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Cãtãlin Pãuna, Banca Mondialã:
România are cel mai slab
raport contributor-beneficiar
la pensii

Cãtãlin Pãuna, senior econo-
mist în cadrul Biroului Bãncii
Mondiale în România, a declarat
ieri, pentru MEDIAFAX, cã þara
noastrã are cel mai slab raport
beneficiar-contributor la
sistemul public de pensii, la
nivel european. Soluþia: econo-
misirea ºi participarea la
fondurile private de pensii. În
opinia reprezentantului Bãncii
Mondiale, soluþia este ca toþi cei
care sunt activi pe piaþa muncii
sã contribuie la fondurile
private de pensii, dar sã apeleze
în acelaºi timp ºi la produsele
bancare de economisire. „În
prezent, în România, raportul
dintre beneficiar ºi contributor
este de unu la unu, cel mai
scãzut din Europa. Italia se
poziþioneazã înaintea noastrã,
cu doi contributori la un
beneficiar. E clar cã pensile
publice sunt mici ºi vor rãmâne
mici în multe þãri, în special din
cauza îmbãtrânirii populaþiei ºi a
raportului nefavorabil dintre
numãrul de contributori ºi de
beneficiari. În plus, nu mai
existã securitatea locului de
muncã ºi deci nu mai existã o
contribuþie pe o perioadã lungã
de timp. Toate acestea pun
presiune pe fondurile publice de
pensii, care trebuiesc completa-
te cu resurse private: pensii
private ºi, de ce nu, o combina-
þie a acestora cu produsele de
economisire”, a precizat, pentru
MEDIAFAX, Cãtãlin Pãuna.
Reprezentantul Bãncii Mondiale
aratã cã o altã provocare este
aceea a exportului de forþã de
muncã. „Vorbim ºi despre cei
care pleacã la muncã în strãinã-
tate ºi care contribuie la fondu-
rile de pensii din þara unde
lucreazã, în mãsura în care au
contracte de muncã legale
acolo. Aceºtia vor beneficia de
pensie în þara în care lucreazã”,
subliniazã Cãtãlin Pãuna.

Biroul Permanent a transmis
Comisiei Juridice solicitarea DNA
în cazul fostului secretar general
al guvernului în mandatul lui Adri-
an Nãstase, deputatul Eugen Beji-
nariu, urmând ca raportul sã fie
votat în ºedinþa de plen din 28 no-
iembrie, ora 16, au declarat, marþi,
pentru MEDIAFAX, surse din BP.

Potrivit Regulamentului, Comi-
sia juridicã are la dispoziþie trei zile
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Deputaþii au lucrat în plenurile
sesiunii de toamnã 14 ore/lunã în
medie, în total 44 de ore, cu patru
ore mai puþin decât petrec restul
angajaþilor la locul de muncã în
decursul unei singure sãptãmâni.

Nici cumulând timpul petrecut
în cele 20 de ºedinþe de plen, pe
care le-au avut de la întoarcerea
din vacanþã (luna septembrie) ºi
pânã în luna noiembrie, când aleºii
au decis sã îºi modifice programul
pentru a se implica în campania
electoralã, deputaþii nu reuºesc sã
ajungã la durata maximã legala a
timpului de muncã/sãptãmânã - 48
de ore, potrivit Codului Muncii.

În cele trei luni de activitate,
deputaþii au petrecut în plen apro-
ximativ 44 de ore, cu patru ore mai
puþin decât petrec restul angajaþi-
lor la locul de muncã în decursul
unei singure sãptãmâni. Deputaþii
au petrecut cel mai mult timp dez-
bãtând ºi votând legi, în plen, în
luna septembrie, când au avut nouã
ºedinþe, în total, 17 ore ºi 45 mi-
nute, iar cel mai puþin în luna no-
iembrie, când au avut doar douã
ºedinþe, care i-au þinut în sala de
plen aproximativ patru ore.

Timpul petrecut în medie de
deputaþi în sala de plen ar creºte
doar cu ºase ore dacã am adãuga
ºi activitatea pe care aleºii au
avut-o sesiunea parlamentarã fe-
bruarie-iunie 2016. Asttfel, din
februarie ºi pânã în noiembrie, cu
execepþia lunilor de vacanþã par-

pentru a întocmi raportul care va
fi votat în plenul Camerei Deputa-
þilor. Eugen Bejinariu va putea mer-
ge la Comisia juridicã pentru a-ºi
consulta rechizitoriul în aceste trei
zile. Raportul care va fi întocmit
de Comisia Juridicã urmeazã sã fie
votat, luni, 28 noiembrie, la ora
16:00, în plenul Camerei Deputaþi-
lor, au declarat surse parlamentare
pentru MEDIAFAX. Anterior ple-

nului, Comisia juridicã se va reuni
tot luni, la ora 14.00.

Referatul întocmit de procuro-
rii DNA ºi materialul probator în
cazul lui Eugen Bejinariu are peste
7100 de file, cuprinse în 28 de
volume. Potrivit Regulamentului
Camerei Deputaþilor, raportul în-
tocmit de Comisia juridicã, de dis-
ciplinã ºi imunitãþi, se adoptã cu
votul majoritãþii deputaþilor pre-

zenþi, cu respectarea
prevederilor articolului
67 din Constituþia Ro-
mâniei, republicatã. Vo-
tul este secret, cu bile.

Acuzaþia pe care
procurorii anticorupþie
i-o aduc lui Eugen Beji-
nariu este de abuz în
serviciu dacã funcþiona-
rul public a obþinut pen-
tru sine ori pentru altul
un folos necuvenit, în
formã continuatã, în
perioada în care a deþi-
nut funcþia ministeria-
lã. “Bejinariu Eugen a
exercitat urmãtoarele
activitãþi: a iniþiat ºi a
susþinut proiectele a
douã hotãrâri de guvern
(nr. 1473/11.12.2003 ºi
nr. 470/01.04.2004),
prin care s-a aprobat
încheierea între Guver-

nul României ºi Fujitsu Siemens
Computers GmbH, a unui contract
comercial de închiriere de licenþe
referitor la produsele Microsoft,
invocându-se, în mod nereal, cali-
tatea Fujitsu Siemens Computers
de unic distribuitor pentru aceste
produse, în scopul de a favoriza
aceastã firmã prin evitarea organi-
zãrii unei licitaþii publice; a iniþiat ºi
susþinut proiectul Hotãrârii de Gu-
vern nr.1778/21.10.2004, prin
care s-a aprobat extinderea con-
tractului comercial de închiriere
de licenþe încheiat la data de
15.04.2004 între Guvernul Româ-
niei ºi Fujitsu Siemens Computers
GmbH ºi pentru produsele edu-
caþionale Microsoft, fãrã a exista
un necesar fundamentat; a sem-
nat contractul comercial de închi-
riere licenþe Microsoft din data de
15.04.2004 ºi actul adiþional la
acesta, cunoscând cã nu era jus-
tificatã achiziþia din sursã unicã”,
potrivit cererii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie.

Procurorii acuzã cã, în acest fel,
s-a creat un prejudiciu total de
aproape 67 de milioane de dolari.
Cererii transmise i-au fost ataºate
referatul întocmit de procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie, precum ºi volumele (28)
cuprinzând copii ale dosarului de
urmãrire penalã.

lamentarã, deputaþii au lucrat în
plen în medie aproximativ 20de
ore pe lunã. În prima sesiune par-
lamentarã, februarie – iunie, aleºii
au petrecut cel mai mult timp dez-
bãtând ºi votând legi în plen în
luna martie, aproximativ 33 de ore
ºi cel mai puþin în luna mai – luna
dinaintea alegerilor locale - apro-
ximativ 12 ore.

Camera Deputaþilor ºi-a votat,
la sfârºitul anului trecut, un buget
mai mare decât decât era prevã-

zut în forma Guvernului. Astfel,
Camera Deputaþilor primea, iniþi-
al, de la Guvern, 313,7 milioane
de lei, însã deputaþii au solicitat
Ministerului Finanþelor o majora-
re pentru plata majorãrilor sala-
riale decise de Guvern în ultimele
luni. “Vã propun sã fiþi de acord
sã înlocuim anexele care conþin
cele douã bugete, al Camerei De-
putaþilor ºi al Senatului, din for-
ma adoptatã iniþial, în forma care
corespunde hotãrârilor celor douã

Camere ale Parlamentului. La Ca-
mera Deputaþilor de la 295 de mi-
lioane de lei ajungem la 340 de
milioane de lei, o diferenþã de 45
de miloane de lei. La Senat de la
130 la 166 de milioane de lei, o
diferenþã de 36 de milioane de
lei’”, a declarat preºedintele Co-
misiei de buget -finanþe a Came-
rei Deputaþilor, deputatul PSD Vio-
rel ªtefan, în ºedinþa de comisie
care a precedat votarea legii bu-
getului de stat pe 2016.
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Comandat de PSD DOLJ. Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR: 11160007

Reporter: Care este
principiul de bazã al Pro-
gramului de guvernare pe
care îl propune PSD?

Liviu Dragnea: Fiecare
cetãþean ºi fiecare familie
care munceºte din greu tre-
buie sã aibã ºansa de a face
parte din clasa de mijloc.

România are un potenþial

Preºedintele PSD expune viziunea so-
cial-democratã pentru dezvoltare în ur-
mãtorii patru ani ºi principalele ei atu-
uri: mãsuri concrete, proiectate de oa-
meni cu experienþã în guvernare, vor fi
aplicate de exponenþii unui partid care
a dovedit cã ºtie sã creascã România.

uriaº de a dezvolta economia
în zona de IT, în agriculturã,
în industria manufacturierã,
în industria auto sau alimen-
tarã. Cu toate acestea, pen-
tru mulþi români aceastã per-
spectivã este încã îndepãrta-
tã. Sunt regiuni în care sãrã-
cia ºi accesul nemulþumitor
la educaþie ºi sãnãtate fac
grea viaþa românilor. Încã

prea mulþi români trãiesc de
la o lunã la alta, pentru cã nu
le ajunge salariul. Românii
meritã mai mult!

R: Ce înseamnã, în viziu-
nea PSD, apartenenþa la cla-
sa de mijloc? În ce se tra-
duce ea, pentru români?

L.D.: Noi spunem fiecãrui
român: îndrãzneºte sã crezi
cã viitorul tãu este aici, aca-
sã. Obiectivul PSD este sã
avem mai mulþi români în
clasa de mijloc, adicã mai
mulþi români cu slujbe bine
plãtite, acces la o educaþie de
top, servicii medicale de ca-
litate ºi banii pentru a-ºi per-
mite o vacanþã pe an, în fa-

milie. PSD vrea sã readucã
România pe creºtere ºi sã ri-
dice nivelul de trai al româ-
nilor, pentru a face parte din
clasa mijlocie.

R: Care sunt argumen-
tele cã acest program de
guvernare va putea fi im-
plementat cu succes?

L.D.: Am arãtat cã ºtim sã
guvernãm, cã ºtim sã creº-
tem România. PSD a reuºit
sã ridice România de fieca-
re datã. Guvernarea noastrã a
pregãtit accesul României în
Uniunea Europeanã. Mai târ-
ziu, în guvernarea 2012-
2015, am reuºit sã readucem
România pe creºtere econo-

micã ºi sã creºtem nivelul de
trai al românilor. Salariile ºi
pensiile au crescut, România
a ieºit din criza economicã,
spitale au fost redeschise,
ºcoli au fost modernizate. De
aceea, sunt convins cã pro-
gramul nostru de guvernare
prezintã cele mai bune solu-
þii pentru nevoile oamenilor.

Îi invit pe toþi sã citeascã
propunerile pe care PSD le-
a adresat românilor. Sunt
proiecte realizate de oameni
cu experienþã în guvernare,
care au muncit pentru a creº-
te nivelul de trai al români-
lor. Sunt proiecte pentru un
viitor mai bun pentru români.
Împreunã, îndrãznim sã cre-
dem în România!
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat, ieri, cã, în cadrul unei
acþiuni desfãºurate sub coordo-
narea Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, i-au ridicat ºi dus la
audieri pe craiovenii Ion Ilie, zis
Ilie Puºcãrie, de 60 de ani ºi Gi-
gel Roºianu, 45 de ani, apropiaþi
ai lui Gigi Vadik Zavera zis
„Gigioc”. Cei doi au fost au-
diaþi de procurorul de caz de
la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, la finalul audi-
erilor fiind reþinuþi pentru 24
de ore, sub acuzaþiile de
constituire de grup infracþi-
onal organizat ºi favorizarea
infractorului. Mai exact, po-
trivit anchetatorilor, Ilie
Puºcãrie ºi cu Gigel Roºia-
nu au vrut sã-l ajute pe Gi-
gioc sã fugã din þarã pentru
a se sustrage cercetãrilor din
dosarul deschis ca urmare

Judecãtorii Tribunalul Dolj au
pronunþat, la primul termen, de luni,
21 noiembrie a.c., sentinþa în cazul
celor doi bulgari, Anton Asenov ºi
Krasimira Kevreva, ambii în vârstã
de 30 de ani acuzaþi de operaþiuni
ilegale cu dispozitive sau programe
informatice ºi deþinere de instru-
mente în vederea falsificãrii de va-
lori. Aceºtia ºi-au recunoscut fap-
tele în faþa judecãtorilor craioveni
ºi au cerut sã beneficieze de redu-
cerea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, solicitare admisã de magis-
traþi care i-au condamnat la câte 1
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Procurorul de caz din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj i-a reþinut, ieri,
pe Ion Ilie, zis Ilie Puºcãrie, de 60 de ani ºi
Gigel Roºianu, 45 de ani din Craiova. Cei
doi sunt acuzaþi cã au vrut sã-l ajute pe Gigi
Vadik Zavera zis Gigioc, arestat acum pen-
tru scandalul de la barul ON OFF din centrul
municipiului Craiova, sã fugã din þarã. Mai
exact, „Gigioc” a fost prins la Severin, la gra-
niþã, unde a ajuns cu maºina lui Ilie Puºcãrie

ºi însoþit de Roºianu, ambii fiind conºtienþi
cã astfel îl ajutã sã se sustragã cercetãrilor.
Asearã, Curtea de Apel Craiova a admis
contestaþiile formulate de cinci dintre mem-
brii grupãrii „Frãþia”, care au fost puºi în li-
bertate, dupã gratii rãmânând doar Gigioc
ºi Ioneluº Cimpoeru, în sarcina cãrora s-a
reþinut complicitate la tentativã de omor, res-
pectiv tentativã de omor. Hotãrârea Curþii
de Apel Craiova este definitivã.

a scandalului de la barul ON OFF
din noaptea de 4 spre 5 noiem-
brie. Oamenii legii prinseserã de
veste cã o parte din cei implicaþi
în încãierare vor sã fugã din þarã,
astfel cã pe Gigioc au reuºit sã-l
prindã la Severin, în apropierea
vãmii, unde ajunsese în maºina
pusã la dispoziþie de Ilie Puºcã-

rie ºi însoþit de Gigel Roºianu. Cei
doi au ajuns în arestul IPJ Dolj,
alãturi de cel pe care au
vrut sã-l facã scãpat, iar
astãzi urmeazã sã fie pre-
zentaþi Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare pre-
ventivã pentru 30 de zile.

Cinci din cei ºapte
arestaþi pentru
scandalul de la ON
OFF au fost eliberaþi

Tot ieri, Curtea de
Apel Craiova s-a pro-
nunþat cu privire la
contestaþiile formulate de
Gigi Vadik Zavera zis “Gi-
gioc”, Ioneluº Cimpoeru,
Alexandru Bãloiu, Florinel
Barbu, Sorin Stelian Flutur,
Cantemir ªtefan Mitre ºi
Cristian Vlãdescu împotri-
va hotãrârii prin care, joi

noaptea, Tribunalul Dolj a dispus
faþã de ei arestarea preventivã
pentru 30 de zile pentru tentativã
de omor, complicitate la tentati-
vã de omor, constituirea de grup
infracþional organizat, tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice ºi port
sau folosire fãrã drept de obiecte
periculoase. Magistraþii Curþii de
Apel au decis sã-i menþinã dupã
gratii doar pe Gigioc ºi pe Ione-
luº Cimpoeru, în sarcina cãrora
s-au reþinut complicitate la ten-
tativã de omor, respectiv tenta-
tivã de omor, ceilalþi cinci incul-

paþi fiind eliberaþi ºi plasaþi sub
control judiciar pentru o perioa-
dã de 60 de zile: „Respinge con-
testaþiile formulate de inculpa-
þii Zavera Gigi Vadik ºi Cimpo-
eru Ioneluº ca nefondate. Admi-
te contestaþiile formulate de in-
culpaþii Bãloiu Alexandru Gri-
gore, Barbu Florinel, Flutur So-

rin Stelian, Mitre Cantemir ªte-
fan ºi Vlãdescu Cristian Mari-
an”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei, hotãrârea fi-
ind definitivã.

Reamintim cã, potrivit procu-
rorilor, scandalul de vineri, 4 no-
iembrie a.c., de la barul ON OFF
din Craiova s-a petrecut pe fon-
dul încercãrii unei fracþiuni a gru-
pãrii „Frãþia” de a se rupe de ac-
tualii lideri. Dupã discuþii contra-
dictorii, care au degenerat, gru-
pul condus de Zavera Gigi-Vadik
a trecut la agresarea lui Vlãdescu

Cristian Marian, care a
fost lovit în cap cu o sa-
bie (macetã) ºi o þeavã
metalicã, ºi înjunghiat su-
perficial în spate cu un
obiect tãietor înþepãtor.
Reuºind sã pãrãseascã lo-
calul, Vlãdescu Cristian
Marian i-a contactat pe
Mitre Cantemir ªtefan ºi
Bãloiu Alexandru Grigore,
aflaþi în zonã, care au ve-
nit imediat la faþa locului.
A avut loc o luptã genera-

lizatã între cele douã grupuri, în
afara localului, în stradã, Zavera
Gigi Vadik fiind lovit în mod re-
petat cu piciorul în cap de cãtre
Mitre Cantemir ªtefan iar Vlãdes-
cu Cristian Marian a reuºit sã pre-
ia sabia deþinutã anterior de Za-
vera, lovindu-l cu mânerul aces-
teia în cap.

Bulgarii prinºi cu „pisicuþa” la un bancomat
din Brazdã, câte un an ºi 10 luni de puºcãrie

Cei doi cetãþeni bulgari, o femeie ºi un bãrbat, arestaþi în
Craiova, întrucât au fost prinºi cu aparaturã de skimming
asupra lor, au fost condamnaþi de la primul termen al
procesului. Ei au recunoscut comiterea faptelor în faþa
judecãtorilor de la Tribunalul Dolj ºi au cerut sã beneficieze
de prevederile vizând reducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã, solicitare admisã de judecãtori, care i-au con-
damnat la câte un an ºi 10 luni de închisoare cu executare.
Sentinþa, pronunþatã luni, 21 noiembrie a.c., nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

an ºi 10 luni de închisoare cu exe-
cutare pentru ambele infracþiuni re-
þinute în sarcina lor: „contopeºte
pedepsele aplicate inculpatului Ase-
nov Anton , urmând ca acesta sã
execute pedeapsa cea mai grea de
1 an ºi 6 luni închisoare la care se
adaugã sporul obligatoriu de 4 luni
închisoare (1/3 dintr-un an închi-
soare), inculpatul urmând sã exe-
cute pedeapsa de 1 an ºi 10 luni
(....).Contopeºte pedepsele aplica-
te inculpatei Kevreva Krasimira ,
urmând ca aceasta sã execute pe-
deapsa cea mai grea de 1 an ºi 6

luni închisoare la care se adaugã
sporul obligatoriu de 4 luni închi-
soare (1/3 dintr-un an închisoare),
inculpata urmând sã execute pe-
deapsa de 1 an ºi 10 luni închisoa-
re”. Judecãtorii de la Tribunal au
mai dispus confiscarea aparaturii
deþinutã de cei doi ºi i-au obligat la
achitarea a câte 3.500 lei cheltuieli

judiciare, în plus, faþã de cei doi fi-
ind menþinutã mãsura arestãrii pre-
ventive. Hotãrârea Tribunalului Dolj
poate fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova.

Reamintim cã, poliþiºtii din ca-
drul Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craio-
va ºi procurorii D.I.I.C.O.T. – Ser-

viciul Teritorial Craiova au depistat,
vineri, 15 iulie a.c., la un hotel din
Craiova, doi cetãþeni bulgari, Anton
Asenov ºi Krasimira Kevreva, am-
bii în vârstã de 30 de ani, suspec-
taþi de comiterea de operaþiuni ile-
gale cu dispozitive sau programe
informatice. Potrivit Inspectoratu-
lui General al Poliþiei Române
(IGPR), în urma percheziþiilor cor-
porale, asupra acestora poliþiºtii au
gãsit ºi ridicat 13 carduri bancare
ºi plasticuri prevãzute cu bandã
magneticã, 6 cartelele telefonice, un
dispozitiv de tip skimming, stick de
memorie, dar ºi 400 de euro, 400
de leva ºi 129 de lei. De asemenea,
oamenii legii au descins ºi în came-
ra de hotel unde erau cazaþi cei doi,
fiind ridicate în vederea cercetãri-
lor alte 7 dispozitive de tip skim-
ming, 2 laptopuri, precum ºi diferi-
te înscrisuri. Potrivit anchetatorilor,
în cursul zilei de joi, 14 iulie a.c.,
cei doi ar fi montat un dispozitiv de
skimming la un ATM bancar, din
cartierul craiovean Brazda lui No-
vac, în zona Simplon.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



cuvântul libertãþii / 5miercuri, 23 noiembrie 2016

Pentru judeþul nostru, continuarea
guvernãrii Cioloº înseamnã ducerea
la bun sfârºit a cel puþin trei proiec-
te majore: construirea Spitalului Re-
gional, securizarea investiþiilor Ford
ºi construirea autostrãzii Craiova -
Piteºti.

Spital regional - pe un teren al
MApN

Spitalul Regional Craiova va dema-
ra ca ºi proiect public, în termeni con-
creþi, în urmãtoarele sãptãmâni. Sta-
diul demersurilor este unul conside-
rabil mai avansat decât a celorlalte
douã, din Cluj ºi Iaºi.

Din anii ’70 în România nu s-a mai

Cioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru Dolj

derulat un proiect de o asemenea an-
vergurã ºi dimensiune în sãnãtate, din
vremea când s-au construit actuale-
le dar totodatã bãtrânele spitale ju-
deþene.

Trebuie sã profitãm de acest mo-
ment favorabil mai ales cã din punc-
tul de vedere al finanþãrii, pe lângã
banii europeni, mai sunt o serie de
instituþii financiare internaþionale
care pot sã participe atât la faza de
pregãtire a documentaþiilor cu ex-
pertizã dar ºi ulterior la construcþia
spitalului.

Securizarea investiþiilor FORD
Guvernul a aprobat prelungirea

perioadei de realizare a volumelor
ºi a reuºit fixarea obligativitãþii
menþinerii investiþiei de la Craio-
va ºi dupã 31.12.2017.

Primul ministru Dacian Ciolos
i-a convins pe americani sã încea-
pã dezvoltarea unor capacitãþi noi
de producþie destinate automobi-
lelor electrice în contextul în care
guvernul va deschide în urmãtorii
ani 10.000 de prize electrice pt în-
cãrcarea maºinilor electrice ºi va
acorda ECO-TICHETE pentru ma-
ºini electrice noi de pânã la
20.000 lei.

Guvernul a aprobat extinderea
pânã în anul 2025 a perioadei de
realizare a producþiei de automo-
bile ºi motoare asumate de com-
pania FORD (pânã în 2019 inves-
tiþii de 130 de milioane euro – 100
pentru un nou model, 30 pentru
producþia de motoare), cu menþi-
nerea ºi creºterea actualului numãr
de angajaþi.

Autostrada Craiova-Piteºti
Guvernul Cioloº a modificat

prin ordonanþã de urgenþã Master
Planul General de Transport al Ro-
mâniei ºi a introdus pe lista de
prioritãþi Autostrada Craiova – Pi-
teºti. Aceasta va fi realizatã cu fon-
duri ale Uniunii Europene în pe-
rioada 2018- 2020. Autostrada
poartã indicativul A12, are o lun-
gime de 124 km ºi o valoare de cir-
ca 900 de milioane de euro, banii
provenind din fonduri europene.
Tot din fonduri ale Uniunii Euro-
pene vor fi realizate ºi centurile
ocolitoare pentru localitãþile Sla-
tina ºi Balº.

Românii vor hotãrî prin votul
lor la alegerile parlamentare în-
cotro se îndreaptã România.
Avem douã opþiuni certe: fie mer-
gem în trecut ºi PSD-ALDE vor
þine statul captiv gãºtilor ºi clien-
telei politice, fie ducem România
pe calea cea dreaptã, a dezvoltã-
rii, a reformei, a reclãdirii naþi-
onale. PNL vã propune o singurã
direcþie; înainte. ROMÂNIA,
ÎNAINTE.

În acest an de guvernare Cioloº am constatat cã Româ-
nia se poate guverna ºi altfel. ªi aºa vrem sã continue: cu
onestitate, decenþã, corectitudine, cumpãtare ºi profesio-
nalism. Schimbarea în bine este vizibilã ºi poate sã conti-
nue, iar condiþia pentru ca acest proces sã nu fie reversi-

bil (cum probabil ºi-ar dori PSD) este ca proiectul de
guvernare de dupã 11 decembrie sã se construiascã în
jurul premierului Dacian Cioloº, în baza principiilor ºi

soluþiilor enunþate în Platforma România 100.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Aºa e guvernantul, Popes-
cule: Cu o mânã îþi ia ºi cu cea-
laltã te taxeazã.

Liceul Tehnologic Auto din Cra-
iova este, de câþiva ani, parte în
programul „Adoptã un liceu!”.
Sunt foarte multe proiecte derula-
te, unele în plinã desfãºurare, cu
contribuþia unor agenþi economici
importanþi: „SITCO Service”,
„CUMMINS GENERATOR TEH-
NOLOGIES Craiova”, „POPECI –
Utilaj Greu”, ,„KIRCHOFF Auto-
motive Romania” . Joi, 21 noiem-
brie, cu contribuþia partenerilor s-
au inaugurat cele douã laboratoare
amintite. „Realizarea celor douã
laboratoare constituie dovada ac-
tivitãþilor desfãºurate de  elevi ºi
cadre didactice, în parteneriat cu
agenþii economici din program,
cãrora le mulþumim. Le suntem

Liceul TLiceul TLiceul TLiceul TLiceul Tehnologic Auto investeºteehnologic Auto investeºteehnologic Auto investeºteehnologic Auto investeºteehnologic Auto investeºte
în prezent ºi aºteaptã viitorulîn prezent ºi aºteaptã viitorulîn prezent ºi aºteaptã viitorulîn prezent ºi aºteaptã viitorulîn prezent ºi aºteaptã viitorul

Se ºtie cã, de câþiva ani, Liceul Tehno-
logic Auto din Craiova este parte  a unui
proces de integrare în procesul educaþio-
nal tehnologic ºi profesional. Programul
„pilot” a cuprins, în organigramã, ºi
aceastã instituþie de învãþãmânt preuni-
versitar. Este vorba de „Adoptã un liceu!”.

Despre activitãþile desfãºurate anterior,
am mai amintit. Una a ieºit în evidenþã,
luni, 21 noiembrie, cînd, la Liceul Tehno-
logic Auto a avut loc inaugurarea a douã
laboratoare – de Geografie, respectiv
Limbi moderne, cu contribuþia parteneri-
lor economici în parteneriat.

recunoscãtori tuturor partenerilor,
iar mai multe vã poate spune doam-
na  Viorica Cârstea, director ad-
junct al unitãþii noastre  ”, a preci-
zat prof.  Georgicã Bercea Flo-
rea, director al Liceului Tehnolo-
gic Auto.

Un viitor pol de devoltare,
la „Tehnologic Auto”

Din anul 2013, instituþia de în-
vãþãmânt deruleazã astfel de pro-
grame. „Inaugurarea la care asis-
tãm cu toþii este o dovadã de mare
bucurie ºi care doveºte implicarea
mediului economic. Am început în
2013 ºi chiar dacã suntem la final
cu unele dintre proiecte, nu ne vom

opri aici. „Educaþie tehnicã pentru
comunitate” va avea continuitate,
iar în perioada urrmãtoare se va
merge pe ºcolarizarea unor tineri în
profesiile de sudor ºi operator ma-
ºini cu comandã numericã. Se va
urmãri dezvoltarea abilitãþilor teh-
nice ale elevilor ºi cadrelor didacti-
ce, inclusiv prin cursuri de forma-
re, cu sprijinul agenþilor economici.
Sunt convinsã cã vom deveni un
adevãrat pol de pregãtire pentru toþi
cei care îºi doresc sã urmeze o ca-
rierã profesionalã, iar acest lucru nu
se poate realiza fãrã sprijinul me-
diului economic  ”, a menþionat
prof.  Viorica Cârstea.

Mediul economic, implicat
puternic în învãþãmânt

 Inaugurarea de joi nu putea fi
lipsitã de prezenþa reprezentanþilor
unor „actori” principali în derula-
rea programului de învãþãmânt teh-
nologic ºi profesional – operatorii
economici. S-a pus în discuþie ºi
noua legislaþie în ceea ce priveºte
învãþãmântul dual (parteneriat în-
tre unitãþile ºcolare ºi mediul eco-
nomic). „Suntem reprezentanþi ai
„Siemens” ºi ne dorim sã ridicãm
dotarea ºi baza materialã a acestui
liceu. Calificarea elevilor este pe
primul loc, iar noi suntem specia-
lizaþi pe ºcolarizarea operatorilor pe
comandã numericã a utilajelor. Vor-
bim aici de specializãri de înaltã cla-
sã, pe maºini , mai ales pentru uti-

laj greu, iar unele dintre ele, din
gama „SHIBAURA”, aflate la fos-
tul IUG, actuala „Popeci Utilaj
Greu”, sunt deja modernizate.
Avem grupe de elevi care sunt în
pregãtirea noastrã, mulþi dintre ei
fiind preluaþi dupã finalizarea stu-
diilor”, a declarat  Dumitru Pîr-
vu, manager al „SITCO Service”.
La rîndul sãu,  Silviu Cuþulescu,
director în cadrul „CUMMINS” a
spus: „Am fãcut ºi vom face in-
vestiþii în acest liceu. Suntem foar-
te mulþumiþi de colaborare. Avem,
deja, trei elevi care au lucrat efec-

tiv la noi. Ne dorim ºi realizarea
unui Centru de excelenþã, unde vor
fi cuprinºi cei mai buni tineri. Toa-
tã economia are nevoie de cadre
specializate, în domeniul tehnic, de
aceea vom continua investiþiile în
acest domeniu ºi suntem convinºi
cã acest liceu va avea un traseu
ascendent”. Pãnã la urmã acesta
este scopul – parteneriat public-
privat în ceea ce priveºte ºcolari-
zarea tinerilor, cu preponderenþã în
învãþãmântul profesional ºi tehnic.

CRISTI PÃTRU

Astãzi, ora 11.00, în sala Acad. Dinu C.Giurescu,
a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova se va desfãºura evenimentul Presa ro-
mâneascã din comunitãþile istorice aflate în jurul
graniþelor României. În acest context, va avea loc
festivitatea de premiere a câºtigãtorilor concursului
“Tinere talente” cu tema “Românii din comunitãþile
istorice”, prezentarea lucrãrilor premiate, discuþie pe
tema rolului tinerilor jurnaliºti în dezvoltarea presei
de limba românã în Republica Moldova ºi Serbia. La
eveniment participã jurnaliºti, formatori de opinie,
cadre universitare, oameni de culturã, reprezentanþi
ai mediului studenþesc, autoritãþi locale ºi factori de-
cizionali din Departamentul Politici pentru Relaþia cu
Românii de Pretutindeni. Portalul jurnalromanesc.ro,
dedicat românilor de pretutindeni, a fost realizat în
anul 2013, pe baza unui proiect finanþat de Departa-
mentul Politici pentru Relaþia cu Românii de Pretutin-
deni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar
premiile puse la dispoziþia celor trei jurnaliºti câºtigã-
tori au fost asigurate printr-un proiect finanþat de ace-
eaºi autoritate.

MARGA BULUGEAN

Presa
româneascã
din comunitãþile
istorice aflate
în jurul graniþelor
României

Camera de Comerþ
ºi Industrie Dolj, în
parteneriat cu Univer-
sitatea din Craiova,-
 organizeazã timp de
douã zile, vineri ºi
sâmbãtã,  25 ºi 26
noiembrie 2016, mani-
festarea educaþionalã
“Oltenia – pol de
concepþie ºi fabrica-
þie” , eveniment
adresat agenþilor
economici din regiunea
de dezvoltare S-V
Oltenia.  Acþiunea se va desfãºura la Universi-
tatea din Craiova ºi se înscrie în strategia de
apropiere a mediului academic si de cerceta-
re-inovare de mediul socio-economic, cultu-
ral, promovatã de cele douã instituþii partene-
re. Vor fi prezente peste 30 firme ºi Unitãþi de
Cercetare ºi Inovare, din Oltenia ºi peste 35
invenþii. Se vor prezenta toate invenþiile
premiate, la sfârºitul sãptãmânii trecute la
Bruxelles. Va fi prezenta la eveniment Camelia
Marinescu, Consilier ANCSI, conducãtorul
delegaþiei României la Târgul Internaþional de
Invenþii de la Bruxelles, NCP IMM-uri.

MARGA BULUGEAN

TTTTTimp de douã zile...imp de douã zile...imp de douã zile...imp de douã zile...imp de douã zile...

“Oltenia – pol de
concepþie ºi fabricaþie”

Cu mare emoþie ºi
profundã durere fami-
lia anunþã decesul ful-
gerãtor al lui

VICTOR SANDU,
soþ, tatã ºi bunic de-

votat.
Va fi veºnic în inimile

noastre cu zâmbetul
prietenos pe care-l
avea mereu pe buze.
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Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj organizeazã mâine, ora 14.30,
la Restaurantul Flora din Craiova,
cel mai important eveniment de
afaceri al anului: Gala „Topul Fir-
melor”, ediþia a XXIII-a. „Topul
firmelor din acest an este o recu-
noaºtere publicã a celor mai per-

Comisia Europeanã a trans-
mis României o atenþionare de
infringement, dacã nu va modi-
fica prevederea din Legea pri-
vind comercializarea produselor
alimentare, potrivit cãreia mari-
le magazine sunt obligate sã ex-
punã la raft, în proporþie de
51%, produse româneºti prove-
nite de pe lanþul scurt.

„De curând a venit de la Comi-
sia Europeanã o atenþionare de in-
fringement pe prevederea legatã de
procentul de 51% produse româ-
neºti provenite de pe lanþul scurt,
inclusã în Legea 150/2016 ce mo-
dificã ºi completeazã Legea 321/
2009 privind comercializarea pro-
duselor alimentare. În mod nor-
mal, exista douã soluþii: sã renun-
þam la acest procent de 51% sau
sã mai tergiversãm o perioadã. Nu
ºtiu acum în ce constã penaliza-
rea, mi-e greu sã spun, dar, pro-
babil, soluþia este sã ne aliniem din
punct de vedere al legislaþiei. În
momentul de faþã analizãm”, a de-
clarat Achim Irimescu, ministrul
Agriculturii.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) a obþi-
nut certificarea internaþionalã pen-
tru standardul de securitate ISO
27001:2013, aplicabilã sistemului
de management al securitãþii infor-
maþiilor. Atestatã de Bureau Veri-
tas Certification Holding SAS din
Marea Britanie, aceastã certificare
garanteazã faptul cã sistemul de
management al securitãþii informa-
þiei din cadrul instituþiei este în con-
cordanþã cu cerinþele standardelor
de management ale standardului de
securitate ISO 27001:2013. Cerin-
þa privind implementarea standar-

Mâine,

„T„T„T„T„Topul Firmelor”, ediþia a XIII-aopul Firmelor”, ediþia a XIII-aopul Firmelor”, ediþia a XIII-aopul Firmelor”, ediþia a XIII-aopul Firmelor”, ediþia a XIII-a
formante firme din judeþul nostru.
Clasamentul a fost realizat pe baza
unei metodologii unice la nivel na-
þional, þinând cont de situaþia fi-
nanciarã din anul 2015”, susþine
Gabriel Vlãduþ, preºedintele CCI
Dolj. Conform Legii 335/2007,
Sistemul Cameral din România este

unicul organizator la nivel na-
þional ºi judeþean al acestui
eveniment tradiþional. Pe pri-
mele zece locuri, în top, s-au
clasat 2.220 firme din jude-
þul nostru. Dintre acestea, 77
de firme au fost în Top mai
mulþi ani la rând ºi vor primi

Trofee de excelenþã. Se
vor acorda trofee de
excenþã pentru firmele
care s-au situat pe unul
din primele trei locuri
în ultimii 3 ani, 5 ani,
10 ani, 13 ani ºi 18 ani.
Printre indicatorii folo-
siþi la determinarea To-
pului Firmelor se nu-
mãrã: cifra de afaceri
netã, profitul ºi rata
profitului din exploata-
re, eficienþa utilizãrii resur-
selor umane ºi a capitalului
angajat. Gala Topul Firme-
lor din acest an se bucurã
de participarea a peste 250
de persoane din mediul de
afaceri, academic, politic ºi
administrativ.

MARGA BULUGEAN

Topul este structurat pe ºase domenii de activitate:
- Cercetare-Dezvoltare ºi High-Tech;
- Industrie;
- Agriculturã, Silviculturã ºi Pescuit;
- Construcþii;
- Servicii;
- Comerþ ºi Turism.

APIA, certificatã în managementul
securitãþii informaþiei

dului de securitate ISO
27001:2013 este prevazutã în Re-
gulamentul delegat (UE) nr. 907/
2014 al Comisiei Europene, Ane-
xa I, potrivit cãreia securitatea sis-
temelor informatice ale agenþiilor
de plãþi responsabile de gestiona-
rea ºi controlul unor cheltuieli
anuale care depãºesc 400 de
milioane euro trebuie certificatã
conform International Standards
Organisation 27001: Information
Security management systems –
Requirements (ISO) - Cerinþe pri-
vind sistemele de management al
securitãþii informaþiilor (ISO) - în-

cepând cu 16 octombrie 2016. În
conformitate cu prevederile Legii
nr. 1/2004 privind înfiinþarea, or-
ganizarea ºi funcþionarea Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã, APIA funcþioneazã în
subordinea Ministerului Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR)
ºi gestioneazã scheme ºi mãsuri
de sprijin acordate fermierilor, fi-
nanþate din Fondul European de
Garantare Agricolã (FEGA), Fon-
dul European pentru Agriculturã
ºi Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi
din buget naþional.

VALENTIN CEAUªESCU

Lanþul scurt al aprovizionãrii se rupe
Cum era de aºteptat, marii retalieri au primit câºtig de cauzã

din partea Bruxelles-ului, acum, când contestã legea ce prevede
ca magazinele sã ofere la raft 51% produse româneºti. Au fost
destule voci de la iniþierea legislativã cu pricina, care au averti-

zat cã legislaþia europeanã va demonta iniþiativa de a avea pe
raft produse româneºti într-un procent semnificativ.

Legea va fi schimbatã
Noua lege obligã comercianþii ca

pentru categoriile carne, ouã, fruc-
te, legume, miere de albine, pro-
duse lactate ºi de panificatie sã
achiziþioneze aceste produse în
proporþie de cel puþin 51% din vo-
lum de marfã pe raft, corespunza-
tor fiecãrei categorii de produse,
provenite din lanþul scurt de apro-
vizionare. Excepþie fac comercian-
þii cu o cifrã de afacere de pânp la
2 milioane de euro, echivalentã în
lei. În cadrul legii, lanþul scurt este
definit ca „un lanþ de aproviziona-
re care implicã un numãr limitat
de operatori economici în activi-
tãþi de cooperare ºi de dezvoltare
economicã la nivel local ºi regio-
nal ºi relaþii strânse între producã-
tori, procesatori ºi comercianþi”.

De asemenea, comercianþilor le
este interzis sã solicite furnizoru-
lui sã nu vândã altor magazine ace-
leaºi produse la un preþ de achizi-
þie mai mic sau egal cu care au
achiziþionat produsele respective.

VALENTIN CEAUªESCU
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Localitatea Cãlãraºi, de pe ma-
lul Dunãrii, are, am putea spune,
punctaj maxim la infrastructura
culturalã, acesta fiind atuul de la
care se porneºte în tot ceea ce se

întâmplã acum în comunã. În am-
bele sate, funcþioneazã câte un
cãmin cultural (Cãlãraºi), respec-
tiv o salã de festivitãþi (Sãrata),
care au fost amenajate ºi dotate
ca la carte de cãtre autoritãþile lo-
cale. Îmbucurãtor este faptul cã
nici una dintre cele douã structuri
nu au rãmas închise sub cheie, aºa
cum se mai întâmplã în alte sate.
Din contrã, calendarul activitãþilor
artistice, care sunt gãzduite acolo,
este unul bogat, spre mulþumirea
localnicilor care aproape cã s-au
obiºnuit sã-i urmãreascã pe micii
artiºti, de la ºcolile din comunã,
cum evolueazã frumos, pe scenã.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

La Cãlãraºi, tot mai mulþiLa Cãlãraºi, tot mai mulþiLa Cãlãraºi, tot mai mulþiLa Cãlãraºi, tot mai mulþiLa Cãlãraºi, tot mai mulþi
copii descoperãcopii descoperãcopii descoperãcopii descoperãcopii descoperã
frumuseþea jocului popularfrumuseþea jocului popularfrumuseþea jocului popularfrumuseþea jocului popularfrumuseþea jocului popular

Au început lucrãrile de amenajare
la balta Nisipeanu

Pe locul fostei bãlþi Nisipeanu, din satul Sãrata, se va amenaja un
mic pãrculeþ, care va fi ºi pe placul copiilor pentru cã va include ºi
un loc de joacã. Primarul Vergicã ªovãilã a declarat cã acel spaþiu
se transformase într-o groapã de gunoi, care degaja mirosuri ne-
plãcute mai ales în timpul verii. „Acolo vom face o lucrare de asa-
nare, fiind vorba de o fostã baltã. Apoi, dupã ce vom nivela terenul,
îl vom amenaja din punct de vedere peisagistic. Intenþionãm sã
plantãm copaci, sã punem flori ºi bãncuþe, iar pentru copii sã adu-
cem un loc de joacã”, a menþionat primarul comunei Cãlãraºi, Ver-
gicã ªovãilã.

Autoritãþile pregãtesc alegerile
parlamentare

Pe 11 decembrie, la alegerile parlamentare, sunt aºteptaþi la urne
un numãr de 5009 de alegãtori. Autoritãþile locale se îngrijesc ca
votarea listelor de parlamentari sã se desfãºoare în condiþii legale,
fiind arondate comunei un numãr de trei secþii. Acestea vor fi ame-
najate în Cãminul Cultural – 1.506 persoane, la ªcoala nr. 1 Cãlã-
raºi – 1.871 de persoane ºi la ªcoala Gimnazialã Sãrata – 1.686 de
persoane.

Datoritã pasiunii pentru folclor ºi
dragostei pe care o aratã faþã de co-
pii, Olimpia ªovãilã a reuºit sã revi-
goreze o  tradiþie mai veche a locali-
tãþii Cãlãraºi: cântecele ºi jocurile
populare. Cu ambiþie ºi multã dãrui-
re, tânãra coregrafã, care a primit „pe

mânã” soarta longevivului Ansamblu
„Bordeiaºul”, îºi petrece ore întregi
în sala de repetiþii pentru a-i desco-
peri pe copiii talentaþi, pentru a-i aju-
ta sã-ºi descopere înclinaþiile artis-
tice, într-un cuvânt sã-i atragã pe cât
mai mulþi cãtre scenã.

Dragostea pentru cântec ºi joc
este molipsitoare

Una din persoanele care au pus
suflet în acest proiect este Olim-

pia ªovãilã, coregraful Ansamblu-
lui Folcloric „Bordeiaºul” din lo-
calitate. Ea este persoana care
merge prin clase pentru a le pre-
zenta elevilor, mai mici ºi mai
mari, frumuseþea costumelor po-
pulare ºi dragostea pentru deo-
sebitele dansuri populare. De cele
mai multe ori are ºi succes fiind-
cã pasiunea sa este molipsitoare
ºi îi atrage ºi pe copii. Repetiþiile
se fac zilnic, când la Sãrata, când
la Cãlãraºi, ºi, de fiecare datã,
scena este plinã de copii, toþi dor-
nici sã înveþe paºii de sârbã sau
cum sã învârtã o horã. În specta-
cole, munca lor se vede ºi este

apreciatã, de fiecare datã primind
aplauze la scenã deschisã.

Repetiþiile erau în toi
Ieri, în jurul prânzului, repetiþiile

se þineau la sala de festivitãþi din
satul Sãrata. Muzica popularã este
la volum maxim, iar pe scenã, în
mijlocul copiilor, coregraful corecta
micile greºeli ºi apoi propunea sã
fie reluate de mai multe ori astfel
încât totul sã fie cât mai aproape
de perfecþiune.

„Ne pregãtim intens de sãrbã-
toarea naþionalã de 1 Decembrie,
când vom avea serbãri atât la Cã-
lãraºi, cât ºi la Sãrata. Copiii sunt
dornici sã înveþe ºi vin la repetiþii,
iar jocurile ne ies din ce în ce mai
bine. Lucrând cu multã rãbdare,
atunci când vom urca pe scenã
vom fi foarte buni”, ne-a mãrtu-
risit Olimpia ªovãilã, prezentân-
du-ºi câþiva dintre dansatorii pe
care i-a evidenþiat în ultimul timp.

Daria, Mãdãlina ºi Eduard
vor sã cucereascã scena

Daria Cagnea este o fetiþã
vioaie, cu privirea agerã, ºi a fost
alesã pentru a prezenta specta-
colul de 1 Decembrie de la Sãra-
ta. Talentul sãu constã în vocea
frumoasã cu care cântã, moºte-
nind-o astfel pe bunica sa. „Îmi
place sã vin la repetiþii pentru cã
asta mã ajutã sã cânt din ce în ce
mai bine ºi sã devin o interpretã
de muzicã popularã. Este visul
meu ºi sper sã îl realizez într-o
zi”, ne-a spus, vizibil emoþionatã,
Daria, care este elevã în clasa a
VI-a la ºcoala din Sãrata.

Pentru cã are o voce deosebi-
tã, Mãdãlina Cãlin va interpreta în
spectacol trei cântece, între care
o doinã de rãzboi, foarte dificil de
cântat. „Vreau sã fac o carierã din
muzica popularã pentru cã este
ceea ce îmi place. Cânt prin cur-
tea ºcolii, în recreaþii, ºi acasã. Îmi
place foarte mult cã pot sã fac lu-
crul acesta aici, pe o scenã ade-
vãratã”, a mãrturisit Mãdãlina.

Un dansator talentat este ºi
Eduard Ocheºel, elev în clasa a
IX-a la Liceul „Petre Baniþã” din
localitate. El a început repetiþiile
încã de anul trecut ºi are ºanse
mari sã ajungã în Ansamblul
„Bordeiaºul”.

Un program special pentru
sãrbãtoarea de 1 Decembrie
Pe 1 Decembrie, comuna Cã-

lãraºi va sãrbãtori Ziua Naþiona-
lã a României printr-un program
special, care este gândit sã se des-
fãºoare pe parcursul întregii zile
ºi în  ambele sate. Va debuta cu
o slujbã religioasã, urmatã de de-
punerea coroanelor de flori la
Monumentul Eroilor din centrul
localitãþii. Apoi, toþi localnicii sunt
invitaþi în Cãminul Cultural pen-
tru a lua parte la spectacolul folc-
loric la care se repetã de zor în
aceste zile. Va fi deschis, în mod
simbolic, cu o paradã militarã a
elevilor de la gimnazoiu, care vor
defila îmbrãcaþi în uniforme.

„Spectacolul va avea o tentã
patrioticã, în ton cu aceastã zi
foarte importantã pentru toþi ro-
mânii. Un copil va interpreta o
doinã de cãtãnie pentru a marca
aceastã sãrbãtoare. La Cãlãraºi,
spectacolul se va desfãºura sub
titulatura  «Sunt mândru cã sunt
român!», iar la Sãrata - «Nu uita
cã eºti român!»”, a precizat
Olimpia ªovãilã. La spectacole-
le, care antreneazã aproape 50 de
elevi talentaþi, sunt aºteptaþi sã
vinã toþi locuitorii comunei, alã-
turi de profesori, consilierii locali
ºi primarul Vergicã ªovãilã.
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Piesa lui William Shakespeare – un basm
despre un duce detronat, devenit magicianul
Prospero, ºi despre fiica lui, Miranda – se
anunþã a fi o montare captivantã, plinã de
magie. Regia îi aparþine lui Cristian Pepi-
no, iar scenografia este realizatã de tinerii
Alexandru Remus Gabor (decoruri) ºi Ra-
luca Maria Aioniþoaie (costume) – ambii
aflaþi la o primã ºi provocatoare colaborare
cu Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

Realizat chiar în anul în care se comemo-
reazã patru secole de la moartea marelui dra-
maturg, spectacolul este rezultatul fericitei
întâlniri dintre actorul Marcel Iureº ºi colec-
tivul unei instituþii cu o istorie de 60 de ani ºi
contribuþii însemnate la repertoriul naþional
al teatrului de pãpuºi ºi animaþie. «Este un
spectacol pus la cale de ceva vreme, când
ne-am întâlnit aici, la teatru, cu Marcel Iureº,
în microstagiunea „Colibri într-un ACT”,
care continuã ºi astãzi. Iatã cã, încet-încet,
teatrul de animaþie din România începe sã
capete o altfel de valenþã ºi de luminã, aºa
cum meritã, iar asta se întâmplã ºi prin pro-
punerea lui Marcel Iureº, care a spus cã i-ar
plãcea foarte mult sã joace cu pãpuºi», a
precizat, ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, Adriana Teodorescu, managerul Te-
atrului „Colibri”.

Marcel Iureº:
„Îmi lipsea aceastã

experienþã”
Marcel Iureº urcã pe scena craioveanã

în rolul lui Prospero din „Furtuna” shake-
spearianã dupã ce, în cadrul microstagiunii
„Colibri într-un ACT”, a putut fi vãzut în
reprezentaþiile „Absolut!”, dupã „Ivan Tur-
bincã”, de Ion Creangã, ºi „Pãi… despre ce
vorbim noi aici, domnule?”, de Cãtãlin ªte-
fãnescu, dupã romanul „Moromeþii” de

Iureº stârneºte, din nou, Iureº stârneºte, din nou, Iureº stârneºte, din nou, Iureº stârneºte, din nou, Iureº stârneºte, din nou, „Furtuna”„Furtuna”„Furtuna”„Furtuna”„Furtuna”.....
De data aceasta, la Craiova!De data aceasta, la Craiova!De data aceasta, la Craiova!De data aceasta, la Craiova!De data aceasta, la Craiova!

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La aproape patru decenii de la premiera cu extraordinarul
spectacol montat de Liviu Ciulei la Teatrul „Bulandra” din
Bucureºti, actorul Marcel Iureº stârneºte, din nou, „Furtuna”.
De data aceasta, la Craiova, unde piesa shakespearianã este
pusã în scenã la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” de
Cristian Pepino, o personalitate a teatrului de pãpuºi ºi mario-
nete, totodatã profesor la UNATC ºi scriitor. Reputatul actor
român – a cãrui colaborare cu instituþia craioveanã a început
odatã cu deschiderea, aici, a microstagiunii „Colibri într-un
ACT” – mãrturiseºte cã îi lipsea aceastã experienþã ludicã, în
timp ce actorii din distribuþie recunosc cã spectacolul este o
provocare, iar lucrul alãturi de Marcel Iureº, o adevãratã lecþie
de teatru. Premiera – un eveniment în Anul Shakespeare atât
pentru Teatrul „Colibri”, cât ºi pentru teatrul de animaþie din
România – va avea loc vineri, 25 noiembrie, ora 19.00. Va fi
precedatã de o avanpremierã joi, de la aceeaºi orã, ºi urmatã
de alte douã reprezentaþii, pe 10 ºi 11 decembrie.

Marin Preda, ambele în regia lui Alexandru
Dabija. «ªtiþi cum e? Ca într-un vis… M-
am trezit aici! Dincolo de faptul cã îmi lip-
sea aceastã experienþã, sunt aici niºte rãdã-
cini olteneºti, o admiraþie tãcutã faþã de Adri-
ana Teodorescu, un mister total – Cristian
Pepino, de o notorietate absolutã în materie
de teatru. Am avut nevoie de întâlnirea asta!

ªi s-a dovedit a fi una adevãratã. Am dat de
actori senzaþionali! Cum se spune când þi-e
drag de cineva… Îþi vine sã-i iei acasã!», a
afirmat Iureº.

«„Furtuna” mi-a adus,
zilnic, lecþii de teatru»

La fel de bucuroºi de întâlnire sunt ºi ac-
torii din distribuþie, care recunosc cã spec-
tacolul este o provocare, iar lucrul alãturi de
Marcel Iureº, o adevãratã lecþie de teatru:

Oana Stancu, Geo Dinescu, Mugur Pri-
sãcaru ºi Marin Fagu. «„Furtuna” mi-a
adus, zilnic, lecþii de teatru, prin domnul Mar-
cel Iureº. Totodatã, bucuria imensã de a lu-
cra din nou cu Cristian Pepino, cãruia îi mul-
þumesc pentru cã a avut încredere în mine
încã din 2002», a mãrturisit Oana Stancu,
care interpreteazã rolul Miranda. Pe de altã

parte, Marin Fagu, care a compus ºi muzica
pentru spectacol, considerã deosebit de im-
portantã aceastã experienþã acumulatã, ca ºi
reacþia pe care publicul o va avea dupã vi-
zionare.

Pepino ºi „Colibri”
au o veche ºi

de succes colaborare
Ca la orice montare shakespearianã, tex-

tul piesei „Furtuna” a fost „reinventat”, adi-

cã adaptat contextului contemporan ºi pe în-
þelesul oricãrui public, spune regizorul Cris-
tian Pepino, care semneazã ºi scenariul, adã-
ugând cã spectacolul nu este în nici un caz
unul adresat copiilor. Deºi obiºnuit, în carie-
ra sa în care a realizat peste 120 de specta-
cole, cu mari nume ale scenei, Cristian Pe-
pino s-a declarat, la rându-i, încântat de co-

laborarea cu Iureº.
«Pe mine m-a surprins în

mod foarte plãcut dorinþa lui
Marcel Iureº de a colabora
ºi deschiderea extraordina-
rã faþã de ideea asta de tea-
tru de animaþie. Îi sunt re-
cunoscãtor cã mi-a dat oca-
zia, la fiecare repetiþie, sã
asist la niºte momente su-
perbe de teatru. Pãcat cã nu
le-am filmat pe toate, pen-
tru cã de fiecare datã ne sur-
prinde cu câte ceva! A fost
o încântare cred cã pentru
toatã lumea sã lucrãm îm-
preunã, într-o atmosferã ex-
traordinar de frumoasã», a
declarat regizorul, la Craio-
va. Pepino revine la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Co-

libri” dupã o colaborare fructuoasã cu aceastã
instituþie, unde a mai montat „Frumoasa din
pãdurea adormitã”, „Pinocchio”, „Inimã
de piatrã” º.a.

***
Biletele pentru avanpremiera ºi premiera

spectacolului „Furtuna”, de William Shake-
speare, se pot cumpãra de la Agenþia Tea-
trului „Colibri” (Calea Bucureºti nr. 56, tel.
0251.412.473), la preþul de 20 lei. De ase-
menea, puse în vânzare sunt ºi biletele pen-
tru cele douã reprezentaþii de luna viitoare.
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Sentinþa de condamnare la
închisoare pe viaþã pronunþatã
împotriva lui Mohamed Morsi a
fost anulatã

Curtea de Casaþie din Egipt a
anulat, ieri, sentinþa de condam-
nare la închisoare pe viaþã a fos-
tului preºedinte islamist Mohamed
Morsi, destitutit din funcþie în
2013 de cãtre armatã, au delcarat
pentru AFP avocatul lui ºi un res-
ponsabil judiciar. Sãptãmâna tre-
cutã, Curtea a anulat pedeasa cu
moartea pronunþatã împotriva lui
Morsi. Instituþia a anulat, de ase-
menea, pedeapsa cu moartea pro-
nunþatã împotriva unor înalþi res-
ponsabili din cadrul miºcãrii Frã-
þia Musulmanã, judecaþi în proce-
sul deschis pentru spionaj în fa-
voarea organizaþiei islamiste pales-
tiniene Hamas, miºcãtii libaneze
Hezbollah ºi Iranului. Ales în mod
democratic dupã revolta din 2011,
Morsi a fost înlãturat de la putere
de cãtre fostul ºef al armatei Ab-
del Fattah al-Sisi în urma unor
proteste ample ºi a fost imediat
arestat. El rãmâne în detenþie pen-
tru condamnãri separate.

Circa 15.000 de funcþionari,
demiºi în Turcia

Autoritãþile turce au demis alþi
aproximativ 15.000 de funcþionari,
inclusiv oficiali militari, din cadrul
poliþiei ºi inspectori fiscali, iar 375
de instituþii ºi agenþii de ºtiri au fost
închise în cadrul investigaþiilor pri-
vind lovitura de stat eºuatã din iu-
lie, au anunþat autoritãþile prin douã
decrete oficiale. Aproximativ 2.000
de membri ai forþelor armate tur-
ce, 7.600 de poliþiºti, 400 membri
ai jandarmeriei ºi peste 5.000 de
angajaþi ai unor instituþii publice,
inclusiv asistenþi medicali, medici
ºi ingineri, au fost demiºi marþi pen-
tru presupuse legãturi cu organi-
zaþii teroriste. În total, peste
125.000 de persoane au fost con-
cediate sau suspendate dupã lovi-
tura de stat eºuatã. Aproximativ
36.000 de persoane au fost plasate
în detenþie în aºteptarea procesului
ca parte a anchetei privind tentati-
va de loviturã de stat. Duminicã,
cel puþin 5.000 de persoane s-au
adunat la Istanbul pentru a protes-
ta faþã de mãsurile de represiune
adoptate de Guvernul de la Ankara
asupra unor membri ai principalu-
lui partid prokurd din Turcia ºi a
autoritãþilor din sud-estul þãrii.
“Umãr la umãr împotriva fascis-
mului”, au strigat protestatarii. Zece
membri ai formaþiunii Partidul De-
mocrat al Poporului (HDP), inclu-
siv liderii Selahattin Demirtas ºi Fi-
gen Yukseksag, au fost arestaþi luna
aceasta în urma unor acuzaþii cã ar
avea legãturi cu Partidul Muncito-
rilor din Kurdistan (PKK). Mai mulþi
primari din sud-estul Turciei au
fost de asemenea reþinuþi în urma
unor acuzaþii similare de legãturi cu
PKK. În Turcia s-a decretat stare
de urgenþã în urma loviturii de stat
eºuate din iulie 2016, zeci de mii
de persoane fiind arestate în cadrul
unor mãsuri de represiune pe care
criticii le catalogheazã ca fiind în-
cãlcãri ale drepturilor omului.

Duminicã, Angela Merkel, a risipit într-un
fel suspansul, confirmând la reuniunea con-
ducerii CDU, cã va candida la propria suc-
cesiune, la alegerile federale din septembrie
2017. „Va ataca” un al patrulea mandat, de-
cizia este luatã „pentru þarã, pentru partid ºi
pentru sine”, dupã cum a declarat într-o con-
ferinþã de presã la sediul partidului. Alegerile
vor fi dificile, a pus în garã cancelarul ger-
man, subliniind polarizarea societãþii, presi-
unea „dreptei” ºi ameninþarea unei coliþii
SPD-verzi-Die Lincke. Angela Merkel a subli-
niat incertitudinea internaþionalã, reiterând
faptul cã „trãim un timp al crizei”. O a patra
campanie electoralã se anunþã mai periculoasã
ca precedenta, deºi principalul sãu contra-
candidat, Frank Walter Steinmeier (60 de
ani), actualmente ºef al diplomaþiei germane,
va fi propunerea CDU-CSU pentru funcþia
de preºedinte al Germaniei, pe care ar putea
sã o preia în anul viitor. În aceste circum-
stanþe „aliatul de guvernare” SPD ar putea
veni cu Martin Schultz, actualmente preºe-
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MIRCEA CANÞÃR

Donald Trump, preºedintele ales
al SUA, a declarat cã în prima zi a
punerii sale în funcþie va începe
procesul de retragere din Partene-
riatul transatlantic pentru comerþ
ºi investiþii (TTIP). Prim-ministrul
Japoniei a declarat cã TPP ar fi lip-
sit de sens fãrã Statele Unite.
Trump a catalogat Parteneriatul
Transpacific drept  “un potenþial
dezastru pentru þara noastrã”, adã-
ugând cã îºi doreºte în schimb
acorduri comerciale bilaterale care
vor “readuce locurile de muncã ºi
industria pe teritoriul american”.
“În privinþa acordului, voi elibera
o notificare în privinþa retragerii din
TTIP, un potenþial dezatru pentru

dinte al Parlamentului European. Considera-
tã o liderã a Europei, care apãrã valorile libe-
rale, Angela Merkel a avut dificultãþi, înce-
pând de anul trecut, odatã cu criza imigran-
þilor, fãrã sã mai întruneascã sufragiul ger-
manilor. Deschizând porþile a oferit carbu-
ranþi populiºtilor ºi a îngrijorat electoratul con-
servator, dubitativ în privinþa binefacerilor
imigraþiei. Pierderea controlului evenimente-
lor s-a concretizat în sondaje, când 50% din-
tre germani s-au pronunþat împotriva unui al
patrulea mandat ºi doar 42% „pentru”. În
ultimele sondaje de opinie, conservatorii nu
au decât 30-35% din sufragii, faþã de 41%
în 2013. Dupã douã înfrângeri în alegerile
regionale ale CDU, Angela Merkel ºi-a fãcut
„mea culpa” pentru refugiaþi, încât imaginea
ei s-a mai îmbunãtãþit, ºi ultimul sondaj (Em-
nid pentru Bild – ediþia de duminicã) atestã
cã 55% dintre germani sunt favorabili unei
noi candidaturi a cancelarului ºi doar 39%
„contra”. AfD, care beneficiat de nemulþu-
mirile electoratului, deocamdatã stagneazã.

Cu toate acestea un al patrulea mandat nu va fii
uºor, din cauza uzurii puterii, dar cancelarul
„gardian al valorilor liberale”, cu tenacitatea cu-
noscutã va scoate lucrurile la capãt. Are difi-
cultãþi cu CSU-ul bavarez, dar, la nivelul Uniu-
nii Creºtin-Democrate (CDU), nici ministrul
Apãrãrii, Ursula von der Leyen, nici ministrul
de Interne, Thomas de Maiziere, nu sunt în
mãsurã sã o contracareze. Femeia care con-
duce de 11 ani guvernul german, supranumitã
„Mutti”, consideratã la un moment dat cã a pier-
dut legãtura misticã, dupã toate aparenþele, cu
poporul rezistã la turbulenþe, ºi a depãºit mo-
mentul când era fragilizatã. Talentul personal,
apoi stabilitatea politicã germanã, soliditatea
economiei, cu rata ºomajului de douã ori mai
micã decât în Franþa, ca sã dãm un exemplu, o
fac pe Angela Merkel un actor politic inegala-
bil. Fireºte, urmãreºte cu atenþie confruntarea
dintre Francois Fillon ºi Alain Juppe, în turul
doi al alegerilor primare, fiindcã nu îi este indi-
ferent cine se va afla la Elysee, dupã Brexit ºi
„noua arhitecturã” a Casei Albe.

Departamentul de Stat al SUA a
emis o alertã de cãlãtorie pentru
cetãþenii americani în privinþa ris-
curilor ridicate ale unor posibile ata-
curi teroriste pe întreg continentul
european, în special pe parcursul
sezonului Crãciunului. “Cetãþenii

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump a anunþat cã va retrage SUArump a anunþat cã va retrage SUArump a anunþat cã va retrage SUArump a anunþat cã va retrage SUArump a anunþat cã va retrage SUA
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þara noastrã. În schimbul acestuia
vom negocia corect, acorduri bi-
laterale care vor reptoduce joburi
ºi vor duce la redobândirea indus-
triei americane”, a adãugat acesta.
“Indiferent dacã este vorba de pro-
ducerea oþelului, maºinilor, trata-
mentul bolilor, vreau ca urmãtoa-
rea generaþie de producþie ºi ino-
vaþie sã aibã loc aici (SUA, n. red),
pe teritoriul mãreþului nostru stat,
America”, a spus Trump. Parte-
neriatul Transpacific reprezintã
unul dintre cele mai mari acorduri
comerciale negociate de preºedin-
tele Barack Obama, iar negocierile
au durat în jur de opt ani. Cu toate
cã a fost semnat, acodul trebuie

sã fie aprobat de cel puþin ºase
state semnatare, care sã re-

prezinte cel puþin 85% din
producþia economicã.

Mai exact, acordul nu
poate fi pus în

funcþiune fãrã ra-
tificarea SUA.
Cele 12 state
care au au sem-
nat  Parteneriatul
T r a n s p a c i f i c
sunt SUA, Cana-
da, Australia,

Mexic, Chile, Peru, Japonia, Ma-
laysia, Vietnam, Singapore, Brunei
ºi Noua Zeelandã. Scopul TPP este
de a consolida relaþiile economice
dintre aceste 12 þãri, prin mãsuri
precum reducerea taxelor sau pro-
tejarea comerþului. De asemenea,
acordul ar permite dezvoltarea unei
pieþe unice dupã modelul celei din
UE. Cele ºase mãsuri pe care Do-
nald Trump a anunþat cã le va lua
în prima zi la Casa Albã sunt retra-
gerea SUA din TPP, anularea re-
stricþiilor privind producþia de ener-
gie din SUA, reducerea reglemen-
tãrilor privind întreprinderile, dis-
punerea unui plan de combatere a
atacurilor cibernetice, investigarea
abuzurilor cu privire la acordarea
vizelor, care îi afecteazã pe mun-
citorii americani, impunerea unei
interdicþii de cinci ani persoanelor
care pãrãsesc guvernul pentru a
deveni lobbyiºti. Parteneriatul
Trans-Pacific (TPP) nu ar avea
sens fãrã participarea Statelor Uni-
te, a susþinut prim-ministrul Japo-
niei, Shinzo Abe, luni, dupã ce pre-
ºedintele ales Donald Trump a spus
cã va retrage Statele Unite din în-
þelegerea comercialã. Premierul
Abe, care a participat la întâlnirea

liderilor þãrilor membre TPP, întâl-
nire organizatã în Lima, a spus cã
nu au existat discuþii în legãturã cu
intrarea în vigoare a acordului fãrã
participarea Statelor Unite. “TPP
nu are sens fãrã Statele Unite”, a
subliniat Abe. Retragerea Statelor
Unite din Parteneriatul Trans-Pa-
cific este una dintre mãsurile pe
care Donald Trump a anunþat cã
le va lua în prima zi la Casa Albã,
pe 20 ianuarie. Mãsurile au fost
prezentate într-un videoclip. În tim-
pul campaniei pentru alegerile pre-
zidenþiale, Donald Trump a promis
cã va scoate Statele Unite din acor-
dul de comerþ liber între cele 12
naþiuni, numindu-l un „dezastru”
care eliminã locuri de muncã.
Acordul comercial TPP a fost sta-
bilit în 2015, dar nu a fost ratifi-
cat, individual, de þãrile membre.
TPP a fost semnat de 12 þãri: Sta-
tele Unite, Malaezia, Vietnam, Sin-
gapore, Brunei, Australia, Noua
Zeelandã, Canada, Mexic, Chile ºi
Peru. Împreunã, statele reprezintã
40% din economia mondialã. În-
þelegerea are scopul de a crea le-
gãturi mai puternice între naþiuni,
de a stimula comerþul ºi de a im-
pulsiona creºterea economicã.

Risc crescut de atentate în Europa, în perioada CrãciunuluiRisc crescut de atentate în Europa, în perioada CrãciunuluiRisc crescut de atentate în Europa, în perioada CrãciunuluiRisc crescut de atentate în Europa, în perioada CrãciunuluiRisc crescut de atentate în Europa, în perioada Crãciunului
americani ar trebui sã aibã grijã pe
parcursul sezonului sãrbãtorilor”,
conform comunicatului emis de
SUA. Potrivit Departamentului de
Stat american, existã informaþii în
privinþa unor eventuale atacuri din
partea reþelei teroriste Stat Islamic

ºi grupãrilor afiliate acestora. De-
partamentul a reamintit de atacurile
teroriste care au avut loc în Belgia,
Franþa, Germania ºi Turcia în anul
2015. “Cetãþenii americani ar tre-
bui sã fie vigilenþi în momentul în
care participã la evenimente legate

de sãrbãtorile de Crãciun, atunci
când folosesc transportul public,
sau viziteazã locurile de cult, resta-
urante, hoteluri”, potrivit avertizãrii
de cãlãtorie. Alerta de cãlãtorie din
partea SUA pentru Europa expirã la
data de 20 februarie, 2017.
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METEO
Partial înnoratMiercuri, 23 noiembrie - max: 8°C - min: 2°C

$1 EURO ........................... 4,5103 ............. 45103
1 lirã sterlinã................................5,2792....................52792

1 dolar SUA.......................4,2418........42418
1 g AUR (preþ în lei)........166,0438.....1660438

Cursul pieþei valutare din 22 noiembrie 2016 - anunþat de BNR
VALUTA
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Internul
Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

În „Internul”, De Niro este Ben
Whittacker, un barbat de 70 de ani
care descopera ca pensionarea nu
este o decizie aºa minunata precum
credea. Profitând de oportunitatea de
a avea din nou activitate printre
profesioniºti, acesta aplica pentru un
post de senior intern la un site de
moda, înfiinþat ºi condus de Jules
Ostin (Hathaway).

Pe lânga Robert De Niro ºi Anne
Hathaway, din distribuþia filmului
mai fac parte Rene Russo, Anders
Holm, Anrew Rannells, Adam Devine
ºi Zack Pearlman.

Cursa pentru viaþã
 difuzeazã la Antena1, ora 01:00

Filmul ne prezinta drama unui
procuror, Stanton, care nu poate face
nimic ca sa-ºi salveze fetiþa. Aceasta
sufera de o boala degenerativa de
plamâni, iar transplantul este singu-
ra soluþie. Din pacate pentru procu-
ror, fetiþa sa nu poate primi la timp
plamâni noi prin sistemul american
de sanatate, astfel ca acesta decide
sa caute organele necesare într-un
oraºel din Mexic. Ajuns acolo,
Stanton observa saracia ºi probleme-
le comunitaþii ºi, dupa o serie de
aventuri care îi pun viaþa în pericol,
trebuie sa ia o decizie dificila care îl
va marca pentru totdeauna.

O lupta personala 2
Se difuzeazã la PRO  TV,  ora   22:15

CASINO ROYALE urmareºte începutul
carierei lui James Bond. Prima sa misiune
ca "agent 007” îl conduce la Le Chiffre
(Mads Mikkelsen), un finanþator al
teroriºtilor din întreaga lume. Pentru a-l
opri ºi a distruge reþeaua terorista, Bond
trebuie sa-l bata pe Le Chiffre la o partida
de poker cu miza mare, jucata la Casino
Royale. La început Bond se simte deran-
jat când o frumoasa funcþionara de la
Trezoreria statului, Vesper Lynd (Eva
Green) este însarcinata sa-i înmâneze
miza jocului ºi sa supravegheze banii
guvernului. Însa dupa ce Bond ºi Vesper
reuºesc sa supravieþuiasca unei serii de
atacuri mortale ale lui Le Chiffre ºi
acoliþilor sai, ei se simt atraºi unul de
celalalt, ceea ce multiplica seria de
evenimente periculoase în care sunt
prinºi ºi care vor schimba pentru totdeau-
na viaþa lui Bond. sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 23 noiembrie
07:00 Telejurnal matinal (R) -

România – portret de tara
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal (R) -

România – portret de tara
08:45 Sport
08:50 Vorbeste corect!
09:00 Stirile de mâine (R)
09:35 Vreau sa fiu sanatos
09:40 Carpatii, Plamânul

Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeste corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu 80 de tablouri la

capatul lumii
11:00 TVR 60 (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Tu votezi România
13:00 Adevaruri despre trecut (R)
13:30 Superconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Convietuiri
17:00 Telejurnal - Stiri electorale
17:30 Interes general
18:25 Carpatii, Plamânul

Europei
18:30 Vorbeste corect! (R)
18:35 Perfect imperfect - Partea I
19:00 Perfect imperfect - Partea

a II-a
19:35 Perfect imperfect - Partea

a III-a
20:00 Telejurnal - România –

portret de tara
20:50 Sport
21:00 România 9 - Partea I
21:45 România 9 - Partea a II-a
22:20 Stirile de mâine
23:00 Ora de stiri - Stiri

electorale
23:55 La bani marunti
00:00 Superconsumatorul (R)
00:35 TVR 60
01:35 Cu 80 de tablouri la

capatul lumii (R)
02:00 Stirile de mâine (R)
02:30 Telejurnal (R) - România

– portret de tara
03:10 Sport (R)
03:20 Un doctor pentru

dumneavoastra (R)
04:45 Interes general (R)
05:35 Garantat 100% (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:10 Dimineata de sport
09:30 Aripi de matase (R)
10:10 Femei de 10, barbaþi de 10
11:25 Carpatii, Plamânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritatilor
14:30 Minoritati sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 (R) - (best of)
15:55 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
16:00 Handbal masculin
17:50 TVR60 - filler
18:00 Aripi de matase
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60
21:10 Îngerii iadului
23:30 Frenchie
01:00 Carpatii, Plamânul

Europei
01:10 Femei de 10, barbaþi de 10 (R)
02:25 Legile afacerilor (R)
02:50 TVR 60 (R)
03:40 Ferma (R)
04:30 Arte, carte si capricii (R)
05:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
05:25 Minoritati sub trei dictaturi (R)
05:55 Carpatii, Plamânul Europei
06:00 Documentar 360°-GEO (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:50 Cel mai mare ipohondru
09:40 Iron Man - Omul de oþel 3
11:50 Hotelul Taj Mahal
13:20 Ajunul Craciunului
14:50 Trauma
16:50 Misiune: Imposibila.

Naþiunea secreta
 19:00 Divort
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Internul
22:05 Westworld
23:05 Warren Jeffs: Un profet

poligam
00:35 Totul pâna la bani
02:15 Marea Neagra
04:10 Noaptea fricii 2
06:00 Trauma

HBO

10:30 Vorbeste lumea
13:00 Stirile Pro Tv
14:00 Lectii de viata
15:00 La Maruta
17:00 Stirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Stirile Pro Tv
20:30 Casino Royale
23:00 Stirile Pro Tv
23:30 Homeland: Reþeaua terorii
00:30 Casino Royale (R)
02:45 Vorbeste lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 Stirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Inima de frate (R)
09:15 Vieti schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Dragoste cu imprumut (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru ca te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieti schimbate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inima de frate
23:00 State de Romania
00:00 Clona (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 State de Romania (R)
03:30 Pentru ca te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Vorbeste lumea (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Nebunia Zeilor (R)
14:00 Virus mortal
16:00 La bloc
18:15 Povestea lui Esther

Costello
20:30 Rafuiala în Seattle
22:30 Alien 3
01:00 Rafuiala în Seattle (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 Povestea lui Esther

Costello (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Razvan si Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasa pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 X Factor
23:30 Un show pacatos
01:00 Cursa pentru viaþa
02:45 Observator special (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lânga mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trasniþi din NATO (R)
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
11:00 Teleshopping
11:30 Dosarele DNA (R)
12:30 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireasa de pe tort
16:00 Mondenii
16:30 Focus
17:00 Trasniþi din NATO (R)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotasilor
22:30 Trasniþi din NATO
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gateºte mai

bine (R)
01:30 Cronica cârcotasilor (R)
03:15 Cireasa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
04:30 Mondenii (R)
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României (R)
06:45 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
09:10 Ora exacta în sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:10 Ora exacta în sport
12:00 Stiri Sport.ro
12:10 Ora exacta în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League
15:00 Stiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Europa

League
18:00 Stiri Sport.ro
18:30 Ora exacta în sport
19:00 Baschet Europe Cup:

Petrolina AEK - U-Banca
Transilvania Cluj-Napoca

20:45 Ora exacta în sport
21:00 Stiri Sport.ro
22:00 Fight Night: "Bataie ca în

Las Vegas!"
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
00:45 Stiri Sport.ro
02:00 Da-i bataie! Local Kombat
04:00 Stiri Sport.ro

SPORT.RO



14 / cuvântul libertãþii miercuri, 23 noiembrie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu preve-

derile art.1 alin.1 din Regula-
mentul-cadru privind stabili-
rea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractua-
le ºi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a per-
sonalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotãrâ-
rea nr.286/2011, astfel cum a
fost modificat prin HG nr.1027/
2014 ºi prin HG 427/2015 Uni-
tatea de Asistenþã Medico/So-
cialã Pleniþa organizeazã con-
curs la sediul UAMS Pleniþa,
pentru ocuparea în regim con-
tractual pe perioadã nedeter-
minatã a unui post de referent
de specialitate cu studii supe-
rioare debutant în achiziþii pu-
blice. Concursul pentru ocu-
parea postului vacant va con-
sta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: -selecþia dosa-
relor de înscriere; -proba scri-
sã- 20.12.2016, ora 10.00; -in-
terviul- 21.12.2016, ora 10.00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regu-
lament-cadru, în vederea par-
ticipãrii la concurs, candida-
tul trebuie sã îndeplineasca ur-
mãtoarele condiþii: Conditii ge-
nerale: -are cetãþenia românã,
cetãþenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparþinând Spaþiului

Economic European ºi domi-
ciliul în România; -cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit;
-are vârsta minimã reglemen-
tatã de prevederile legale; -are
capacitate deplinã de exerci-
þiu; -are o stare de sãnãtate co-
respunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale eli-
berate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abili-
tate; -îndeplineºte condiþiile de
studii ºi, dupã caz, de vechi-
me sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului
scos la concurs; -nu a fost
condamnatã definitiv pentru
sãvârºirea unei infracþiuni con-
tra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul,
care împiedicã înfãptuirea jus-
tiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infractiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar
face-o incompatibilã cu exerci-
tarea funcþiei, cu excepþia situa-
þiei în care a intervenit reabilita-
rea. Condiþii specifice: studii
superioare, atestat în achiziþii
publice,nu este necesarã ve-
chime. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune pânã
pe data de 05.12.2016 pana în
ora 15.00, la sediul UAMS PLE-
NIÞA str.Spitalului nr.9. Informa-
þii suplimentare se pot obþine
de la Serviciul Resurse Umane
telefon: 0251/368.353.

CONVOCATOR LA ADU-
NAREA GENERALÃ A ASO-
CIAÞILOR  Societãþii RAVIT
SISTEM S.R.L. Cu sediul în
Mun. Craiova, str. Ion Maio-
rescu, nr. 4, in incinta Clãdirii
Proiect, etaj 7, judeþul Dolj In-
matriculatã la O.R.C. Dolj sub
nr. J16/10/04.01.2012, CUI
29507169. Dl. Raducu Ilie, în
calitate de administrator ºi
asociat deþinãtor al unei cote
de  50% din capitalul social al
Societãþii RAVIT SISTEM
S.R.L., în conformitate cu art.
195 alin. 3 din Legea nr. 31/
1990 privind societãþile, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, convoacã
Adunarea Generalã a Asocia-
þilor la data de 07.12.2016, ora:
11.00, la adresa sediului social
situat în: Mun. Craiova, str. Ion
Maiorescu, nr. 4, în incinta Cla-
dirii Proiect, etaj 7, judeþul Dolj;
Ordinea de zi: 1. Suspendarea
activitãþii societãþii de la sediul
social ºi de la beneficiari pe o
perioadã de 3 ani, începând
cu data de 08.12.2016 pânã
la data de 08.12.2019; 2. Di-
verse. Dacã în data de
07.12.2016, Adunarea Gene-
ralã a Asociaþilor nu îndepli-
neºte condiþiile legale de într-
unire, ea se reprogrameazã
pentru data de 08.12.2016,
ora: 11.00, la aceeaºi adresã.
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

SC ERPIA SA Craiova
StradaSiretului, Nr. 35, JudetulDolj
CUI RO3730956
J 16/75/1991

CONVOCATOR

SC ERPIA SA , prin administrator unic, ing . Lucian Capitanescu , cu sediul în Craiova , str.
Siretuluinr 35 , înmatriculatã la Registrul Comerþului Dolj, sub nr.J16/75/1991,in conformitate cu
prevederile legii31/1990 republicatã , modificatã ºi completatã prin Legea 441/2006 ºi OUG 82 /
2007 , convoacã:

ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR

 la sediul societãþii ,în str. Siretului nr. 35  pe data de 27decembrie 2016, ora 13 :00 . pentru toþi
acþionarii înscriºi în Registrul Acþionarilor la data de referinþã 28.11.2016 .

Dacã adunarea nu se va putea þine la data, ora ºi locul menþionat mai sus, a doua convocare va avea loc
în data de 28 decembrie 2016, ora 13.00, la aceeaºi adresa, cu urmãtoarea ordine de zi :

1. Aprobarea abrogarii art 3.  -repartizarea profitului net pe anul 2015 conform raportului adminis-
trator unic ,  astfel încît - suma de 1.116.135 lei repartizatã ca dividende cuvenite acþionarilor, nedistri-
buite pânã la data prezentei, respectiv suma de 446.850 lei repartizatã ca sumã cuvenitã administrato-
rului unic,  nedistribuitã pânã la data prezentei- se vor repartiza în rezultatul reportat.Aprobarea trans-
ferãrii în rezultatul reportat a întregul profit net realizat în anul 2015 , în sumã de  2.232.270 lei , care
va rãmâne la dispoziþia societãþii pentru finanþarea activitãþii curente,a capitalului de lucru.

2. Analizarea rezultatelor economico-financiare, în cursul perioadei 1 ianuarie - 30 septembrie
2016, mãsuri pentru încheierea anului 2016 cat ºi pentru anul2017;analizarea structurii de personal ºi
redimensionarea organigramei  conform necesitãþilor actuale ale societãþii.

3. Aprobarea mãsurilor  pentru clarificarea ºi încasarea creanþelor existente la data de 30 sept.
2016, reanalizarea, clarificarea tuturor debitelor litigioase, a  acþiunilor  juridice la toate nivelurile ºi
instituþiile, în vederea recuperãrii ºi lichidãrii acestora.

4. Reanalizarea, clarificarea ºi deblocarea garanþiilor de buna execuþie, în vederea reintregirii capi-
talului de lucru al societãþii;

5. Analizarea pasivelor societãþii, a creditelor, leasingurilor ºi aprobarea posibilitãþii de refinanþa-
re sau reesalonare la plata a acestora.

6. Analizarea stadiului de realizare a contractelor economice pe primele 3 trimestre din 2016, a
producþiei în curs de executare, a portofoliului de comenzi ºi contracte pentru anul 2016-2017, mã-
suri pentru realizarea bugetelor devenituri ºi cheltuieli;

ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ  A ACÞIONARILOR

 la sediul societãþii ,în str. Siretuluinr. 35  pe data de 27decembrie 2016, ora 15 :00 . pentru toþi
acþionarii înscriºi în Registrul Acþionarilor la data de referinþã 28.11.2016 .

Daca adunarea nu se va putea þine la data, ora ºi  locul menþionat mai sus, a doua convocare va avea
loc în data de 28 decembrie 2016, ora 15:00, la aceeaºi adresã, cu urmãtoarea ordine de zi :

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societãþii ERPIA SA , societate de tip închis , prin emi-
sia de noi acþiuni în schimbul unor aporturi în numerar , care sã permitã implementarea strategiei de
management a Societãþii.

Majorarea de capital se realizeaza în vederea atragerii de lichiditãþi necesare strategiei de dezvoltare
a Societãþii pe termen lung prin implementarea unui program investiþional ºi îmbunatãþirea situaþiei
financiare, a indicatorilor de performanþã ºi a structurii pasivului Societãþi.

Majorarea se va face cu suma de pînã la 1.000.000 lei, prin emisiunea de noi acþiuni cu valoarea
nominalã de 2.5 ron.

Acþionarii înscriºi în Registrul Acþionarilor la data de înregistrare 28.11.2016  au dreptul de a sub-
scrie ºi plati acþiuni din prezenta emisiune, proporþional cu cota de participare la capitalul Societã-
þii pe care o deþin la data de înregistrare. Termenul de subscriere este de 30 de zile calendaristice de la
data publicãrii hotãrîrii AGEA , în Monitorul Oficial , Partea IV.

 Acþionarii îºi pot exercita dreptul de preferinþã la sediul societãþii ERPIA SA ,str. Siretului nr 35 , în
fiecare zi lucrãtoare , între orele 9:00-12:00 .

Solicitarea de subscriere  trebuie sã fie depuse personal sau transmisã prin poºtã sau curier la sediul
Societãþii cu menþiunea “pentru majorarea capitalului social al S.C. ERPIA SA”.

Dacã opteazã pentru transmiterea documentelor prin poºtã sau curier, acþionarii trebuie sã aibã în
vedere faptul cã documentele trebuie sã ajungã la sediul Societãþii pânã cel târziu ultima zi a Perioadei
de Subscriere aferente , ora 12.00.

Acþiunile rãmase nesubscrise în urma finalizãrii procedurii de subscriere în cadrul majorãrii de
capital social vor fi anulate .

Pentru evitarea oricarei neclaritãþi, nu se admite subscrierea fracþionatã a acþiunilor. Subscrierile se
vor valida prin rotunjirea la intregul inferior.

Modificarea ºi actualizarea actului constitutiv al Societãþii , conform celor dezbãtute la punctul 1 ,
referitor la majorarea capitalului social .

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

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

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

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

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

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

ANUNÞ

Consiliul Judeþean  Dolj organizeazÎ în data
de 28.11.2016, ora 1000, licitaþie publicÎ în
vederea închirierii a douã spaþii libere situa-
te unul în Centrul Medical Brazda lui No-
vac (Craiova, strada General ªtefan Fãlcoia-
nu nr. 1) ºi celãlalt în Centrul Medical Calea
Bucureºti (Craiova, Calea Bucureºti nr. 97).

Documentaþia de licitaþie se poate ridica
de la Serviciul Administrarea ºi Exploata-
rea Domeniului Public ºi Privat al Judeþu-
lui Dolj din str. Jieþului  nr. 19, Craiova,
începând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consi-
liului Judeþean Dolj, Calea Unirii nr. 19,
Craiova, pânÎ la data de 28.11.2016, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.

Informaþii suplimentare se pot obþine
la numãrul de telefon  0351/415.414;
415.415sau la Serviciul Administrarea Do-
meniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet. Ga-
rantez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã confort
A – Centru (40m) etaj I,
cu balcon închis, boxã la
subsol- luminã. Telefon:
0766/304.708.

APARTAMENTE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de te-
racotã, parchet ºi mo-
bilã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând vilã Centru. Te-
lefon: 0740/757.206.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
D+P,6 camere, depen-
dinþe, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300mp, gard
beon, str. Bucovãþ. Te-
lefon: 0769/360.741.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/620.194.

AUTO
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.
Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km, taxa
plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot auto-
mat, stare impecabi-
lã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare
pãioase Craiova, an
de fabricaþie 2008, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând porci greutãþi di-
ferite- ªimnic. Telefon:
0756/ 029.777
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 23 noiembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARC-TURISM S.A. CRAIOVA
Str. Bibescu, nr.12

ANUNÞ DE PARTICIPARE
pentru selecþia de oferte în vederea realizãrii investiþiei

’’Amenajare hol intrare parter + etajul 1 ºi sala de evenimente etajul 1 ale
Restaurantului Flora‘’

Parc – Turism S.A. Craiova  în calitate de beneficiar,  organizeazã la
sediul din strada Bibescu, nr.12, Craiova, în data de 14.12.2016, ora 1200, se-
lecþia de oferte în vederea atribuirii contractului de lucrãri, având ca obiect
’’Amenajare hol intrare parter + etajul 1 ºi sala de evenimente etajul 1 ale
Restaurantului Flora‘’.

Documentaþia poate fi ridicatã de la sediul beneficiarului de la data de
28.11.2016 pânã la data de 12.12.2016, ora 1600, în zilele lucrãtoare, între
orele 800 - 1600. Costul  documentaþiei este de 500 lei cu T.V.A.  inclus ºi se va
achita cu numerar la casieria societãþii. Contravaloarea documentaþiei nu se
va restitui.

Informaþii suplimentare la telefon  0722435264, persoanã de contact
Alniþi Maria.

Clarificãrile formulate la documentaþia de atribuire se pot solicita în
format electronic la adresa de e-mail: office@hotel-parc-craiova.ro.

Anunþul se regãseºte ºi pe site-ul Parc-Turism S.A. Craiova: www.hotel-
parc-craiova.ro ºi afiºat la sediul societãþii ºi la Restaurantul Flora din strada
Mihai Viteazul, nr. 18.

Vând coº metalic 5 m-
pentru sobe ,centrale
termice- D15mm,
jgheaburi tablã, cârli-
ge, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/ 153.551.
Vând colþar sufragerie
pe burete 1300 lei, su-
fragerie 350 lei. Tele-
fon: 0351/ 463.661;
0742/884.839
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Presã hidraulicã
mase plastice, ara-
gaz 3 ochiuri funcþi-
onabil, giurgiuvele
trei canate cu gea-
muri vopsite. Cielo-
2006 cu gaz. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil. Telefon:
0351/181.202.

Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rândul
4, plaþul 4- mormânt
- construit din ci-
ment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune,
bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

Închir iez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Acordãm credite - pen-
sionari, salariaþi în re-
gim de urgenþã. Tele-
fon: 0768/ 885.255.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
de participant elibera-
tã de Facultatea de
Horticulturã Craiova,
specializarea Peisa-
gisticã, pe numele Ne-
delcu Cãtãlin Marian.
Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Aurel Petrescu ºi
Marin Dumitru re-
gretã decesul celui
care a fost ADRIAN
CALOTESCU. Since-
re condoleanþe fa-
miliei îndoliate.
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DIGI SPORT 1
12:00, 14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Afumaþi – CS Mioveni, Olimpia Satu Mare – ACS Foresta

Suceava.
DIGI SPORT 2
16:00, 17:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC Potaissa Turda – AHC Dunãrea Cãlãraºi,

Steaua – Dinamo / 19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Flensburg Handewitt – THW Kiel.
DIGI SPORT 3
19:00 – VOLEI (M) – Cupa României: Steaua – Arcada Galaþi.
DOLCE SPORT 1
12:00, 14:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Afumaþi – CS Mioveni, Olimpia Satu Mare – ACS Foresta

Suceava / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Rostov – Bayern Munchen, Celtic – Barcelona.
DOLCE SPORT 2
16:00, 17:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC Potaissa Turda – AHC Dunãrea Cãlãraºi,

Steaua – Dinamo / 19:45, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Beºiktaº – Benfica, Arsenal – Paris SG.
DOLCE SPORT 3
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Flensburg Handewitt – THW Kiel / 21:45 – FOTBAL –

Liga Campionilor: Monchengladbach – Manchester City.
DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Ludogoreþ – FC Basel.
SPORT.RO
19:00 – BASCHET (M) – Europe Cup: Petrolina AEK – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca.
EUROSPORT 1
10:30 – CURLING (F) – Campionatul European, în Scoþia, grupe: Danemarca – Germania.
EUROSPORT 2
14:30 – CURLING (M) – Campionatul European, în Scoþia, grupe: Elveþia – Norvegia / 20:15, 22:00 –

BASCHET (M) – Eurocupa: Hapoel Ierusalim – Valencia, Murcia – Bayern Munchen.
TVR 2
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CSM Bucureºti – HC Dobrogea Sud.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 9-A
Craiova, primul rateu pe propriul parchetCraiova, primul rateu pe propriul parchetCraiova, primul rateu pe propriul parchetCraiova, primul rateu pe propriul parchetCraiova, primul rateu pe propriul parchet
SCM Universitatea Craiova a

suferit, luni searã, cel dintâi eºec
stagional “acasã”, scor 77-90, în
compania lui SCM Piteºti.

Fãrã principalul sãu recupera-
tor, Williams Paul, care s-a acci-
dentat ºi n-a prins decât vreo douã
minute, formaþia olteanã nu s-a
aflat nici mãcar o datã la condu-
cere. Pe sferturi, tabela a indicat
17-25, 23-21, 16-17 ºi 21-27.

Jamar Abrams a fost din nou cel
mai realizator al formaþiei alb-al-
bastre, sportivul de peste Ocean
trecându-ºi în cont 22 de puncte.
Capitol la care a fost urmat de Iuri
Fraseniuc (14), Marko Marinovic
(11), Gregory II Dino (11), Florin
Popa (8), Baris Aktas (7), Filip
Sepa (2) ºi Vladislav Solopa (2).

Din punct de vedere statistic,
oamenii lui Vladimir Vuksanovic

Clasament
1. U-BT Cluj7/1 15 7. Mureº 3/5 11
2. Steaua 7/1 15 8. CRAIOVA 3/5 11
3. Oradea 6/2 14 9. Baia Mare 1/7 9
4. Timiºoara 5/4 14 10. Dinamo 1/7 9
5. Sibiu 5/3 13 11. Galaþi 1/6 8
6. Piteºti 5/3 13

Formaþia masculinã de volei a
Craiovei întâlneºte, astãzi (ora
18:00), în deplasare, pe Tricolorul
Ploieºti, într-un meci contând pen-
tru manºa secundã a sferturilor de
finalã ale Cupei României. În urmã
cu exact o sãptãmânã, în turul de
la Polivalentã, SCM U a înregistrat
un succes în minimum de seturi
(25-15, 25-22, 25-23). Cum o iz-
bândã cu 3-0 are aceeaºi valoare
ca una cu 3-1, Licã ºi compania
trebuie sã cucereascã, evident,
minimum douã seturi pentru a
merge mai departe. Altfel, se va
juca un set de aur. În precedenta
vizitã în Prahova, consemnatã ex-
trem de recent, mai exact în 11

Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj, în partene-
riat cu Primãria Municipiului Cra-
iova, Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, Centrul de Voluntariat
Voluntaris ºi Centrul de Tineret
Craiova, organizeazã luni, 5 de-
cembrie 2016, ora 17:00, în Sala
Mare a Primãriei Craiova, festi-
vitatea de premiere din cadrul
proiectului “Eºti TARE, VOLUN-
TARE!”, ediþia a V-a.

Obiectivul proiectului este
recompensarea voluntarilor,
ONG-urilor dar ºi susþinãtori-
lor voluntariatului din judeþul
Dolj, în anul 2016, în cadrul
unei gale a voluntarilor.

Miercuri
Grupa A: Arsenal (10p) – Paris SG (10p), Ludogoreþ (1p) – FC

Basel (1p).
Grupa B: Beºiktaº (6p) – Benfica (7p), Napoli (7p) – Dinamo

Kiev (1p).
Grupa C: Celtic (2p) – Barcelona (9p), Monchengladbach (4p) –

Manchester City (7p).
Grupa D: Rostov (1p) – Bayern Munchen (9p), Atletico Madrid

(12p) – PSV Eindhoven (1p).
Partidele Rostov – Bayern ºi Beºiktaº – Benfica debuteazã la orele

19:00, respectiv 19:45, în timp ce restul jocurilor sunt programate la
ora obiºnuitã, 21:45.

Marþi dupã închiderea ediþiei
Grupa E: ÞSKA Moscova (2p) – Leverlusen (6p), Monaco (8p) –

Tottenham (4p).
Grupa F: Sporting Lisabona (3p) – Real Madrid (8p), Dortmund

(10p) – Legia Varºovia (1p).
Grupa G: Leicester (10p) – Bruges (0p), FC Copenhaga (5p) –

FC Porto (7p).
Grupa H: Dinamo Zagreb (0p) – Lyon (4p), Sevilla (10p) –

Juventus (8p).

În faza urmãtoare se calificã primele douã claste din fiecare
grupã, iar echipele plasate care încheie pe treapta a treia vor
continua în cealaltã competiþie continentalã, Liga Europa.

ºi Dragan Aleksic au încheiat cu
un procentaj de 49 la sutã la arun-
cãrile de douã puncte (22/45),
doar 29 la sutã la aruncãrile de la
distanþã (7/24) ºi 67 la sutã de la
linia “liberelor” (12/18).

„Ei au început mai bine, au reu-
ºit sã marcheze douã coºuri de
trei puncte ºi ne-am demoralizat.
Au condus mult timp ºi am aler-
gat dupã egalare. Avem doar trei
zile sã pregãtim urmãtorul joc, de
la Târgu Mureº (n.r. sîmbãtã, ora
17:00), dar sper sã spargem
gheaþa ºi în deplasare”, a decla-
rat Florin Popa.

„A fost un meci foarte greu,
Piteºtiul a jucat bine, iar noi ne-am
fãcut singuri meciul greu. Este
neplãcut sã pierzi în faþa propriilor
fani. Fiecare meci este greu ºi vom
lupta sã câºtigãm. Sper sã ne im-
punem în partida de la Târgu
Mureº”, a spus ºi Jamar Abrams.

Craiova ºi Piteºtiul fuseserã ri-
vale ºi în urmã cu aproximativ o
lunã ºi jumãtate, în manºa inau-
guralã a Cupei României. Au
mers mai departe baschetbaliºtii
noºtri, care au reuºit sã se impu-
nã în ambele manºe, 81-77 (d)
ºi 81-74 (a).

Rezultatele complete ale rundei: SCM U Craiova – BCM U Piteºti
77-90, BC SCM Timiºoara – Municipal Olimpic Baia Mare 74-55,
CS Phoenix Galaþi – U-Banca Transilvania Cluj 76-82, Steaua CSM
Eximbank Bucureºti – BC Mureº Tg. Mureº 80-62, CSM CSU Ora-
dea – CS Dinamo Bucureºti 77-66. BC CSU Sibiu a stat.

Campania „Eºti TCampania „Eºti TCampania „Eºti TCampania „Eºti TCampania „Eºti TARE, VOLUNTARE, VOLUNTARE, VOLUNTARE, VOLUNTARE, VOLUNTARE”ARE”ARE”ARE”ARE”
îºi desemneazã premianþii în ajun de Moº Nicolaeîºi desemneazã premianþii în ajun de Moº Nicolaeîºi desemneazã premianþii în ajun de Moº Nicolaeîºi desemneazã premianþii în ajun de Moº Nicolaeîºi desemneazã premianþii în ajun de Moº Nicolae

Proiectul „Eºti TARE, VO-
LUNTARE!” are rolul de a atra-
ge atenþia opiniei publice asu-
pra importanþei voluntariatului
ºi de a oferi recunoaºtere vo-
luntarilor ºi proiectelor de vo-
luntariat din judeþul Dolj. No-
minalizãrile pot fi fãcute de cã-
tre organizaþiile neguvernamen-
tale, instituþiile publice care lu-
creazã cu voluntari, voluntari
dar ºi alte persoane. 

Un aplicant poate nominaliza
la toate categoriile, la fiecare din-
tre secþiuni. Se poate nominali-
za un singur voluntar pe cate-
gorie, un voluntar poate fi no-
minalizat la mai multe categorii. 

Secþiuniile “Cel mai TARE
voluntar” ºi “Cel mai TARE
proiect”, în domeniile: artã ºi
culturã, social, educaþie, par-
ticipare civicã,  sãnãtãþii, ºi
sportului

Secþiunea structuri tineret:
“Cel mai TARE ONG”.

Secþiunea coordonator de
voluntari: “Cel mai TARE coor-
donator de voluntari”.

Formularul de nominalizare
poate fi descãrcat de pe site-ul
Direcþiei Judeþene pentru Sport
ºi Tineret Dolj - www.djst.ro ºi
va fi trimis pânã pe 28 noiem-
brie 2016 la adresa camelia.ba-
lutoiu@djst.ro.

VVVVVoleibaliºtii luptã pentruoleibaliºtii luptã pentruoleibaliºtii luptã pentruoleibaliºtii luptã pentruoleibaliºtii luptã pentru
un loc în semifinalele Cupeiun loc în semifinalele Cupeiun loc în semifinalele Cupeiun loc în semifinalele Cupeiun loc în semifinalele Cupei

noiembrie, craiovenii pierdeau cu
1-3 (25-19, 23-25, 20-25, 23-25),
în campionat.

Dacã va trece de Tricolorul,
SCM U va da mai departe peste
învingãtoarea dintre Steaua ºi Ar-
cada Galaþi, “dublã” al cãrei retur
va avea loc tot astãzi, în Capitalã
(3-0 în prima manºã pentru for-
maþia moldavã).

Prima semifinalistã s-a decis
asearã, odatã cu disputarea parti-
dei ªtiinþa Explorãri Baia Mare –
VCM LPS Piatra Neamþ (în tur 3-
0). Tabloul sferturilor este închis
cu disputa ACS Municipal Zalãu –
CS Unirea Dej (în tur 3-0; se joacã
de asemenea azi).

LIGA CAMPIONILOR
– GRUPE – ETAPA A 5-A

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Apropierea finalizãrii lucrãri-
lor la noul stadion al Craiovei a
prilejuit ºi vizita preºedintelui
Federaþiei Române de Fotbal pe
ºantierul unde se contureazã o
arenã ultramodernã, de 30.000
de locuri ºi 50 de milioane de
euro. Însoþit de primarul Bãniei,
Lia Olguþa Vasilescu, dar ºi de
foºti conducãtori ai Universitã-
þii aflaþi acum în staff-ul FRF,
Gheorghiþã Geolgãu ºi Felix Gri-
gore, Rãzvan Burleanu a popo-
sit în înaltul Peluzei Sud a sta-
dionului, unde a fost informat de
constructori despre toate facili-
tãþile pe care le va avea edificiul,
dar ºi de faptul cã inaugurarea
va avea loc în primãvara anului
viitor. Reprezentanþii firmei
care se ocupã de ridicarea are-
nei pretind cã noul termen, luna
martie, va fi respectat: „Nu
avem de ce sã mai întârziem, în
luna martie este gata, deja 70-
80 % este realizat stadionul”.

Burleanu s-a declarat extrem
de satisfãcut de ceea ce a vãzut
la Craiova, promiþând cã în
toamna anului viitor se va or-
ganiza ºi un meci din prelimi-
narii pe noul „Ion Oblemenco”.

„Este un stadion fantastic,
din punctul meu de vedere. Mi-
aº dori sã joace echipa naþiona-
lã la inaugurare, dar, din pãca-
te, nu ne permite calendarul
competiþional. Tricolorii vor
veni însã la Craiova, unde vom
juca ori cu Armenia, ori cu Ka-
zahstan, în septembrie-octom-
brie 2017. Nu mã aºteptam ca
totul sã decurgã atât de bine la
Craiova, sunt surprins plãcut.

Universitatea Craiova pleacã în
aceastã dimineaþã spre Iaºi, via
Bucureºti, iar înainte de una dintre
cele mai lungi deplasãri, antreno-
rul Gigi Mulþescu ºi-a exprimat
speranþa cã Ivan va reveni pe te-
ren în meciul cu CSMS ºi cã elevii
sãi nu vor mai repeta greºelile din
partida cu Astra. „Nu mai avem
timp de lamentãri, ne-am lins rãni-
le dupã înfrângerea cu Astra, iar
acum ne aºteaptã o deplasare lun-
gã ºi un joc dificil, contra unei echi-
pe aflate în mare nevoie de punc-
te. Se anunã un meci de uzurã, în
care ei vor încerca sã se închidã,

„La Iaºi sper sã joace Ivan ºi sã nu mai facem greºelile din meciul cu Astra”
Antrenorul Universitãþii Craiova spuneAntrenorul Universitãþii Craiova spuneAntrenorul Universitãþii Craiova spuneAntrenorul Universitãþii Craiova spuneAntrenorul Universitãþii Craiova spune
cã alb-albaºtrii trebuie sã-ºi justificecã alb-albaºtrii trebuie sã-ºi justificecã alb-albaºtrii trebuie sã-ºi justificecã alb-albaºtrii trebuie sã-ºi justificecã alb-albaºtrii trebuie sã-ºi justifice
pe teren statutul de favoriþi în partidape teren statutul de favoriþi în partidape teren statutul de favoriþi în partidape teren statutul de favoriþi în partidape teren statutul de favoriþi în partida
de vineri searade vineri searade vineri searade vineri searade vineri seara

sã ne blocheze atacurile.  De fapt,
cam toate echipele au mare nevoie
de puncte atunci când joacã îm-
potriva noastrã. Nu avem alt gând
decât sã câºtigãm jocul, s-ar pu-
tea spune cã suntem favoriþi, dar
acest statut trebuie sã-l arãþi pe te-
ren, nu în declaraþii. Ivan ºi-a re-
luat antrenamentele ºi sper sã fie
pe teren, el ne-a ajutat mult ºi este
un jucãtor decisiv, ceea ce ne-a lip-
sit în meciul cu Astra. În schimb,
Mãzãrache nu a fost titular fiindcã
nu a fãcut un meci bun la Târgu
Mureº ºi nici la antrenamente nu a
dat randament. Oricum, la Iaºi sper

sã nu mai facem greºelile din ulti-
mul meci. Nu-mi fac planuri cu
câte puncte ne mai trebuie pentru
a intra în play-off, mã gândesc
doar la meciul urmãtor” a spus
Mulþescu. Tehnicianul nu-ºi face
planuri nici pentru debutul pe noul
„Ion Oblemenco”: „Mai e destul,
sã-l vedem terminat, sã mai fim pe
aici ºi vorbim atunci. E o vorbã,
nici nu am pus viþã de vie în pã-
mânt ºi vrem sã bem vin vechi”.

Portarul Nicolae Calancea, de-
clarat de Mulþescu „cel mai bun
jucãtor al nostru în meciul cu As-
tra”, a caracterizat partida de vi-
neri: „Iaºiul este o echipã care joa-
cã bine acasã ºi vom avea un meci
dificil. Trebuie sã facem ce spune
nea Gigi, sã nu mai greºim ºi sã
luãm cele 3 puncte. Împotriva
noastrã adversarii se mobilizeazã,
joacã de parcã ar fi cel mai impor-

tant meci din carierã. Asta demon-
streazã cã suntem o echipã de luat
în seamã, de temut a campionatu-
lui. Dacã am ajuns pe acest loc ºi
lumea ºi adversarii ne trateazã ca
pe o echipã de frunte, atunci sun-
tem obligaþi ºi noi sã ne batem pen-
tru campionat”.

Ecourile eºecului cu Astra sunt
încã prezente în Bãnie, iar Mulþes-
cu a fãcut referire la faza penalty-
ului dictat de Haþegan la Severin:
„Haþegan a greºit, dar nu este rãu
intenþionat, doar trece printr-o for-
mã mai slabã. Vassaras a spus cã
jucãtorii români sunt triºori, dar
Alibec nu a vrut sã triºeze, el s-a ºi
ridicat dupã contactul cu Kay ºi a
vrut sã continue faza”.

ªtiinþa joacã ºi cu CFR Cluj la
Severin

Alb-albaºtrii ºtiu când vor dis-

puta toate meciurile de anul acesta,
dupã ce s-au stabilit ºi datele de dis-
putare ale etapelor 20 ºi 21. Astfel,
în runda cu numãrul 20, Universi-
tatea va juca vineri, 9 decembrie,
de la ora 20.30, la Severin, cu CFR
Cluj, iar ultimul meci din 2016. con-
tând pentru în etapa a 21-a, va fi în
deplasare, cu Concordia Chiajna,
vineri, 16 decembrie, de la ora
20.30. Ultimul meci din 2016 pen-
tru Universitatea pe „Extensiv” va
fi cel cu ACS Poli Timiºoara, mier-
curi, 30 noiembrie, de la ora 14.

S-au stabilit ºi datele de dispu-
tare ale meciurilor din optimile
Cupei României, iar partida Dacia
Unirea Brãila - Universitatea Cra-
iova a fost programatã marþi, 13
decembrie, de la ora 17.30, locul
urmând a fi stabilit ulterior, dar cele
mai mari ºanse le are arena „Glo-
ria” din Buzãu.

Burleanu, impresionat de stadionul Craiovei:Burleanu, impresionat de stadionul Craiovei:Burleanu, impresionat de stadionul Craiovei:Burleanu, impresionat de stadionul Craiovei:Burleanu, impresionat de stadionul Craiovei:
„Mi-aº fi dorit sã joace echipa naþionalã la inaugurare”„Mi-aº fi dorit sã joace echipa naþionalã la inaugurare”„Mi-aº fi dorit sã joace echipa naþionalã la inaugurare”„Mi-aº fi dorit sã joace echipa naþionalã la inaugurare”„Mi-aº fi dorit sã joace echipa naþionalã la inaugurare”
Preºedintele FRF a inspectat

ieri arena în construcþie,
alãturi de primarul Bãniei,

Lia Olguþa Vasilescu
Este o arenã admirabilã, la fel
ca ºi parcursul echipei din acest
campionat. Universitatea þine
pasul cu Steaua ºi doar o victo-
rie i-a lipsit sã o egaleze. Vãtã-
jelu, Ivan ºi Bancu sunt în vi-
zorul lui Daum, dar ºi alþii mai
tineri, precum Bancu (n.r., Ivan
ºi Vãtãjelu sunt, de fapt, mai
tineri decât Bancu, primul cu 5
ani, al doilea cu un an).

Primarul Craiovei a anunþat
cã amicalul Craiovei cu Real Ma-
drid la inaugurarea arenei nu
reprezenta decât o dorinþã per-
sonalã ºi nu s-a încercat aduce-
rea „galacticilor” în Bãnie, însã
invitaþii de onoare la eveniment
vor fi componenþii Craiovei Ma-
xima. „Credem cã stadionul va
fi gata în luna martie. Puteam
sã-l terminãm ºi mai devreme,
dar lucrãrile au stagnat din pri-
cina unor izvoare descoperite la
Peluza Nord. Am venit aproape
zilnic sã vãd stadiul lucrãrilor ºi
pot spune cã acestea au decurs
foarte bine. Acum un an ºi o lunã
era teren viran aici ºi acum sun-
tem aproape de finalizare. Mai
sunt interioarele ºi fermele, care
se monteazã foarte uºor. Eu mi-
aº fi dorit sã jucãm cu Real Ma-
drid, dar vã daþi seama cã este
imposibil, ei îºi programeazã
meciurile cu un an înainte, iar
noi nu ºtiam din timp când va fi
gata arena. Ne vom consulta ºi
cu cei de la club sã vedem ce
adversar va veni la inaugurare.
Cu siguranþã, Craiova Maxima
va fi invitatã atunci pentru un
meci demonstrativ” a declarat
Lia Olguþa Vasilescu.
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