, când
s-au aprins luminiþele de sãrbãtori,
strãduþele din Centrul Vechi au fost
inundate de curioºi. Mulþi craioveni
au ieºit sã se plimbe de Ziua Naþio-
nalã, iar cei care au fost prezenþi în
zona veche chiar la ora stabilitã de
autoritãþi, au asistat în direct la
momentul aprinderii instalaþiilor de
Crãciun. Ca ºi în capitalã ºi în alte
oraºe ale þãrii, ºi la Craiova ilumi-
natul de sãrbãtori a fost pus în func-

þiune printr-o simplã apãsare pe
buton, dupã o numãrãtoare inver-
sã, primarul Lia Olguþa Vasilescu
oficiind acest moment. „Specialiº-
tii au cam tremurat un pic de teamã
ca nu cumva sã nu meargã butonul
dar a funcþionat totul perfect. Le
urez craiovenilor petrecere frumoa-
sã”, a glumit primarul Craiovei,
dupã ce a apãsat pe buton.

„O atmosferã
aristocraticã”

Craiovenii prezenþi în Centrul
Vechi s-au bucurat de spectacolul
de lumini, dar ºi de concertul care
a fost organizat cu acest prilej. Co-
lindele au întregit atmosfera de sãr-
bãtori, astfel cã vizitatorii au pe-
trecut destul de mult timp în piaþã.
„Sã sperãm cã este cel mai fru-
mos târg de Crãciun de pânã acum.
Recunosc, ne ajutã foarte mult
zona, Centrul istoric. Am mai or-
ganizat ºi în alte ierni târgul de
Crãciun, în Piaþa Mihai Viteazul, dar
nu e acelaºi lucru. Acolo ºi dacã
sunt cinci-zece mii de oameni, pia-
þa pare goalã pentru cã piaþa este
foarte mare. Aici este cu totul alt-
ceva, totul este mai intim, o atmo-
sferã aristrocraticã. Sper cã le va
plãcea craiovenilor cum aratã anul
acesta târgul de Crãciun”, a mai
spus Olguþa Vasilescu.

2.000.000
de beculeþe
lumineazã Craiova

Iluminatul de sãrbãtori este asi-
gurat, în aceastã iarnã, de noul

operator public, altul decât Lux-
ten Lighting Company Bucureºti.
Începând din aceastã varã, pentru
o perioadã de 10 ani, firma Flash
Lighting Services SA, din Bucu-
reºti, se va ocupa de iluminatul
public din Craiova, câºtigând con-
cesiunea la o valoare de 53 de mi-
lioane de lei. Potrivit caietului de
sarcini, operatorul se obligã sã asi-
gure ºi iluminatul festiv, acesta fi-
ind primul an în care bucureºtenii

au iluminat oraºul pentru sãrbãto-
rile de iarnã. Decoraþiunile de Crã-
ciun constã, conform autoritãþilor,
într-un numãr de 2.000.000 de
beculeþe ºi 50 kilometri de fir lu-
minos, cu care au fost împânzite
strãzile din Craiova.

Tot în aceste zile, a fost des-
chis ºi patinoarul artificial care a
fost amenajat în jurul fântânii ar-
teziene din Piaþa „Mihai Viteazul”.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Printr-un comunicat de pre-
sã al Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale trimis ieri co-
tidianului nostru suntem infor-
maþi cã, luni,  30 noiembrie

2015, ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Ruarle, Achim Iri-
mescu, a avut la sediul Minis-
terului reuniunea oficialã cu re-
prezentanþii principalelor forme
asociative pentru creºterea ovi-
nelor ºi reprezentantul compa-
niei saudite de import, Khayrat
Belady Company, domnul Wa-
leed Saeed, însoþit de Said Al-
Masri, fost ministru al Agricul-
turii din Iordania.

Tema discuþiilor a vizat în
principal posibilitatea participã-
rii României în exportul de ovi-
ne ºi bovine vii în þara respec-
tivã. Domnul Saeed a informat

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã informeazã cã a finalizat plata
rentei viagere aferentã anului 2014, pentru
diferenþa de 45.458 beneficiarii, care au
optat pentru plata prin mandat poºtal. Su-
ma totalã plãtitã este de 47.728.081,81 lei,
cu sursã de finanþare de la bugetul naþio-
nal. Reamintim cã, APIA a plãtit în perioa-

Renta viagera pentru 2014 a fost plãtitã
da iunie – septembrie 2015, suma de
17.813.521,93 lei pentru un numãr de 15.809
rentieri, care au optat pentru plata prin vira-
ment bancar. APIA mai precizeazã cã a fina-
lizat plata avansului cãtre fermierii care au
depus cereri de platã în cadrul Schemei de
Platã Unicã pe Suprafaþã (SAPS) - Campa-
nia 2015. Suma totalã plãtitã este de

1.128.470.121,91 lei (255.448.678,85 euro),
pentru un numãr de 602.159 fermieri cu o
suprafaþã de 5.753.954 ha. Plãþile s-au fã-
cut la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru
un euro, stabilit de cãtre Banca Centralã Eu-
ropeanã în data de 30 septembrie 2015 ºi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2015.

Suntem invitaþi la un proiect de 30 de milioane de euro!

Lumea arabã, din nou o piaþa interesantãLumea arabã, din nou o piaþa interesantãLumea arabã, din nou o piaþa interesantãLumea arabã, din nou o piaþa interesantãLumea arabã, din nou o piaþa interesantã
Exporturile din sectorul agricol au fost cele

care au înclinat pozitiv balanþa comercialã a
României în ultimii ani. Productivitatea soluri-
lor româneºti a contat în ecuaþia bugetarã
naþionalã ºi, mai nou, suntem curtaþi de piaþa
arabã pentru un parteneriat solid. Sã sperãm
cã nu vom da cu stângu-n dreptul, ca la tenta-
tivele de comerþ româno-chineze din 2013. Ni
se solicitã la export, nu doar ovine ºi bovine,
dar ºi lucernã. Rãmâne de vãzut, dacã nu de-
ranjãm cumva marile consorþii agricole franco-
germane, din simplul motiv cã suntem membrii
UE. Piaþa arabã rãmâne un deziderat pentru
statele mai mici ºi o sector disputat, pe viaþã
ºi pe moarte, de puternicele economii europe-
ne. Mai ales cã pierderile agricole ale Franþei,
spre exemplu, survenite prin embargoul de pe
piaþa rusã se ridicã la peste 1 miliarde de euro.

partea românã cã are un am-
plu proiect pentru realizarea
unui centru de carantinã pen-
tru ovine ºi bovine în Iordania,
cu investiþii de 30 de milioa-

ne de euro ºi cu o capacitate
iniþialã de 225.000 capete ovi-
ne ºi 30.000 de capete de bo-
vine. Totodatã, a amintit cã
acest centru va deservi 15 sta-
te din nordul Africii ºi Orientul
Mijlociu.
Apreciazã oaia româneascã

Reprezentanþii companiei au
precizat ca fiind esenþialã par-
ticiparea autoritãþilor sanitar-
veterinare în întregul proces de
creºtere ºi monitorizare. ªi-au
manifestat satisfacþia cã secto-
rul ovin românesc are calitãþi
importante care îl fac competi-

tiv la nivel internaþional: calita-
tea cãrnii, neutilizarea excesivã
a antibioticelor etc. Said Al-
Masri a propus realizarea unei
colaborãri comerciale ºi în ceea

ce priveºte importurile de
furaje amintind cã, în þã-
rile arabe procentul de
complex alfalfa (lucernã)
din hrana animalelor este
de 50%.
„Allah” îþi dã, dar nu-þi
bagã în traistã

Ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, Achim
Irimescu, a salutat iniþia-
tiva domnului Waleed Sa-
eed de a lua în conside-
rare piaþa româneascã ºi
a precizat cã autoritãþile
ºi fermierii români se su-
pun cu stricteþe regula-
mentelor europene în vi-
goare. Acestea au creat
cadrul legislativ potrivit
pentru a participa cu suc-
ces la proiecte internaþi-

onale precum cel prezentat.
De asemenea, ministrul a

arãtat cã fermierii români au
astfel oportunitatea de a pãtrun-
de pe noi pieþe internaþionale ºi
de a pãstra totodatã relaþiile co-
merciale deja existente. În ceea
ce priveºte dezvoltarea relaþii-
lor privind exportul de furaje,
ministrul Irimescu a subliniat
cã, dacã va exista un interes din
partea iordanianã, cu siguranþã
cã producãtorii români vor de-
veni un bun partener.
Se strâng rândurile

Pentru crescatorii români de

ovine, anul viitor va veni cu o
serie de modificãri în ceea ce
priveºte plata subvenþiilor. Aceº-
tia vor trebui sã aibã efectivele
înscrise în registrul genealogic
al rasei ºi în Controlul Oficial
al Producþiilor (COP) pentru a
primi ºi în 2016 sprijinul cuplat
zootehnic. Este o condiþie de
eligibilitate pentru primirea sub-
venþiei de 7 euro pe cap de ovi-
nã. În prezent, circa 10% din
efectivul total de ovine din Ro-
mânia este înscris în registrul
genealogic al rasei.

Sã nu uitãm cã, o altã piaþã
de consum, cea chinezã, a ma-
nifestat interesul pentru achizi-
þionarea din România a peste 14
milioane de oi. Dar România nu
putea sã susþinã decât cu 4-5
milioane de capete la export. O
disproporþie imensã între cere-
re ºi ofertã, dar care a fãcut la
vremea aceea sã ne dãm seama

unde stãm pe harta jocurilor
economice.

În acest an, livrarea de car-
ne de oaie a dus România pe
primul loc la exporturile de ovi-
ne, cu livrãri estimate la 150 mil.
euro în acest an, potrivit cal-
culelor fãcute pe baza datelor
de export la nouã luni ale Eu-
rostat. România reu-ºeº-te ast-
fel sã acopere jumãtate din to-
talul exporturilor de ovine din
Uniunea Europeanã.

Piedici puse þãrii noastre au
fost tot în urmã cu doi ani, când
Turcia a interzis tranzitul ovi-
nelor vii spre þãrile arabe din ca-
uza unor focare de scrapie (boa-
lã a ovinelor) ºi a notificat Or-
ganizaþia Mondialã pentru Sãnã-
tatea Animalelor (OIE). De pre-
cizat cã Turcia avea la acea datã
un excedent de animale de sa-
crificat de peste 35 de milioane
de capete.
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Cei doi comisari au subliniat
faptul cã normele privind achizi-
þiile publice au rolul de a garanta
faptul cã toþi operatorii economici
din UE au ºanse egale de a câºti-
ga un contract de achiziþii publi-
ce. Procedurile rapide ºi eficiente
sunt, de asemenea, esenþiale pen-
tru a sprijini investiþiile ºi a evita
întârzierile. „Aproape jumãtate din
fondurile structurale ºi de inves-
tiþii europene sunt direcþionate
prin intermediul achiziþiilor publi-

ce. De la începutul activitãþii Co-
misiei Juncker, lucrãm împreunã
pentru ca fondurile UE sã fie uti-
lizate în mod eficient, prin aplica-
rea corectã ºi consecventã a nor-
melor de achiziþii publice la nive-
lul UE, contribuind la îndeplinirea
obiectivului privind investiþiile pen-
tru creºtere economicã ºi crearea
de locuri de muncã”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Caravana Coca-Cola ajunge în Craiova!
Iarna aceasta, Coca-Cola continuã sã ofere

momente magice, noi motive de bucurie ºi
sã inspire oamenii sã zâmbeascã mai des,
prin campania „De Crãciun, fã pe cineva
fericit!”. Caravanalui Moº Crãciun pãstreazã
tradiþia ºi ajunge ºi anul acesta în România,
în perioada 30 noiembrie – 24 decembrie.

Dupã ce a stat timp de douã
zile în Bucureºti, Caravana con-
tinuã cãlãtoria sa plinã de surpri-
ze ºi se opreºte în Craiova, azi ºi
mâine, între orele 15:00 - 21:00,
la Craiova Electroputere Mall.
Astfel, pentru cã înþelege cât de
importantã este experienþa Cara-
vanei pentru consumatorii sãi,
anul acesta, Coca-Cola aduce
primul Pop-up Store de Crãciun
cu obiecte de colecþie ºiacceso-
rii inedite. Pentru orice produs
cumpãrat din Pop-up Store,
Coca-Cola doneazã contravaloa-
rea sa cauzelor susþinute de Fun-
daþia Make-A-Wish România.Fie-
care achiziþie va reprezenta, ast-
fel, un cadou pentru cei dragi ºi
o dorinþã îndeplinitã pentru un
copil. Mai mult, participanþii la
Caravanã vor avea ocazia unicã
de a construi imaginea universa-
lã a lui Moº Crãciun. Fiecare poa-
te fi parte din experiment, lãsân-
du-ºi aici fotografia. „În plus,
anul acesta, Coca-Cola le oferã

Comisia Europeanã:

Prima reuniune pe tema achiziþiilor publicePrima reuniune pe tema achiziþiilor publicePrima reuniune pe tema achiziþiilor publicePrima reuniune pe tema achiziþiilor publicePrima reuniune pe tema achiziþiilor publice
Comisarul pentru politicã regionalã, Corina

Creþu ºi comisarul pentru piaþa internã, indus-
trie, antreprenoriat ºi IMM-uri, Elzbieta Bien-
kowska, au avut prima reuniune pe tema achi-
ziþiilor publice. Cu aceastã ocazie, cei doi înalþi
oficiali au fãcut o declaraþie comunã.

Asigurarea celui mai bun raport
calitate-preþ

Cu sprijinul Comisiei, o serie de
state membre au pregãtit ºi au pus
în aplicare planuri naþionale de acþi-
une pentru a remedia deficienþele
structurale. Cei doi reprezentanþi ai
CE au mai spus cã în luna octom-
brie s-a publicat un ghid pentru a
ajuta funcþionarii publici din întrea-
ga UE sã identifice ºi sã evite cele
mai frecvente erori în materie de

achiziþii publice din proiectele cofi-
nanþate de fondurile structurale ºi
de investiþii europene. „A sosit mo-
mentul sã ne intensificãm eforturi-
le. Am publicat recent un plan de
acþiune pentru consolidarea cadru-
lui legal privind achiziþiile publice în
contextul politicii de coeziune. De
asemenea, ieri am avut discuþii pe
aceasta tema cu Phil Wynn Owen,

membru al Curþii de Conturi Euro-
pene. Asigurarea celui mai bun ra-
port calitate-preþ este si trebuie sã
rãmânã o preocupare constantã în
domeniul politicii de coeziune, pre-
cum ºi în alte domenii. Dorim sã
dezvoltãm parteneriate active cu
statele membre pentru a ne asigura
cã acest lucru se întâmplã cu ade-
vãrat ºi, în paralel cu o monitoriza-
re strictã, sã le ajutãm sã punã în
aplicare normele.”, se mai precizea-
zã în declaraþia comunã.   
Abordarea Comisiei Europene
este atât de naturã preventivã

Aproape jumãtate din alocãrile
fondurilor structurale ºi de inves-
tiþii europene sunt direcþionate cã-
tre economia realã prin interme-
diul achiziþiilor publice. Noua le-
gislaþie privind politica de coeziu-
ne a condiþionat direcþionarea fon-
durilor cãtre statele membre de
existenþa unui cadru de achiziþii
publice solid ºi eficace. Aborda-
rea Comisiei Europene este atât de
naturã preventivã, cât ºi corecti-
vã. Comisia oferã îndrumare ºi
asistenþã pentru a consolida capa-
citatea administrativã a statelor
membre, pentru a le ajuta sã re-
medieze principalele deficienþe. Pe
de altã parte, atunci când statele
membre  nu înregistreazã efecte
pozitive sau acestea sunt insufi-
ciente, în ciuda tuturor mãsurilor
preventive, Comisia va  întrerupe
plãþile. Planul de acþiune privind
achiziþiile publice face parte dintr-
o iniþiativã mai amplã a Comisiei
de a ajuta statele membre ºi regiu-
nile sã-ºi îmbunãtãþeascã modul în
care investesc ºi gestioneazã fon-
durile politicii de coeziune.
Autoritãþile contractante ar
trebui sã dispunã de specialiºti
în domeniul achiziþiilor publice

Acesta include platforma Peer

2 Peer, menitã sã permitã funcþio-
narilor publici din statele membre
sã facã schimburi de experienþã ºi
de bune practici în ceea ce priveº-
te consolidarea capacitãþii adminis-
trative, precum ºi Pactele de inte-
gritate, ca instrument pentru creº-
terea transparenþei ºi asumarea res-
ponsabilitãþii în domeniul achiziþii-
lor publice. În plus, dorim sã cre-
ãm o bazã de date cu toate nere-
gulile constatate la nivelul statelor

membre ºi sã încurajãm adminis-
traþiile naþionale sã elaboreze regis-
tre naþionale de contracte. În sfâr-
ºit, autoritãþile contractante ar tre-
bui sã dispunã de specialiºti în do-
meniul achiziþiilor publice, astfel
încât sã obþinã cel mai bun raport
calitate-preþ. În acest sens, Comi-
sia va organiza o conferinþã la în-
ceputul anului 2016 pe tema utili-
zãrii corecte a criteriilor de atribuire
a contractelor de achiziþii publice.

ºansa consumatorilor sã interac-
þioneze cu Moº Crãciun, prin in-
termediul unui serviciu online ce
va fi disponibil începând cu 15
decembrie. Prin introducerea nu-
melui ºi a numãrului de telefon,
aceºtia pot lua legãtura cu Moº
Crãciun sau îi pot surprinde pe

cei dragi cu un apeldin partea
acestuia”, se precizeazã într-un
comunicat. Întreaga iniþiativã este
parte din campania „Fã pe cine-
va fericit!” care, pe lângã noile
experienþe, aduce pentru al doi-
lea an consecutiv sticla de sãr-
bãtoare Coca-Cola.



10 / cuvântul libertãþii joi, 3 decembrie 2015externeexterneexterneexterneexterne

Mai mult de 5.700 de migranþi
au putut fi salvaþi ºi circa 40 de
presupuºi traficanþi au putut fi
arestaþi în timpul operaþiunii na-
vale a UE pentru lupta împotriva
traficanþilor în Marea Mediteranã,
“Sophia”, de la lansarea acesteia,
în iunie, a anunþat ieri, la Bruxel-
les, comandantul ei. “La 2 decem-
brie, avem salvaþi peste 5.700 de
migranþi”, a declarat vice-amira-
lul Enrico Credendino, comandan-
tul operaþiunii EUNAVFOR MED,

Gruparea Statul Islamic
ar fi început sã-ºi construiascã
o forþã aerianã în Libia

Teroriºtii grupãrii Statul Isla-
mic (SI) din oraºul port Sirte, si-
tuat în nordul Libiei, învaþã sã pi-
loteze avioane folosind cel puþin
un simulator de zbor, au afirmat
oficiali militari din statul nord-
african. Sursele, citate de ziarul
arab Asharq Al-Awsat cu sediul la
Londra, afirmã cã nu sunt sigure
cum un simulator de zbor civil ºi,
se pare, un avion de luptã au ajuns
în mâinile jihadiºtilor din Sirte,
locul naºterii fostului dictator li-
bian Moammar Gaddafi, alungat
de la putere în 2011. “Este un si-
mulator modern, care se pare cã a
sosit din strãinãtate”, au afirmat
sursele citate, precizând cã simu-
latorul are dimensiunea unei ma-
ºini mici. Acesta este dotat cu un
volan pentru a practica decolarea
ºi aterizarea, un ecran radar ºi dis-
pozitive de comunicaþii pentru con-
tactarea turnului de control. Un
ofiþer de rang înalt libian a confir-
mat informaþiile într-un interviu
acordat ziarului la Cairo. El a
menþionat cã gruparea jihadistã,
din care fac parte foºti ofiþeri din
armata libianã ºi din þãri înveci-
nate, a reuºit sã obþinã un simula-
tor de zbor civil în luna octombrie.
Statul Islamic a mai capturat în
trecut avioane de luptã în Irak ºi
Siria lãsând deschisã posibilitatea
ca piloþi teroriºti sã se îndrepte din
Libia înapoi în acele þãri pentru a
lansa o forþã aerianã a SI. Un alt
risc potenþial este acela ca teroriº-
tii sã deturneze avioane ºi sã atace
locuri sensibile, aºa cum s-a întâm-
plat în cazul atacurilor teroriste de
la 11 septembrie 2001 din SUA.
Dezvãluirea a fost fãcutã marþi
când experþi ai ONU au publicat
un raport în care se afirma cã gru-
parea Statul Islamic are între 2.000
ºi 3.000 de teroriºti în Libia ºi in-
tenþioneazã sã cucereascã mai
mult teritoriu în statul strategic din
nordul Africii.

Grecia riscã eliminarea
din Schengen

Mai multe state central-europe-
ne cer excluderea Greciei din Spa-
þiul Schengen, dat fiind cã autoritã-
þile elene nu au securizat în mod efi-
cient frontierele externe. Premierul
Slovaciei, Robert Fico, a sugerat eli-
minarea Greciei din zona europea-
nã de circulaþie liberã Schengen. ªi
alte guverne au formulat solicitãri
similare, în ceea ce ar fi o manevrã
de ordin simbolic. “Nu se spune ofi-
cial, dar existã presiuni în acest
sens”, a admis ministrul grec al Imi-
graþiei, Yannis Mouzalas. Jean As-
selborn,  ministrul de Externe din
Luxemburg, þarã care deþine Preºe-
dinþia semestrialã a Consiliului UE,
ar fi transmis un avertisment oficial
Greciei privind riscul eliminãrii din
Schengen. Yannis Mouzalas ºi un
purtãtor de cuvânt al lui Jean Assel-
born au respins informaþiile. Grecia,
membrã a Spaþiului Schengen, este
acuzatã cã a permis trecerea a sute
de mii de extracomunitari spre state
occidentale membre ale Uniunii
Europene. Grecia ar putea fi suspen-
datã din Schengen prin activarea
Articolului 26 al Acordului. Con-
form unor surse, tema ar putea fi in-
trodusã pe agenda reuniunii de vi-
neri a Consiliului UE pentru Justi-
þie ºi Afaceri Interne. “Este vorba
de un instrument prin care Grecia ar
fi supusã presiunilor pentru a accep-
ta ajutorul UE în scopul securizãrii
frontierelor”, a explicat un oficial
european de rang înalt.

Atentate Paris: Salah Abdeslam a cãlãtorit fãrãAtentate Paris: Salah Abdeslam a cãlãtorit fãrãAtentate Paris: Salah Abdeslam a cãlãtorit fãrãAtentate Paris: Salah Abdeslam a cãlãtorit fãrãAtentate Paris: Salah Abdeslam a cãlãtorit fãrã
probleme prin Europa pentru a-ºi aduna teroriºtiiprobleme prin Europa pentru a-ºi aduna teroriºtiiprobleme prin Europa pentru a-ºi aduna teroriºtiiprobleme prin Europa pentru a-ºi aduna teroriºtiiprobleme prin Europa pentru a-ºi aduna teroriºtii
Teroristul belgian de origine

marocanã Salah Abdeslam, unul
dintre participanþii la atacurile de
la Paris ºi despre care se crede cã
se ascunde acum în Belgia, a cãlã-
torit în luna septembrie mii de ki-
lometri prin Europa pentru a-ºi
reuni participanþii la atacurile din
13 noiembrie ºi pentru a strânge
materialele militare folosite, relatea-
zã postul TF1. Investigatorii pre-
supun cã Salah Abdeslam a închi-
riat cel puþin douã vehicule pentru
a-i cãuta pe ceilalþi membri ai co-
mandourilor teroriste în Germania,
Austria ºi Ungaria. Acest element
a fost observat în urma analizei
datelor GPS ale autoturismelor în-
chiriate ºi a extraselor de cont ban-
care. Plecând din cartierul sãu na-
tal bruxellez Molenbeek, populat
majoritar de musulmani, Abdeslam
a pornit cãtre est la începutul lunii
septembrie, apoi a revenit la Bru-
xelles ºi a efectuat o a doua cãlã-
torie în aceeaºi direcþie la sfârºitul
lunii. Investigatorii cred cã unii din-
tre teroriºtii care au executat ata-
curile de la Paris au venit direct
din Siria, printre ei numãrându-se
Samy Amimour ºi Omar Ismail
Mostefai, aceºtia fiind doi dintre
cei trei kamikaze de la Bataclan,
precum ºi Bilal Hadfi, încã un ata-
cator sinucigaº ce ºi-a detonat cen-

Slovacia a depus ieri plânge-
re la Curtea Europeanã de Jus-
tiþie (CEJ) împotriva cotelor de
migranþi adoptate în septembrie
de Uniunea Europeanã, a anun-
þat premierul slovac Robert
Fico. “În aceastã dimineaþã, Re-
publica Slovacã a depus oficial
plângere împotriva Consiliului
Uniunii Europene la cea mai
înaltã instanþã - Curtea Euro-
peanã de Justiþie de la Luxem-
burg”,a precizat Robert Fico.
“Am fãcut acest lucru din cau-
za deciziei adoptate de miniºtrii
de interne la 22 septembrie cu
privire la aºa-numitele cote obli-
gatorii”, a adãugat el. Sute de
mii de migranþi, între care nu-
meroºi refugiaþi care fug de

Slovacia a depus plângere la Curtea Europeanã de JustiþieSlovacia a depus plângere la Curtea Europeanã de JustiþieSlovacia a depus plângere la Curtea Europeanã de JustiþieSlovacia a depus plângere la Curtea Europeanã de JustiþieSlovacia a depus plângere la Curtea Europeanã de Justiþie
împotriva cotelor de migranþiîmpotriva cotelor de migranþiîmpotriva cotelor de migranþiîmpotriva cotelor de migranþiîmpotriva cotelor de migranþi

tura cu explozivi lângã Stade de
France. Tot din Siria a venit ºi cel
considerat creierul atentatelor,
Abdelhamid Abaaoud, ucis la Pa-
ris într-o operaþiune a poliþiei la
cinci zile dupã atacurile teroriste,
conform autoritãþilor franceze el
plãnuind încã unul împotriva dis-
trictului financiar din Paris.  De
asemenea, amprentele digitale ale
altor doi teroriºti sinucigaºi din
apropierea Stade de France, a cã-
ror identitate nu a fost încã eluci-
datã, relevã cã ei au venit cu valul
de refugiaþi care traverseazã ruta
balcanicã, aceste amprente fiind
înregistrate în Serbia ºi Grecia.
Pe de altã parte, ediþia electronicã
a “Le Point” afirmã cã lucrãtorii
care au fãcut curãþenie în sala de

concerte Bataclan dupã ce s-a ter-
minat investigaþia la faþa locului
au gãsit un picior al unuia dintre
teroriºtii kamikaze, care a fost
uitat acolo de anchetatori. Cinci
percheziþii, care au condus la
douã arestãri, au fost efectuate
ieri dimineaþã la Bruxelles, în an-
cheta care-i vizeazã pe Mohamed
Abrini ºi Ahmed Dahmani, sus-
pectaþi cã ar fi implicaþi în pregã-
tirea atacurilor de la Paris, a anun-
þat parchetul federal belgian.
“Cinci percheziþii au fost efectuate
în aceastã dimineaþã în regiunea
Bruxelles, în cadrul anchetei par-
chetului federal (belgian) în legã-
turã cu fuga numitului Mohamed
Abrini (pe numele cãruia justiþia
belgianã a emis, pe 24 noiembrie,

un mandat internaþional de ares-
tare) ºi cea a numitului Ahmed
Dahmani, în prezent în detenþie în
Turcia”, a precizat parchetul în
comunicat. “În ceea ce-l priveºte
pe Mohamed Abrini, trei perche-
ziþii au fost efectuate la Molenbe-
ek-Saint-Jean ºi una la Saint-Jos-
se-Ten-Noode”, douã comune -
cu importante populaþii de mi-
granþi - care fac parte din aglo-
meraþia de la Bruxelles, precizea-
zã parchetul. “A cincea perchezi-
þie a avut loc la Molenbeek, în le-
gãturã cu Ahmed Dahmani”, pre-
cizeazã parchetul federal, însãr-
cinat cu cazuri de terorism în Bel-
gia, adãugând cã “douã persoane
au fost ridicate pentru a fi audia-
te” de cãtre poliþie.

conflicte armate, au sosit în
Europa în acest an, iar cota pre-
vãzutã pentru Slovacia de cã-
tre UE este de aproape 2.300 de
persoane.  Bratislava intenþio-
neazã sã gãzduiascã, în mod vo-
luntar, doar 25 de familii, în
total 149 de refugiaþi creºtini
din Irak, care sunt aºteptaþi în
curând în þarã, a declarat luni
ministrul de interne Robert Ka-
linak. “Decizia (asupra cotelor)
a fost adoptatã cu majoritate de
voturi, în pofida opoziþiei uno-
ra dintre þãrile membre”, a ex-
plicat premierul Robert Fico.
“Dorim ca tribunalul sã anule-
ze, sã declare invalidã (decizia)
ºi sã oblige Consiliul la plata
cheltuielilor de judecatã”, a mai

spus el. “Noi susþinem cã aceas-
tã decizie luatã de Consiliul de
Miniºtri este în contradicþie cu
o decizie a Consiliului European
care a spus în mod clar cã nicio
cotã obligatorie nu va fi adopta-

tã”, a mai spus Fico. “De ase-
menea, noi considerãm cã acest
caz reprezintã o încãlcare a drep-
turilor parlamentelor naþionale ºi
a Parlamentului European”, a
mai spus el.

UE :  Ope ra þ i unea  nava lã  Soph ia  a  sa l va t  pes teUE :  Ope ra þ i unea  nava lã  Soph ia  a  sa l va t  pes teUE :  Ope ra þ i unea  nava lã  Soph ia  a  sa l va t  pes teUE :  Ope ra þ i unea  nava lã  Soph ia  a  sa l va t  pes teUE :  Ope ra þ i unea  nava lã  Soph ia  a  sa l va t  pes te
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redenumitã la sfârºitul lui septem-
brie “Sophia”, de la numele fetiþei
nãscute dupã salvarea unei am-
barcaþiuni în derivã. “Acþiunea
noastrã a contribuit la arestarea a
43 de presupuºi traficanþi ºi am
împiedicat reutilizarea de cãtre
aceºtia a 46 de nave”, datoritã
arestãrilor operate în “ultimele opt
sãptãmâni”, a subliniat Credendi-
no. Operaþiunea “Sophia”, lansa-
tã în iunie ºi la care contribuie 22
de þãri din UE, era în prima etapã

cantonatã la misiuni de suprave-
ghere a reþelelor ce opereazã din-
spre coasta libianã. Însã, de la
începutul lui octombrie, ea a tre-
cut într-o fazã mai ofensivã, care
permite inspectarea ºi arestarea
navelor. Presupuºii traficanþi re-
peraþi în timpul acestor operaþi-
uni sunt predaþi sistematic auto-
ritãþilor italiene. “De la începutul
operaþiunii, am observat o redu-
cere a fluxului de migranþi dinspre
coastele libiene”, a mai declarat

comandantul operaþiunii “Sophia”.
În opinia sa, acest lucru are legã-
turã cu “efectul disuasiv” al ope-
raþiunii, precum ºi cu o mai mare
eficienþã a autoritãþilor egiptene în
ceea ce priveºte controalele lor ºi
cu periculozitatea cãii maritime de
imigrare, comparativ cu ruta prin
Balcani. Mai mult de 3.500 de
migranþi au murit sau au fost daþi
dispãruþi în Marea Mediteranã în
2015, potrivit Organizaþiei Inter-
naþionale pentru Migraþie.

ªtiri

ªtiri
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regiona-

lã  a  Finanþelor  Publice  Craiova - Admi-
nistraþia  Judeþeanã a Finanþelor Publice
Dolj organizeazã licitaþii publice în condi-
þiile precizate de O.G.nr. 92/2003 rep. pri-
vind Codul de procedurã fiscalã cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul
A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr.
2, cam. 206 pentru debitorii: 1.SC DUMI-
SERV CAR  SRL, Craiova, str. Girleºti, nr.
82B, jud Dolj, cod identificare fiscalã
25418654 în data de 14.12.2015, ora 11,00
pentru vânzarea bunurilor: autoutilitarã
Ford Transit, nr înmatriculare DJ-49-DIM,
an fabricaþie 2002, prêt pornire licitaþie
5.295 lei; cuptor pâine+dospitor nefuncþi-
onal, prêt pornire licitaþie 594 lei. Ampla-
sare: sediul societãþii. 2. SC GSD  COM  SRL,
Craiova, str Baraganului, nr.16, jud Dolj,
cod  identificare fiscalã 18089311 în data
de 14.12.2015, ora 14,00 pentru vânzarea
bunului: autoturism Daewoo, tip Cielo Exe-
cutive, nr înmatriculare DJ-06-AMG, prêt
pornire licitaþie 530 lei. Amplasare: sediul
societãþii. 3.SC IC TRANS  SRL, Craiova,
str. Calea Severinului, nr. 27, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 21611589 în data de
15.12.2015, ora 11,00  pentru vânzarea bu-
nului: autoutilitarã Iveco-Magirus, tip
440E43T EuroStar, nr înmatriculare DJ-64-
ELB, an fabricaþie 2000, prêt pornire licita-
þie 15.500 lei . Amplasare: sediul societãþii.
4. SC P.C.M.  GRUP SRL, Craiova, str. Calea
Bucuresti, bl. U10, sc.1, ap.22, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 14248368 în data de
15.12.2015, ora 14,00 pentru vânzarea te-
renului intravilan în suprafaþã de 1.288 mp
situat in Craiova, bdul Nicolae Romanes-
cu, nr. 5A, nr cad 212.877, inscris în cartea
funciarã 212877 UAT Craiova, pret pornire
licitaþie 338.988 lei, proprietatea numiþilor
Petria Cezar-Gabriel ºi Petria Marilena-Vir-
ginia ipotecatã în favoarea AJFP Dolj. 5.
SC BOGDAMY OIL SRL, Craiova-Cernele,
str Rovine, nr. 77, cod identificare fiscalã
22093418 în data de 16.12.2015, ora 12,00
pentru vânzarea urmãtoarelor proprietãþi:
teren în suprafaþã de 2.000 mp situat în
extravilanul mun. Craiova, T72, P2, jud Dolj.
Terenul este situat în extravilanul mun.
Craiova, în zona de vest, la cca 1 km de
cartierul Rovine 2 (Troaca), cca 1 km de
strandul Colosseum, cca 3 km de super-
market-ul PIC ºi în vecinãtatea drumului
Offroad  Malul  Jiului,nr. cad. 211748/cf
211748 Craiova, prêt pornire licitaþie 6.200
lei. teren în suprafaþã de 8.000 mp situat în
extravilanul mun. Craiova, T72, P17, jud
Dolj. Terenul este situat în extravilanul
mun. Craiova, în zona de vest, la cca 1 km

Anunþul tãu!
de cartierul Rovine 2(Troaca), cca 1 km de
strandul Colosseum, cca 3 km de super-
market-ul PIC ºi în vecinãtatea drumului
Offroad Malul Jiului, nr cad 211751/cf
211751 Craiova, pret pornire licitaþie 31.850
lei. teren în suprafaþã de  4.800 mp situat
în extravilanul mun. Craiova, T5, P23, jud
Dolj. Terenul este situat în extravilanul
mun. Craiova, în zona de vest, la limita in-
travilanului cartierului Rovine 2(Troaca),
cca 1,5 km de strandul Colosseum, cca 2
km de  supermarket-ul PIC si cca 2 m de
drumul Offroad  Malul  Jiului, la cca 1,5 km
de DN6, nr cad 211610/cf 211610 Craiova,
prêt pornire  licitaþie 46.725 lei, (proprietã-
þile dnei PIRPIDEL CLAUDIA ipotecate  în
favoarea AJFP Dolj) ºi teren în suprafaþã
de 4.400 mp situat în extravilanul mun.
Craiova, T46, P49, jud Dolj. Terenul  este
situat în extravilanul mun. Craiova, în zona
de vest, vis-a-vis de strandul Colosseum,
la cca 2 km de cartierul Rovine 2 (Troaca
), cca 1km de str Brestei, 2 km de super-
market-ul PIC, nr. cad 21083/cf 211253 Cra-
iova, pret pornire licitaþie 107.175 lei, (pro-
prietatea  dnei  PUTUREANU MARILENA
GUSTI   ipotecatã  în favoarea AJFP Dolj).
6.SC MIELA SRL, loc. Robãneºtii de Sus,
str Nucilor, nr.23, jud Dolj, cod identifica-
re fiscalã 22093450 în data de 17.12.2015,
ora 11,00  pentru vânzarea bunului:  bul-
doexcavator marca FENDT, tip TS80, an
fabricaþie 1982, pret pornire licitaþie
14.750 lei, proprietatea dlui Biltac Gero-
min Victor ipotecat în favoarea AJFP Dolj.
7. SC OLTENIA  CERAMICHE SRL Craiova,
str. Parîngului, nr. 18, jud Dolj, cod identi-
ficare fiscalã 24039989 în data de
21.12.2015,ora 11,00 pentru vânzarea bu-
nurilor: autoutilitarã N1 marca Dacia, tip
SD USD1W/ LOGAN, an fabricaþie 2009, nr
înmatriculare DJ-09-TWO, pret pornire li-
citaþie 7.195 lei,amplasat la sediul socie-
tãþii; teren intravilan  în suprafaþã de
4000mp amplasat în cartierul Bariera Vâl-
cii, la cca 2km de centura nord a munici-
piului Craiova, identificat cu nr cad
206889, înscris în CF nr 206889, preþ porni-
re licitaþie 100.050 lei. 8. SC UBF  COMPA-
NY SRL, Craiova, str Brestei, nr.204bis, jud
Dolj, cod identificare fiscala 15523709 in
data de 21.12.2015, ora 14,00  pentru vân-
zarea terenulã intravilan 252 mp, nr. cad
23504, CF 210731, situat în Craiova, str
Brestei, nr. 202 (fost nr. 206), pret pornire
licitatie 39.000 lei, proprietatea dlui Mitra-
che Marius ipotecat în favoarea AJFP Dol-
j.Menþionam ca pe teren se aflã o con-
strucþie  în stadiu avansat  de degradare.
Preþurile nu includ TVA. Invitãm pe cei

Anunþul tãu!
care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri sa înºtiinþeze despre aceasta
A.J.F.P. DOLJ înainte de data  stabilitã
pentru vânzare, mentionatã mai sus. Cei
interesaþi în cumpãrarea  bunurilor sunt
invitaþi sã prezinte, pînã  la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licita-
þie, pânã în ziua precedentã termenului
de vânzare: oferte de cumpãrare; în ca-
zul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei
de participare sau a constituirii garanþiei
sub forma scrisorii de garantie bancara
reprezentand 10% din pretul de pornire a
licitatiei care se plateste in lei, in contul
IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062 ,
cod fiscal 4830007  deschis la Trezoreria
A.J.F.P. DOLJ; împuternicirea persoanei
care-l reprezintã pe ofertant; pentru per-
soanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de inregis-
trare eliberat de ORC; pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatriculare tra-
dus în limba romanã; pentru persoanele
fizice române,copie de pe actul de identi-
tate; dovadã emisã de creditorii fiscali cã
nu au obligaþii fiscale restante (Consiliul
Local ºi Administraþia Financiarã în raza
cãrora se aflã domiciliul sau sediul ofer-
tantului), urmând sã se prezinte la data
stabilitã pentru vânzare ºi la locul fixat în
acest scop. Impotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestaþie
la instanþa judecatoreascã competentã,
în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtiinþã , în conformitate cu
prevederile art.172 ºi art 173 din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fis-
calã, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Licitaþia începe de la
cel mai mare preþ din ofertele de cumpã-
rare scrise, dacã acesta este superior pre-
þului de pornire la licitaþie, iar în caz con-
trar va începe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai mare preþ,
dar nu mai puþin decît preþul de pornire.
Taxa de participare nu se restituie ofer-
tanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie,
celui care a refuzat încheierea procesu-
lui-verbal de adjudecare, precum ºi adju-
decãtarului care nu a plãtit preþul. Potri-
vit dispoziþiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, când urmeazã sã
se ia mâsuri de executare silitã, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

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

mentare la telefon:
0251417534.

S.C. 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.

Anunþul tãu!
S.C. NUTRON SRL anunþã publicul in-

teresat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul
«Punct de încãrcare cereale în baraje în
Portul Cetate» propus a fi amplasat în Portul
Cetate, Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul S.C.
NUTRON SRL, în zilele de luni- vineri, între
orele 9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Pe-
tru Rareº, nr. 1.

S.C. OLTYRE SRL anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiec-
tul: SCHIMBARE DE DESTINAÞIE HALÃ C7-
DIN  SPAÞIU GARARE UTILAJE AGRICOLE
ÎN SPAÞIU DE DEPOZITARE SEMINÞE ªI
PESTICIDE, propus a fi amplasat în oraº
Segarcea, str. Republicii, nr. 3, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus ºi
observaþiile publicului pot fi consultate ºi
se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

Comuna Drãgoteºti  organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei publice de
execuþie:  la Compartiment Agricol din ca-
drul aparatului de specialitate al primaru-
lui comunei Drãgoteºti. Condiþii specifice
principale de participare la concurs: - ab-
solvent al unei instituþii de învãþãmant su-
perior cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã în specializarea: inginer agronom,
sau cadastru. - vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii funcþiei pu-
blice, - cunoºtinþe de operare PC (word,
excel). Informaþii se pot obþine la sediul
Primãriei Drãgoteºti, Judeþul Dolj în orice
zi, dupã ce în prealabil se ia legatura la
numãrul de telefon 0251456355.

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”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CERERI SERVICIU
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 cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 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 îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Pia-
þã) 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 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate Braz-
dã parter. Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

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 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 te-
ren 2000 mp, comuna Va-
lea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
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.
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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, pã-
tul ºi magazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogoºu - Dolj.
Telefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr 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 utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã 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 stra-
da principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.

Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan 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 Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

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. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchide-
re centralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; - Interior
recaro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Tricicletã copiii preþ - 90 lei
negociabil, cãruþ copil
sport - 40 lei, negociabil.
Telefon: 0351/181.202.

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.
Vând maºini de tricotat Fine-
þea, triploc, maºinã de surfi-
lat. 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 hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/ 446.918.
Vând frigider ARCTIC (pa-
tru sertare la congelator)
cazan de þuicã 100 litri.
Telefon: 0725/576.141.
Vând sãpun de casã 5 lei/
Kg, cruce de marmurã
1200/100 - scrisã - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii, ºifo-
nier, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz,
frigider, 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.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 3 decembrie 2015

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

ANUNÞ DE LICITAÞIE

COMUNA MALU MARE, judeþul Dolj concesioneazã, pe o
durata de 20 ani, o suprafaþã de 4 mp teren aflat în Comuna
Malu Mare, zona Selgros, amplasat lângã drumul comunal,
concesiune care se face în scopul afisarii de reclame.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaþiei de atribuire de la sediul autoritãþii
contractante.

Clarificãri se pot solicita la sediul autoritãþii contractante,
precum ºi la numãrul de telefon/fax 0251/446 145 pânã la
data de 04 Decembrie 2015.

Data limitã de depunere a ofertelor: 08 Decembrie 2015,
ora 13:00;

Data ºi locul la care se va desfãºura sedinþa publicã de des-
chidere a ofertelor: 15 Decembrie 2015, ora 11:00, Comuna
MALU MARE (Primãria), Strada Primãriei, nr. 7, Jud. Dolj.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând 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 cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã,
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, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.

Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã de banc.
Telefon: 0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
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, cimiti-
rul Lascãr Catargiu - Cra-
iova. 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, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de iarnã.
Telefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel 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, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
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 Ale-
ea A ºi B cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0726/
426.799.

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

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Te-
lefon: 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,
pensionat 1,79/85 do-
resc doamnã 55/61 ani
fizic plãcutã, fãrã vicii.
Rog seriozitate. Telefon:
0720/582.934.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil. Te-
lefon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Sâmbãtã va debuta a 22-a ediþie
a Campionatului Mondial feminin
de handbal, întrecere gãzduitã de
cãtre Danemarca.

România, singura naþiune a lu-
mii care a participat la toate ediþiile
disputate pânã acum, face parte din
Grupa D, urmând sã înfrunte de-
þinãtoarea titlului olimpic ºi euro-
pean – Norvegia, vicecampiona
continentalã – Spania, cvadrupla
campioanã mondialã – Rusia, dar
ºi “cenuºãresele” Puerto Rico ºi
Kazahstan – reprezentative pe care
“tricolorele” le vor întâlni în pri-
mele partide, în 5, respectiv 7 de-
cembrie. Apoi, în ordine, Cristina
Neagu (foto) ºi compania vor în-
frunta Spania (8 decembrie), Nor-
vegia (10 decembrie) ºi Rusia (11
decembrie).

Plasatã pe locul 10 la preceden-
ta CM (Brazilia 2013), când a fost
eliminatã în “optimi” de Polonia

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

I: Astra – FC Voluntari, Dinamo –
CSMS Iaºi.

DIGI SPORT 2
9:00, 12:30 – TENIS –

International Premier Tennis
League, la Kobe, în Japonia /
17:15 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – CSU
Politehnica Timiºoara / 19:00 –
FOTBAL Italia – Cupa: Carpi –
Vicenza / 21:00 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Kadetten
Schaffhausen – HCM Minaur
Baia Mare / 23:00 – FOTBAL
Spania – Cupa: Las Palmas – Real
Sociedad.

DIGI SPORT 3
20:00, 21:45 – BASCHET (M)

– Euroliga: Cedevita Zagreb –
Anadolu Efes Istanbul, Real
Madrid – Fenerbahce Istanbul.

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

I: Astra – FC Voluntari, Dinamo –
CSMS Iaºi.

DOLCE SPORT 2
17:00 – FOTBAL Ucraina –

Premeir League: ªahtior Doneþk –
Karpaty Lvov / 21:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor:
Kadetten Schaffhausen – HCM
Minaur Baia Mare.

SPORT.RO
22:00 – WRESTLING –

Survivor Series.
EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Campio-

natul Britanic, la York, în Rega-
tul Unit: optimi de finalã / 18:00
– BIATLON (F) – Cupa Mondia-
lã, la Östersund, în Suedia /
21:00 – SNOOKER – Campiona-
tul Britanic: optimi de finalã.

EUROSPORT 2
15:00, 21:00 – SNOOKER –

Campionatul Britanic, la York, în
Regatul Unit: optimi de finalã.

LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL –

Liga I: Astra – FC Voluntari,
Dinamo – CSMS Iaºi.

Grupa A: Danemarca (locul 3 la precedenta ediþie), Muntenegru, Un-
garia, Japonia, Tunisia, Serbia (vicecampioana în exerciþiu).

Grupa B: Cuba, Suedia, Olanda, Polonia, China, Angola.
Grupa C: Brazilia (campioana en-titre), Franþa, Argentina, Coreea de

Sud, DR Congo, Germania.
Primele patru clasate din fiecare din cele patru grupe se calificã în

optimile de finalã ale competiþiei.
Campionatul Mondial reprezintã ºi un criteriu de calificare la Jocurile

Olimpice de la Rio, câºtigãtoarea competiþiei obþinând calificarea direct,
în timp ce echipele de pe locurile 2-7 vor avea drept de joc la turneele
preolimpice, programate între 7-10 aprilie 2016.

COMPETIÞIA VA FI TRANSMISÃ DE CANALELE DOLCE SPORT.

Douã zile pânã la startul Mondialului feminin de handbal!Douã zile pânã la startul Mondialului feminin de handbal!Douã zile pânã la startul Mondialului feminin de handbal!Douã zile pânã la startul Mondialului feminin de handbal!Douã zile pânã la startul Mondialului feminin de handbal!
Detalii dinspre tabãra “tricolorã”

(29-31), România a pus mâna pe
biletele pentru balul danez în urma
unui play-off cu vicecampioana en-
titre, Serbia, victorie cu 32-26, în
deplasare, ºi eºec cu 24-28, la Cluj.
În cele din urmã la turneul final a
ajuns ºi naþionala din þara vecinã,
beneficiarã a unei invitaþii.

Campioanã a lumii în 1962 (pe
teren propriu, contra Danemar-
cei), ºi, cea mai tare performanþã
recentã, vicecampioanã în 2005
(s-a înclinat în faþa amfitrioanei
Rusia), România a susþinut la fi-
nalul sãptãmânii trecute un turneu
de prãgãtire în Franþa, cedând cu
27-29 în faþa formaþiei gazdã, iar
ulterior învingând cu 31-26 Cehia
ºi 36-23 Cuba. În fiecare partidã
a ieºit în evidenþã câte o jucãtoa-
re, semn cã naþionala are mai multe
arme pentru a suprinde la Cam-
pionatul Mondial. Cu Franþa a fost
meciul pivotului Oana Manea, cu

Cehia a ieºit la lumina reflectoa-
relor Ada Nechita, iar în partida
cu naþionala Cubei s-a evidenþiat
Ana Maria Tãnãsie, mezina lotu-
lui. Handbalista în vârstã de 20 de
ani a început ca titularã partida
disputatã duminicã ºi a evoluat în
toate cele 60 de minute, în condi-
þiile în care cãpitanul Valentina
Ardean nu a fost utilizatã nicio
secundã. Ana Maria Tãnãsie a pro-
fitat de ºansa care i s-a oferit ºi a
fãcut un meci foarte bun, pe care
l-a încheiat cu 9 goluri.

Asearã, România a jucat, în
Suedia, un ultim meci de verifi-
care înaintea CM, cu naþionala þã-
rii gazde.

Lotul asupra cãruia s-a oprit
Tomas Ryde: Paula Ungureanu
(portar / Baia Mare), Ionica Mun-
teanu (portar / Baia Mare), Diana
Petrescu (portar / SCM Craiova),
Ardean Elisei (extremã stângã /
Baia Mare), Ana-Maria Tãnãsie (ex-
tremã stângã / Baia Mare), Cristi-
na Neagu (inter stânga / Buduc-
nost-Muntenegru), Gabriela Peri-
anu (inter stânga / Baia Mare), Eli-
za Buceschi (centru / Thuringer-
Germania), Aurelia Brãdeanu (cen-
tru / CSM Bucureºti), Melinda
Geiger (inter dreapta / Baia Mare),
Patricia Vizitiu (inter dreapta / Baia
Mare), Luciana Marian (inter
dreapta, centru / Baia Mare), Oana
Manea (pivot / CSM Burureºti),
Crina Pintea (pivot / Thuringer-
Germania), Laura Chiper (extremã
dreaptã / Corona Braºov), Adriana
Nechita (extremã dreaptã / Baia
Mare), Gabriella Szucs (apãrãtoa-
re / Baia Mare).

Componenþa celorlalte grupe

Analiza adversarelor
României

NORVEGIA
♦ Se aflã la a 18-a prezenþã (din 22).

♦ S-a calificat direct, din postura de campioanã europeanã.

♦ Cel mai bun rezultat în competiþie: campioanã în 1999 ºi 2011.

♦ La ultima CM a fost eliminatã în “sferturi” de Serbia (25-28),
încheind pe locul 5.

♦ Cele mai cunoscute jucãtoare: Heidi Loke, Linn Jorum Sulland
(ambele Gyor), Nora Mork (Larvik), Camilla Herrem (Holstebro).

♦ Selecþioner: Thorir Horgeirsson (islandez).

RUSIA
♦ Se aflã la a 11-a prezenþã.

♦ S-a calificat dupã o dublã de baraj cu Germania, 22-20 (d) ºi
27-26 (a).

♦ Cel mai rezultat în competiþie: campioanã în 4 rânduri – 2001,
2005, 2007, 2009.

♦ La ultima CM nu a participat.

♦ Cele mai cunoscute jucãtoare: Ekaterina Marennikova (Zvezda),
Ksenia Makeeva (Rostov Don), Anna Kochetova (Dinamo Volgograd),
Polina Kuznetcova (Astrakhanochka).

♦ Selecþioner: Evgheni Trefilov.

SPANIA
♦ Se aflã la a 8-a prezenþã.

♦ S-a calificat dupã o dublã de baraj cu Slovacia, 25-19 (a) ºi
20-20 (d).

♦ Cel mai bun rezultat în competiþie: locul 3 în 2011.

♦ La ultima CM a încheiat s-a oprit în optimi (21-28 cu Ungaria),
încheind pe locul 9.

♦ Cele mai cunoscute jucãtoare sunt: Carmen Martin (CSM Bucu-
reºti), Marta Mangue, Alexandrina Barbosa (ambele Fleury Loiret), Eli-
sabeth Pinedo (Bera Bera).

♦ Selecþioner: Jorge Duenas.

KAZAHSTAN
♦ Se aflã la a 4-a prezenþã.

♦ S-a calificat în urma unui turneu pe care l-a gãzduit, în dauna
reprezentaivelor din Congo, Mexic ºi Australia.

♦ Cel mai bun rezultat a fost un loc 18, în 2007, chiar la debut.

♦ La ultima CM nu a participat.

PUERTO RICO

♦ Este debutantã.

♦ S-a calificat din oficiu, din posturã de semifinalistã la Jocurile
Panamericane.




