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- Am aflat de la radio, Popes-
cule, că acum nu mai ascultăm
muzică populară, ascultăm
muzică... folclorică.

Mandat
pe 20 de zile
pentru medicul
Anuşca

politică / 7

sănătate / 8

Târg
de peste

6 hectare,
la Craiova

Congresul PPE:
Semnale mai degrabă terne

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2012

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
FLOAREA-SOARELUI
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portaresti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dl. Mircea Presecan – 0728.286.060
Dna. Rodica Avram – 0743.026.526
DJ, MH - Dl. Tudoran Adrian – 0743.036.229
OT. - Dl. Rotaru Adrian – 0728.286.065

Congresul celei
de-a doua
Unificări Europene

Bucureştiul găzduieşte, timp de
două zile (17 şi 18 octombrie), Congre-
sul Partidului Popular European (PPE),
unde se va alege noua conducere a
acestei formaţiuni. La eveniment, care
se desfăşoară la Palatul Parlamentului,
au luat cuvântul, ieri, preşedintele Co-
misiei Europene, Jose Manuel Barro-
so, preşedintele Partidului Popular Eu-
ropean, Wilfried Martens, şi liderul gru-
pului PPE din Parlamentul European,
Joseph Daul, preşedintele Traian Bă-
sescu, cancelarul german Angela Mer-
kel, preşedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy, premierul bul-
gar Boyko Borissov, premierul Repu-
blicii Moldova, Vlad Filat, şi  premierul
polonez Donald Tusk.

Creştere alarmantă
a cazurilor de viroze
şi pneumonii!

USL şi-a lansat, ieri, pe Naţional Arena, can-
didaţii la alegerile parlamentare din luna de-
cembrie a.c., în prezenţa liderilor formaţiuni-
lor componente, organizatorii anunţând prezen-
ţa a peste 70.000 de susţinători. Reprezentanţii
USL Dolj au demonstrat fără echivoc şi cu aceas-
tă ocazie că, în ciuda recentelor tensiuni resim-
ţite în sânul alianţei la nivelul decizionalilor
locali, prin primarul Lia Olguţa Vasilescu şi
prefectul Elena Costea, la Dolj funcţionează cea
mai puternică şi unită echipă de
politicieni din zona Olteniei, ce a
reuşit mobilizarea pentru partici-
parea la mitingul din Bucureşti a
aproximativ 2.000 de oameni. 5 PO
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$1 EURO ...........................4,5742 ............. 45742
1 lirã sterlinã..........................5,6388.......................56388

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 18 octombrie - max: 21°C - min: 9°C

METEO

însorit1 dolar SUA.......................3,4888........34888
1 g AUR (preþ în lei).......196,1619......1961619
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ªeful Departamentului Schengen, Afaceri Eu-
ropene ºi Relaþii Internaþionale, Marian Tutilescu,
l-a primit, marþi, la sediul Ministerului Administra-
þiei ºi Internelor (MAI), pe ambasadorul Republi-
cii Irlanda la Bucureºti, Oliver Grogan. În cadrul
discuþiilor au fost prezentate obiectivele României
privind aderarea la spaþiul Schengen, în contextul

preluãrii de cãtre Republica Irlanda a preºedinþiei
Consiliului UE, începând din anul 2013, se aratã
într-un comunicat de presã al MAI.

ªeful Departamentului Schengen a subliniat fap-
tul cã România ºi Bulgaria au îndeplinit toate condi-
þiile pentru aderarea la spaþiul Schengen. “Oficialul
irlandez a reiterat sprijinul þãrii sale pentru aderarea

României la spaþiul Schengen”, a precizat MAI.
Totodatã, cei doi oficiali au analizat prioritãþile
viitoarei preºedinþii irlandeze a Consiliului UE,
din sfera afacerilor interne ºi în special chestiu-
nile legate de implementarea Registrului cu nu-
mele pasagerilor (PNR UE), combaterea traficu-
lui de droguri, extinderea UE, partea românã ex-
primând disponibilitatea de a coopera în vede-
rea atingerii obiectivelor comune.

Ministerul de Externe arãta, în septembrie,
cã majoritatea statelor membre continuã sã sus-
þinã ferm aderarea României la spaþiul Schen-
gen, Olanda ºi Germania arãtând cã aºteaptã
pentru luarea deciziei raportul pe Mecanismul
de Cooperare ºi Verificare din decembrie al Co-
misiei Europene.

De asemenea, MAE menþiona cã Belgia ºi-a ex-
primat susþinerea pentru aderarea României, cu pri-
lejul vizitei premierului Victor Ponta la Bruxelles. “Din
contactele diplomatice avute, a rezultat cã majorita-
tea statelor membre continuã sã-ºi exprime sprijinul
ferm pentru aderarea României, considerând acest
pas firesc ºi meritat. România îºi menþine obiectivul
legitim de a adera la Spaþiul Schengen ºi va conti-
nua demersurile necesare în aceastã direcþie, pe baza
formulei de compromise franco-germane vizând
aderarea în douã etape”, mai arãta MAE.

Preºedintele Traian Bãsescu declara, dupã în-
trevederile de la Bruxelles cu oficialii UE, cã în dis-
cuþii s-a exprimat convingerea cã cel mai târziu în
luna decembrie se va lua o decizie cu privire la
data aderãrii la Schengn.

Preºedinþia cipriotã a Consiliului Uniunii Europe-
ne a anulat reuniunea din 19-20 septembrie a Consi-
liului JAI din lipsã de “subiecte substanþiale”, însã
aderarea României ºi Bulgariei la Schengen va fi pe
agenda reuniunii JAI din 25-26 octombrie, declara,
pentru MEDIAFAX, Nikos Christodoulides, purtã-
tor de cuvânt al Preºedinþiei cipriote a UE.
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Preºedintele Traian Bãsescu a
primit-o, ieri, la Palatul Cotroceni, pe
Evghenia Timoºenko (31 de ani), fii-
ca fostului prim-ministru al Ucrainei,
Iulia Timoºenko, condamnatã anul
trecut în þara sa la ºapte ani de în-
chisoare, pentru abuz de putere.
Dupã încarcerarea Iuliei Timoºen-
ko, în august 2011, Evghenia Ti-
moºenko a început o campanie în
favoarea eliberãrii mamei sale, ea
vizitând în ultimul an mai multe ca-
pitale importante, cum ar fi Berlin,
Paris ºi Washington, fiind prezen-
tã inclusiv la Strasbourg, la CEDO,
la audierile privind cazul fostului
premier ucrainean. Preºedintele
Traian Bãsescu a declarat, în mai,

Preºedintele Bãsescu
a primit-o la Cotroceni

pe fiica Iuliei Timoºenko
Premierul Victor Ponta a

afirmat cã atunci când Petrom
majoreazã preþul carburanþilor
este tentat sã critice compania,
dar se opreºte imediat pentru cã
îºi dã seama cã Petrom este cel
mai mare contribuabil la bugetul
de stat. “Uneori sunt tentat sã
critic Petrom pentru preþul
benzinei ºi astfel sã obþin
aplauze efemere, dar mã opresc,
pentru cã este cel mai mare
contribuabil la bugetul de stat
(...), 25.000 de familii au venituri
pentru cã au un membru angajat
la Petrom”, a afirmat Ponta marþi,
prezent la ceremonia de inaugu-
rare a termocentralei Petrom de la

“Sunt tentat sã critic
Petrom pentru preþul

benzinei, dar mã opresc”
Brazi. Premierul a adãugat cã în
prima sa vizitã externã în calitate
de ºef al Guvernului a avut, la
Viena, o întâlnire cu ºefii OMV ºi
Petrom, în care au discutat
despre termocentrala de la Brazi.
“Preºedintele OMV, Gerhard
Roiss, mi-a vorbit cu o lipsã de
optimism despre centralã. (...) Cu
riscul de a pierde niºte voturi,
vreau sã mulþumesc Petrom
pentru construirea termocentra-
lei”, a continuat Ponta. Petrom a
investit 530 de milioane de euro în
construcþia centralei de la Brazi,
care va putea acoperi 8-9% din
necesarul de energie al României.
Centrala funcþioneazã pe gaze.

cã procesul Iuliei Timoºenko se pre-
figureazã a fi unul politic, iar în aces-
te condiþii autoritãþile ucrainene tre-
buie sã gãseascã imediat o soluþie
de reparare a situaþiei.

Secretarul de stat în Ministerul Eco-
nomiei Rodin Traicu a declarat cã Gu-
vernul intenþioneazã sã acorde combi-
natului chimic Oltchim Râmnicu-Vâlcea
(Olt) un ajutor de urgenþã de 20 de mili-
oane de euro, iar joi o delegaþie româ-
neascã va discuta acest subiect la Bru-
xelles. „Ajutorul de urgenþã pentru Ol-
tchim este de 20 de milioane de euro, iar
mâine (astãzi – n.r.) o delegaþie româ-
neascã va discuta acest aspect cu DG
Competition”, a afirmat Traicu la un se-
minar pe teme energetice.

Încercarea de privatizare a Oltchim,
derulatã în luna septembrie, a eºuat,
întrucât Dan Diaconescu, adjudecata-

rul pachetului de acþiuni deþinut de stat,
nu a adus dovezi cã deþine suma de 45
de milioane de euro pe care s-a angajat
sã o plãteascã pentru titluri. Dupã eºe-
cul privatizãrii combinatului chimic, Gu-
vernul a decis ca, pânã la viitoarea ten-
tativã de privatizare, sã cearã Comisiei
Europene avizul pentru ca la Oltchim
sã fie acordat un împrumut pânã în 10
milioane euro.

Reprezentanþi ai ministerelor Eco-
nomiei ºi Finanþelor, Autoritãþii pentru
Valorificarea Activelor Statului, Electri-
ca ºi ai unor bãnci care au de recuperat
bani de la Oltchim au înfiinþat un Comi-
tet pentru Stabilizarea Financiarã a

combinatului. Comitetul îºi propune sã
gãseascã soluþii pentru plata salariilor
restante, repornirea activitãþii ºi gãsi-
rea unui investitor care sã preia combi-
natul chimic. Totodatã, Guvernul a în-
fiinþat în urmã cu o sãptãmânã o firmã,
deinutã de stat, care sã intermedieze
comercializarea unor produse ale com-
paniilor de stat cu probleme financia-
re. Potrivit lui Traicu, aceastã firmã va
derula toate transferurile de bani din
mediul privat cãtre Oltchim.

La sfârºitul lunii mai, Oltchim înregis-
tra datorii de 2,59 miliarde lei (581 milioa-
ne euro), dintre care 113 milioane euro
cãtre AVAS (fãrã dobânzile aferente de
131 milioane euro), 149 milioane euro cã-
tre Electrica, 3 milioane euro cãtre Electri-
ca Furnizare, 23 milioane euro cãtre CFR

Marfã, 4 milioane euro cãtre Salrom, 18
milioane euro cãtre CET Govora, douã
milioane euro cãtre Apele Române.

La acestea se adaugã datorii pen-
tru credite contractate, respectiv 72 mi-
lioane euro la BCR, 35 milioane euro la
Banca Transilvania, 4 milioane euro la
Unicredit, 11,5 milioane euro la CEC, 3
milioane euro la ING, 2,5 milioane euro
la Bancpost ºi un total de 2 milioane
euro cãtre Rabobank, Garanti Bank,
Alpha Bank.

Oltchim are ºi datorii de 85 milioane
euro faþã de furnizori privaþi, 43 milioa-
ne euro faþã de clienþi care au achitat în
avans, 7 milioane euro pentru salarii ºi
impozite aferente, 4 milioane euro pen-
tru leasing, cesiuni din TVA, dobânzi
credite.

Guvernul vrea sã acorde Oltchim un ajutor de urgenþã de 20 milioane euro

Producþia la Oltchim Râmnicu Vâlcea va fi reluatã sãptãmâna viitoare, iar
conducerea unitãþii va solicita societãþii Electrica Furnizare o eºalonare a
datoriilor ºi un contract pentru furnizarea energiei electrice de la operatorul
CEZ Distribuþie. “Avem un plan de relansare ºi o strategie pe termen scurt ºi
mediu de a reporni activitatea la cel mai mare agent economic din judeþul
Vâlcea. Sãptãmâna viitoare se aºteaptã reluarea producþiei la prima instala-
þie, Electroliza cu membranã. Miercuri (n.r. - ieri), vor avea loc o serie de
discuþii cu reprezentanþii Electrica Furnizare, cu privire la o eºalonare a dato-
riilor ºi la un contract pentru furnizare a energiei electrice de la operatorul
CEZ Distribuþie”, a declarat purtãtorului de cuvânt al Oltchim, Ion Cocleþ.

România va putea exporta
gaze începând cu 2013

România va putea exporta gaze na-
turale începând cu anul 2013, dupã eli-
minarea restricþiilor tehnice, potrivit se-
cretarului de stat în Ministerul Econo-
miei Rodin Traicu. “Pânã la sfârºitul aces-
tui an se vor încheia toate probele pen-
tru exportul de gaze”, a declarat mier-
curi Traicu.  Exportul de gaze nu este
posibil în prezent din cauza restricþiilor
tehnice. România are o singurã conduc-
tã de gaze cu Ungaria, finalizatã în 2010,
prin care în acest moment poate doar
importa. Alte douã conectãri, cu Bulga-
ria ºi Republica Moldova, sunt în con-
strucþie. România are doi producãtori
mari de gaze, Romgaz Mediaº ºi OMV
Petrom, care asigurã douã treimi din
consum. Diferenþa este importatã prin
intermediari din Rusia. Oficialii OMV
Petrom au spus de mai multe ori în ulti-
mii ani cã intenþioneazã sã exporte gaze.
Realizarea conductelor de export al ga-
zelor a fost una dintre condiþiile discu-
tate de România cu Fondul Monetar In-
ternaþional ºi Comisia Europeanã.
Se reduce numãrul de
posturi din Garda de Mediu

Comisariatele regionale ale Gãrzii
Naþionale de Mediu (GNM) vor fi des-
fiinþate, prin aceastã reorganizare redu-
cându-se cu 64 numãrul angajaþilor din
instituþie, a declarat, ieri, la finalul ºedin-
þei de Guvern, Andrei Zaharescu, pur-
tãtorul de cuvânt al Executivului. „Prin
Hotãrâre de Guvern se desfiinþeazã co-
misariatele regionale ale Gãrzii Naþiona-
le de Mediu, organizate ca direcþii gene-
rale cu personalitate juridicã, iar perso-
nalul ºi patrimoniul acestora vor fi ab-
sorbite în cele 41 de comisariate judeþe-
ne, Comisariatul Municipiului Bucureºti
ºi Comisariatul Rezervaþiei Biosferei
Delta Dunãrii, organizate ca servicii. Prin
aceastã reorganizare se va reduce nu-
mãrul de posturi cu 64, numãrul de au-
tovehicule din parcul auto ºi vor fi re-
duse cheltuielile de deplasare, fiind ast-
fel eficientizatã activitatea de control”,
a anunþat Zaharescu. Acesta a precizat
cã, în conformitate cu noile modificãri,
ca urmare a reorganizãrii GNM, nu se
vor face disponibilizãri, iar posturile re-
duse vor rãmâne vacante.
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Noua conducerea a SC Pieþe ºi
Târguri SRL are un proiect în-
drãzneþ în ceea ce priveºte co-
merþul en-gross din Craiova. Di-
rectorul Cãtãlin Resceanu doreº-
te sã construiascã un târg de mare
capacitate , care sã îi adune pe
toþi cei care vând altfel de produ-
se decât cele agricole, de tipul le-
gume-fructe. „Proiectul acesta
este mai vechi dar mi-am propus
sã îl preiau eu ºi sã îl duc la bun
sfârºit, pentru cã avem nevoie de
aºa ceva în Craiova. Îmi place sã
vãd cã lucrurile sunt ordonate,
sunt adunate
toate la un loc,
nu lãsate la
voia întâmplã-
rii. De asta,
mã voi ocupa
special de
acest proiect
ºi, dacã totul
va merge
bine, vreau sã
îl terminãm
pânã la sfârºi-
tul anului vii-
tor”, a decla-
rat Resceanu.

Târgul
va fi ridicat
pe o suprafaþã
de 6,7 hectare

Potrivit acestuia, târgul va fi ri-
dicat pe o cu o suprafaþã de 6,7
hectare, care se gãseºte între ci-
mitirul Craiova Nord ºi Tanco-
drom. Terenul din Valea ªarpelui,

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

SC Pieþe ºi Târguri SRL Craiova
va amenaja un târg mixt, de mare
capacitate, la marginea oraºului. În
incinta acestui spaþiu se vor comer-

cializa produse de tot felul, începând
cu materiale de construcþii ºi ter-
minând cu hainele second-hand ºi
pãsãrile de curte.

cum mai este cunos-
cutã zona, a aparþinut
iniþial Salubritãþii.
„Cum nici aceastã so-
cietate nu a folosit
niciodatã, terenul a re-
venit municipalitãþii.
În vara anului trecut,
când s-a vorbit pen-
tru prima datã de acest
proiect al târgului, su-
prafaþa respectivã a
fost cedatã adminis-
traþiei pieþelor”, a mai
spus Cãtãlin Rescea-
nu.  Lucrurile au avan-
sat puþin ºi în privinþa
amenajãrii târgului,

conducerea SC Pieþe ºi Târguri
Craiova anunþând cã se aflã în faza
întocmirii Planului Urbanistic Zo-
nal, care, din punct de vedere ur-
banistic, este punctul de plecare
pentru celelalte documente.

Zarzavagiii
din Chiriac
vor fi mutaþi aici

Conducerea Pieþelor vede acest
târg ca un spaþiu comercial de
mare întindere, bine comparti-
ment pe sectoare ºi mãrginit de
chioºcuri ºi magazine. „Importan-

tã este sã fie bine sistematizat.
Insist sã aibã o parcare de mare
capacitate ºi alei pentru vizitatori.
În felul acesta, nu se va mai aglo-
mera în interior foarte mult”, este
de pãrere Resceanu. În incinta
târgului se va gãsi o piaþã en-gross
pentru fructe ºi legume, în care
vor fi orientaþi în mod special toþi

comercianþii care sunt acum cu
maºinile în Piaþa Chiriac. Tot aici
vor fi îndrumaþi ºi vânzãtorii de
pãsãri care acum îºi aºteaptã
clienþii în Piaþa Brestei, din spate-
le Billa. „Târgul este un pic mai
departe, dar va compensa prin
faptul cã e spaþiul mai mare ºi vor
fi alte condiþii pentru expunerea
animalelor”.

Cherestea
ºi componente auto

În noua locaþie, comercianþii de
material lemnos vor avea proprii-
le standuri. Conducerea Pieþelor
spune cã în vecinãtatea acestora
se vor afla ºi ateliere pentru pre-
lucrarea lemnului ºi chiar ateliere
pentru confecþionarea unor obiec-
te de mobilier, care vor putea fi
executate la cererea clienþilor.
„Vrem sã creãm o alternativã pen-
tru ceea ce se petrece acum în
târgul privat de la Fãcãi. Adicã
vrem sã le punem comercianþilor
la dispoziþie un platou separat,
destinat numai lor, care sã fie
echipat cu tot ce trebuie, ºi mã
refer în primul rând la reþele de
apã, canalizare ºi electricitate”, a
mai spus Resceanu. Tot aici se va
gãsi ºi un sector auto, în care se
vor afla la vânzare componente de
maºini, provenite din dezmem-
brãri, piese de schimb ºi chiar
maºini.

Hainele second-hand,
plimbate ca pe moaºte

În târgul din Valea ªarpelui vor
ajunge ºi comercianþii de haine
vechi, care acum îºi desfac mar-
fa pe autobaza RAT din cartierul
„1 Mai”. Spre deosebire de adã-
posturile din lemn, în care func-
þioneazã în acest moment, în noul
amplasament aceºtia vor avea la
dispoziþie standuri delimitate.
„Palierele lor vor arãta ca niºte
magazine de second-hand. Îºi vor
aºeza marfa frumos, pe umeraº,
cu etichetã la vedere. Chiar dacã
se vând haine vechi, vreau ca lo-
cul sã fie atractiv, curat ºi agrea-
bil. Dacã nu se vor conforma in-
dicaþiilor noastre, e posibil sã re-
nunþãm la aceºtia, dar sper eu cã
nu vom ajunge la astfel de situa-
þii, pentru cã ºi comercianþii îºi
doresc sã facã vânzare într-un
loc plãcut”, a mai spus Cãtãlin
Resceanu.

Investiþia
îºi aºteaptã banii

Marea necunoscutã a târgului
sunt banii. Conducerea SC Pieþe
ºi Târguri SRL spune cã nu ºtie,
deocamdatã, cât va costa toatã
aceastã constructive de mari pro-
porþii, dar aspectul financiar se
pare cã nu va fi un impediment.
„Bani nu avem deocamdatã, pen-
tru cã nici nu suntem în faza în
care sã construim, noi lucrãm la

acte. Însã nu va fi nici un fel de
problemã, vom gãsi soluþii. Vom
negocia cu Primãria Craiova ºi
CLM Craiova, ne vom uita ºi noi
în bugetul propriu ºi sunt con-
vins cã vom gãsi fondurile nece-
sare în cele din urmã”, a mai spus
directorul pieþelor. Pentru a pu-

tea pune în aplicare aceastã in-
vestiþie, care dacã se va realiza
va fi de departe cea mai mare în
sectorul pieþelor craiovene, con-
ducerea societãþii a lãsat sã se în-
þeleagã faptul cã ar fi dispusã sã
contracteze ºi un credit pentru o
asigura o parte din finanþare.
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, marþi dimineaþa, în jurul
orei 4.00, poliþiºtii craioveni au
fost anunþaþi prin serviciul apel
de urgenþã 112 cã la barul
„Twin Peaks” din municipiu are
loc un conflict între mai multe
persoane. Având în vedere cã
nu este primul petrecut în localul
cu pricina în ultima perioadã,
mai multe echipaje de poliþiºti
de la Secþia 3 au fost trimise
la faþa locului.

Dupã ce i-au potolit pe
„combatanþi”, oamenii legii i-
au dus la sediul subunitãþii,
unde au fost identificaþi,
stabilindu-se cã este vorba
despre Ovidiu Gavrilã, de 29
de ani, din comuna Galiciui-
ca, Adrian Preda, de 30 de
ani, Cãtãlin Pîrvu, de 34 de
ani, ºi Nicolae Pãun, de 32
de ani, toþi din Craiova.

„Din primele cercetãri a
rezultat faptul cã, pe fondul
consumului de alcool, între
bãrbatul de 29 de ani ºi
ceilalþi trei a izbucnit un
conflict în timpul cãruia
aceºtia s-au lovit reciproc ºi
au produs distrugeri în
interiorul localului de alimen-
taþie publicã. Pe numele
celor patru a fost întocmit
dosar de cercetare penalã

pentru sãvârºirea infracþiunilor
de loviri sau alte violenþe ºi
ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii publice,
aceºtia fiind reþinuþi pentru 24
de ore”, a precizat agent
principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ
Dolj.

Marþi seara, în jurul orei

22.00, cei patru au fost prezen-
taþi magistraþilor Judecãtoriei
Craiova cu propunere de
arestare preventivã, însã
instanþa a respins arestarea lor
ºi a dispus mãsura obligãrii de a
nu pãrãsi localitatea de domiciliu
pentru 30 zile. Hotãrârea
Judecãtoriei poate fi atacatã cu
recurs la Tribunalul Dolj.

Patru persoane au fost reþinute de poliþiº-
tii Secþiei 3 Craiova în urma unui scandal de
proporþii petrecut marþi dimineaþa, în barul
„Twin Peaks” din Craiova. Oamenii legii le-
au întocmit dosar de cercetare penalã pen-
tru loviri sau alte violenþe ºi ultraj contra

bunelor moravuri ºi tulburarea ordinii publi-
ce, iar marþi seara, târziu, i-au prezentat Ju-
decãtoriei Craiova cu propunere de aresta-
re preventivã, propunere respinsã de instan-
þã, care a luat faþã de cei patru mãsura obli-
gãrii de a nu pãrãsi localitatea pe 30 de zile.

Reþinuþi dupã un scandal la „Twin Peaks”

Poliþistul local Adrian Maryus
Bãlãºoiu ºi caporalul Cristian Irinel
Dionisie, militar angajat la una din
unitãþile din municipiu, au fost ares-
taþi preventiv pentru 29 de zile.
Mandatele au fost emise pe nume-
le celor doi, marþi seara, de Jude-
cãtoria Craiova, care a admis pro-
punerea procurorilor Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova.

Cei doi craioveni, ambii în vâr-
stã de 37 de ani, sunt acuzaþi de
ºantaj ºi au fost prinºi în urma unui
flagrant organizat de procurori, luni
dupã-amiazã, în parcarea hiper-
market-ului „Real” din Craiova, în
timp ce primeau 1.500 de lei, re-
prezentând prima tranºã dintr-un
total de 5.000 de lei, la administra-
torul unei firme din municipiu, care
depusese plângere cã este ºanta-
jat. Potrivit procurorilor, de la sfâr-
ºitul lunii septembrie ºi pânã acum,
Bãlãºoiu ºi Dionisie „au amenin-
þat cu vãtãmarea integritãþii cor-

porale partea vãtãmatã P. M., ad-
ministrator al unei societãþi comer-
ciale din Craiova, pentru a o con-
strânge sã le dea o sumã de bani”.

Mai precis, cei doi încercau sã
recupereze, prin ameninþãri, cei
5.000 de lei, pentru un prieten de-
al lor, care executase o lucrare
pentru P. M. (Marius Pavelescu),
administrator al SC Gimar Con-
rep SRL. Poliþistul comunitar ºi mi-
litarul au fost reþinuþi luni, marþi au
fost prezentaþi instanþei de jude-
catã, care a respins cererea for-
mulatã de Dionisie, prin apãrãtor,
de luare a mãsurii preventive a obli-
gãrii de a nu pãrãsi þara, dar ºi a
lui Bãlãºoiu, de luare a mãsurii pre-
ventive a obligãrii de a nu pãrãsi
localitatea de domiciliu ºi a dispus
arestarea preventivã a bãrbaþilor
pentru 29 de zile. Aceºtia au for-
mulat recurs împotriva mãsurii dis-
puse de Judecãtoria Craiova, care
se va judeca la Tribunalul Dolj.

Mandate de arestare pentru
poliþistul local ºi militarul

acuzaþi de ºantaj

Reamintim cã Dan Nelu Anuºca, de
55 de ani, medic specialist ortoped, an-
gajat în cadrul Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, dar ºi profesor în
cadrul Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie (UMF) Craiova, a fost reþinut
pentru 24 de ore, în cursul zilei de marþi,
de procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, sub acuzaþia de luare
de mitã în formã continuatã. Ordonan-
þa de reþinere a fost emisã de procuro-
rul de caz începând cu ora la care aces-
ta a fost prins în flagrant, în timp ce pri-
mea 1.200 de lei drept ºpagã, de la sora

unei paciente, respectiv ora 11.00.
Procurorul desemnat din cadrul Par-

chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, îm-
preunã cu ofiþerii anticorupþie organi-
zaserã flagrantul în baza denunþului
venit de la o pacientã internatã la Sec-
þia de Ortopedie a Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, nemulþu-
mitã de faptul cã medicul Anuºca îi ex-
plicase cã nu o poate opera fãrã sã plã-
teascã vreo 2.000 de lei. Femeia in-
ternatã i-a dat, luni, medicului 800 de
lei, sumã pe care acesta a primit-o,
însã s-a declarat extrem de nemulþu-

mit de ea, dupã cum a explicat pacien-
ta, astfel cã aceasta ºi-a sunat sora sã-
i mai facã rost de bani.

Dupã ce au stat de vorbã, cele douã
au hotãrât sã-l denunþe pe medic. În
baza denunþului, anchetatorii i-au dat
surorii pacientei suma de 1.200 de lei
– bancnotele fiind anterior marcate cri-
minalistic –, banii fiind apoi gãsiþi asu-
pra medicului.

Bãrbatul a fost reþinut, dupã cum spu-
neam, marþi, ordonanþa fiind emisã de
procuror începând cu ora 11.00, iar
dupã o noapte petrecutã în arestul IPJ
Dolj, ieri-dimineaþã, la ora 10.00, me-
dicul a fost dus cu duba la Tribunalul
Dolj, întrucât procurorii solicitau in-
stanþei arestarea preventivã a acestu-
ia. A intrat în sala de judecatã atât
Anuºca, cât ºi apãrãtorul sãu, a fost
prezentatã cauza, atât inculpatul, cât
ºi procurorul de instanþã expunându-ºi
solicitãrile, iar judecãtorul a anunþat cã

decizia rãmâne în pronunþare. Numai
cã, la ora 11.00, când au expirat cele
24 de ore, Dan Nelu Anuºca a ieºit li-
niºtit din sediul Tribunalului ºi a plecat
acasã, pentru cã nimic nu-l putea îm-
piedica sã facã acest lucru. A rãmas
însã avocatul sãu, ca sã afle sentinþa.

Instanþa s-a pronunþat, admiþând pro-
punerea procurorilor, astfel cã s-a dis-
pus arestarea preventivã a medicului
pentru o perioadã de 20 de zile, pentru
comiterea infracþiunii de luare de mitã.
Nefiind acolo inculpatul, decizia a fost
transmisã ºi poliþiºtilor de la Serviciul
de Investigaþii Criminale din cadrul IPJ
Dolj – Compartimentul Urmãriþi –, care
au plecat la locuinþa medicului, sã-l
caute. L-au gãsit, cu bagajele fãcute,
ºi l-au adus la sediul IPJ Dolj, în jurul
orei 15.30 fiind introdus în arest. Avo-
catul sãu a declarat recurs împotriva
arestãrii preventive, recurs ce se va
judeca la Curtea de Apel Craiova.

Dupã ceva emoþii pentru anchetatori, în speþã procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj ºi ofiþerii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie Dolj, medicul ortoped Dan Nelu Anuºca a ajuns, ieri, în jurul
orei 15.30, în arestul IPJ Dolj, loc pe care îl pãrãsise în cursul dimi-
neþii. Asta pentru cã bãrbatul a fost prezentat Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã pentru luare de mitã la ora 10.00, însã
pânã sã pronunþe instanþa decizia, ordonanþa a expirat, astfel cã medi-
cul a pãrãsit Tribunalul Dolj liniºtit, lãsându-ºi avocatul sã aºtepte
deznodãmântul. Dupã ce judecãtorii i-au emis mandat pentru o perioadã
de 20 de zile, au fost anunþaþi poliþiºtii de la Investigaþii Criminale,
care l-au luat de acasã ºi l-au adus la arest.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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USL şi-a lansat, ieri, pe Naţional Arena, candidaţii la alegerile
parlamentare din luna decembrie a.c., în prezenţa liderilor for-
maţiunilor componente, organizatorii anunţând prezenţa a peste
70.000 de susţinători. Reprezentanţii USL Dolj au demonstrat
fără echivoc şi cu această ocazie că, în ciuda recentelor tensiuni
resimţite în sânul alianţei la nivelul decizionalilor locali, prin pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu şi prefectul Elena Costea, la Dolj
funcţionează cea mai puternică şi unită echipă de politicieni din
zona Olteniei, ce a reuşit mobilizarea pentru participarea la mi-
tingul din Bucureşti a aproximativ 2.000 de oameni.

Politicienii doljeni apreciază că
lansarea naţională a candidaţilor
pentru alegerile din decembrie
2012, în cadrul mega evenimen-
tului de la Bucureşti, este un test
organizatoric esenţial c are reven-
dică, totodată, din punc t de vede-
re politic  şi ideologic , probleme
fundamentale de reprezentativita-
te/legitimitate asumate în numele
cetăţenilor  judeţului Dolj, care la
alegerile locale au votat în propor-
ţie covârşitoare pentru USL.

Mitingul de la Buc ureş ti al
USL a avut loc c oncomitent cu
Congresul PPE ce se desfăşoa-
ră la Buc ureş ti în zilele de 17 şi
18 oc tombrie,  cons tituind prima
confruntare de imagine cu re-
prezentanţii ARD, c are se pre-

Uniunea Social Liberală, Guvernul
USL, Parlamentul, noi toţi ca români
suntem europeni, ne-am câştigat acest
drept şi vrem să ne comportăm ca şi
cetăţeni europeni, a afirmat, aseară,
preşedintele PSD, premierul Victor Ponta,
la evenimentul de lansare a candidaţilor
USL pentru alegerile din 9 decembrie.
„Niciodată o ţară nu este umilită decât
dacă există cozi de topor aici în ţară. (...)
Vreau să transmit acest mesaj ca nimeni
să nu mai spună că suntem cetăţeni de
mâna a doua. (...) Cred că românii au
capacitatea să fie europeni”, a spus Victor
Ponta. El a subliniat că anul acesta, 2012,
schimbarea trebuie dusă până la capăt.

„Sunt extraordinar de mândru să vă
reprezint, să fiu alături de dvs., vreau să
vă salut nu doar pe cei aflaţi azi aici, într-
o prezenţă care va rămâne ca un record
pentru această Arenă Naţională, (...) ci pe
cei 7,4 milioane de români care au votat
la referendum ca să scape de Traian
Băsescu”, a afirmat Victor Ponta.

zintă la Bucureşti acompaniaţi în
discursuri formale de lideri ai
Uniunii Europene: Jose Manuel
Barroso, Angela Merkel, Herman
van Rompuy.
Candidaţii USL Dolj,
prezenţi la Bucureşti

 Potrivit declaraţiilor preşedin-
telui Organizaţiei Judeţene a USL
Dolj, Mihai Fifor, deplasarea social-
democraţilor şi liberalilor şi a sus-
ţinătorilor acestora la mitingul de
la Bucureşti dovedeşte că refor-
mele implementate până în prezent
de guvernarea Ponta au fost co-
recte, au respectat dorinţele româ-
nilor şi au crescut încrederea ce-
tăţenilor în capacitatea de guver-
nare a alianţei USL. „Larga majo-

ritate ce participă la mitingul de la
Bucureşti demonstrează că repre-
zentăm o guvernare pentru popor,
că am ştiut să fim alături de cetă-
ţeni, motiv pentru care oamenii ne
vor vota într-o largă majoritate pe
9 decembrie”, a precizat Mihai Fi-
for, candidat al USL Dolj pentru un
post de parlamentar în Colegiul 2
Senat Craiova. 

În prezenţa liderilor alianţei, au
fost fi lansaţi pe Arena Naţională 452
de candidaţi la alegerile parlamen-
tare din 9 decembrie, printre care
nume sonore ca Victor Ponta, Crin
Antonescu, Daniel Constantin, Li-
viu Dragnea, Relu Fenechiu, 17 din
cei 21 de membri ai actualului Ca-
binet, dar şi nume noi precum Geor-
ge Becali, Gabriela Firea şi Sebas-
tian Ghiţă.

Sub sigla Uniunii Social-Libera-
le, Doljul a prezentat următorii can-
didaţi pentru alegerile parlamentare
din decembrie: Petre Petrescu, Clau-
diu Iulian Manda, Valeriu Ştefan
Zgonea, Ion Călin, Florentin Gust,
Vasilescu Nicolae, Mihai Fifor, Flo-
rea Voinea, Mircea Geoană, Mihai
Voicu, Ionuţ Stroe, Mario Ovidiu

Oprea, Horaţiu Buzatu.
Pentru derularea fără incidente

a megaevenimentului de la Bucu-
reşti, organizaţia judeţenă USL
Craiova a primit în urmă cu o săp-
tămână de la liderii USL  „un ghid
cu norme/reguli de prezenţă pen-
tru mitingul din 17 octombrie de
pe Arena Naţională”, în care se co-
munica faptul că participanţii vor
trebui să respecte reguli stric te de
deplasare, fiind repartizaţi în tri-
bune şi peluze într-o ordine stric-
tă, prestabilită de organizatori.

Circulaţie deviată
în zona Arenei Naţionale

Urmare a fluxului mare de parti-
cipanţi aşteptaţi la mitingul de la Bu-
cureşti, autorităţile din Capitală, cu
sprijinul forţelor de ordine, au decis
ca circulaţia autobuzelor, troleibuze-
lor şi tramvaielor care circulă în zona
Arenei Naţionale să fie deviată, ieri,
pe trasee alternative, din cauza re-
stricţiilor de trafic pe străzile „Pierre
de Coubertin”, „Basarabia”, „Vatra
Luminoasă” şi „Maior Coravu”.

Preşedintele Partidului Naţional
Liberal, Crin Antonescu, a afirmat,
aseară, că Uniunea Social Liberală

este suficient de puternică pentru a
conduce România spre bine. „Vrem

să facem şi facem o demonstraţie de
forţă pentru că cine vrea să conducă

o ţară ca România trebuie să fie
puternic şi noi demonstrăm că

suntem puternici, pentru că cine
vrea să conducă o ţară ca România
trebuie să ţină cont de aşteptările

oamenilor, de nevoile oamenilor, de
libertăţile oamenilor. (...) Vrem să
facem şi facem o demonstraţie de

forţă care nu vrea să intimideze pe
nimeni, dar vrea să încurajeze toţi

românii. (...) Da, USL este suficient
de puternică spre a conduce Româ-

nia spre bine. (...) USL este cu
poporul român”, a declarat Crin

Antonescu la evenimentul de
lansare a candidaţilor USL la alege-

rile parlamentare din 9 decembrie

Manifestarea de pe Arena Naţională a început cu piesa „Thun-
derstruck” a celor de la AC/DC. Liderii Uniunii şi-au făcut intrarea
pe un covor roşu care traversa gazonul până la scena amplasată în
mijlocul stadionului. Scena pătrată, de aproximativ doi metri înăl-
ţime, de culoare albă, a fost inscripţionată cu sigla USL şi mesajul
„2012 – Anul Victoriei”. Unii participanţi au purtat berete, şepci,
eşarfe, tricouri şi pelerine galbene, roşii şi albe, steaguri cu siglele
partidelor din care fac parte şi cu tricolorul României. Participanţii
la eveniment au fost aşezaţi în tribune şi peluze într-o ordine presta-
bilită, pe organizaţii judeţene şi partide. Mii de participanţi au stat
şi pe gazon, în jurul scenei. De o parte şi de a alta a gazonului au
fost amplasate frigidere de unde participanţii şi-au putut procura
apă, sucuri şi floricele. Jandarmeria Capitalei a informat că orga-
nizatorii mitingului au anunţat prezenţa a aproximativ 70.000 de
persoane, dintre care peste 40.000 din provincie. 

Pagină realizată de MIHAELA ENE

USL Dolj şi-a lansat candidaţii
la Naţional Arena Bucureşti
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Aşteptat cu vădit interes de li-
derii PDL, aflaţi în febra pregătiri-
lor premergătoare alegerilor par-
lamentare, Congresul Partidului
Popular European (PPE) găzduit,
în premieră, de Palatul Parlamen-
tului din Capitală, a avut anunţată,
potrivit propriului site, o agendă
eminamente organizatorică: alege-
rea conducerii  partidului
paneuropean, ce are loc, con-
form statutului, o dată la trei
ani; discutarea platformei pro-
gram a PPE şi aprobarea unui
manifest al formaţiunii; contu-
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rarea unui pro-
fil al candida-
tului populari-
lor europeni
pentru preşe-
denţia PE în
2014.  Dacă li-
derii PDL, în ca-
litate de amfi-
trioni, au dorit să

se simtă binecuvântaţi de „mai-
marii”  PPE – Jose Manuel Barro-
so, Wilfried Martens, Joseph Daul,
Herman van Rompuy, Angela Mer-
kel sau Donald Tusk – programaţi
să aibă alocuţiuni, mesajele dega-
jate, cel puţin în ziua de ieri, nu au
avut încărcătura afectivă şi partiza-
nă aşteptată. Deşi nu au lipsit “să-
geţile “ la adresa socialiştilor euro-
peni, care s-au reunit la Bruxelles,
deşi urmau să facă acelaşi lucru la
Bucureşti. Ce a declarat liderul gru-
pului PPE, Joseph Daul, s-a tot au-
zit în vara fierbinte a acestui an:

„Europa are nevoie de mai
multă Europă”; „reformă, creş-
tere şi responsabilitate”, „am
fost motorul creşterii economi-
ce”. Şi alte platitudini. Francez fi-
ind, Joseph Daul ştie din propria
ţară trendul partidelor politice, mai
ales că UMP-ul său (dreapta) a
pierdut toate rândurile de alegeri.
A critica politicile stângii care „se
încăpăţânează să creadă că va
regăsi creşterea îndatorând ge-
neraţiile viitoare”, când toate par-
tidele de dreapta, inclusiv CDU-ul
Angelei Merkel, au probleme rea-
le în alegeri, indiferent de natura
acestora, ultimul exemplu oferindu-
l Cehia, nu înseamnă mai nimic, în
afară de demagogie. Euroscepti-
cismul care erodează Uniunea Eu-
ropeană este alimentat în principal
de consecinţele nefaste ale politici-
lor de dreapta, astăzi recunoscân-
du-se aproape unanim că austeri-
tatea în exces, cum s-a întâmplat în

România, pe reţetele recomanda-
te, nu s-a dovedit „cartea câştigă-
toare”. Şi lumea a ieşit în stradă.
Dacă disputa popularilor cu so-
cialiştii, la nivelul Parlamentului
European, constituie chiar expre-
sia democraţiei europene, asta nu
înseamnă că dreptatea deplină
înclină sistematic de partea PPE.
„PPE nu este partea cea bună
în lupta pentru apărarea valo-
rilor europene”, a spus, marţi,
liderul gupului ALDE din PE, Guy
Verhofstadt, fost prim-ministru al
Belgiei. Şi Joseph Daul, şi Wil-
fried Martens, preşedintele par-
tidului, s-au dovedit în această
vară extrem de vocali şi excesivi
de solidari cu „cauza PDL”, sus-
ţinând nemijlocit sau prin demer-
suri indirecte la alţi decidenţi că
„veghează la respectarea de-
mocraţiei din România”. Nu
Viviane Reading, comisarul eu-
ropean pentru Justiţie, acuza Par-

lamentul României de lovitură de
stat? Nu picta propaganda pe-
delistă, la Bruxelles, România
drept un fel de “faţa Luncii” a UE.
Dacă s-au convins ulterior de
exagerările propovăduite, este
greu de spus. Pot însă fi convinşi
că într-o democraţie nu preşedin-
tele demite poporul, ci exact in-
vers. Şi este cu neputinţă ca An-
gela Merkel, cancelarul Germa-
niei, şi Joseph Manuel Barosso,
preşedintele CE, importanţi ac-
tori ai mecanismului de putere eu-
ropean, să nu fi ştiut acest lucru
în ignorarea votului a 7,4 milioa-
ne de români. Şi stropit cu „apă
vie”, din ulcioarele PPE, ARD (cu
pivotul ei principal PDL) rămâne
în sondaje, acolo unde se află.

Excepţional discursul pre-
mierului polonez Donald Tusk
despre ipocrizia în politică. S-a
detaşat de toţi ceilalţi vorbitori.

Congresul PPE:
Semnale mai degrabă terne

A fost o vreme când deputatul
PDL Gelu Vişan era considerat
„copilul reuşit” al pepinierei poli-
tice a portocaliilor doljeni. Consi-
lier judeţean, comunicator de du-
zină, contestatar de circumstan-
ţă, învestit cu funcţii de tot felul
„la partid”, Gelu Vişan, „înfiat” de
Radu Berceanu, urca semeţ trep-
tele ierarhice, obsedat de gândul
că nu „zăreşte malul”. Adică
funcţia de lider al PDL Dolj. Când
s-a văzut rejectat, în forul deci-
zional judeţean, de cei care măr-
şăluise alături, în atâtea mici şi
mari bătălii, a întors armele, afi-
şând cu o dezinvoltură uluitoare
un program politic şi un compor-
tament la care vechii comilitoni
nici nu visaseră. În spatele uşilor
închise şi-au spus unii altora mul-
te vorbe nederatizate. Deputat de
Băileşti fiind, o vreme s-a dorit
una dintre trompetele partidului pe
la televiziunile din Capitală, încer-
când seară de seară să recite,
cam nătâng, chiar cu preţul ridi-
colului, ce i se dicta. Spre a fi aban-
donat în cele din urmă pentru lip-
să de randament. „Cazul Gelu
Vişan”, prin scandalul declanşat
luni seara la RTV, unde „a făcut
dezvăluiri” devastatoare, despre

SOS la Curtea de Apel Bucureşti!

Astăzi se decide soarta
companiei Hidroelectrica

Procesul de astăzi va fi unul
foarte important, deoarece în si-
tuaţia în care Curtea de Apel Bu-
cureşti va admite recursurile „bă-
ieţilor deştepţi”, hotărârea de des-
chidere a insolvenţei Hidroelectri-
ca va fi anulată, cu consecinţa re-
punerii părţilor în situaţia anterioa-
ră, deci a reactivării contractelor
bilaterale încheiate cu cei zece tra-
deri. Având în vedere că la 20 iu-
nie 2012 obligaţiile contractuale
asumate de Hidroelectrica totalizau
19,8 TWh şi că producţia din 2012
nu va depăşi 12 TWh, în condiţiile
de secetă prelungită, societatea va
fi în imposibilitatea de a-şi înde-
plini obligaţiile c ontractuale,  cu
consecinţa intrării în faliment.

381de creditori cu o valoare
totală a creanţelor solicitate
de 5,49 de miliarde de lei

Decizia Tribunalului Bucureşti de
deschidere a procedurii insolvenţei
Hidroelectrica este criticată în prin-
cipal pe considerente de ordin pro-
cedural, dar se încearcă şi acredi-
tarea ideii că societatea nu ar fi în
insolvenţă şi că scopul deschiderii
procedurii ar fi fost doar denunţa-
rea contractelor încheiate cu „băie-
ţii deştepţi”. Aceste susţineri sunt
contrazise de concluziile raportului
asupra cauzelor şi împrejurărilor in-
solvenţei Hidroelectrica întocmit de
administratorul judiciar Euro Insol şi
de tabelul preliminar al creanţelor, în
care sunt înregistraţi 381de creditori
cu o valoare totală a creanţelor soli-
citate de 5,49 de miliarde de lei, din
care 3,5 miliarde de lei admise, 800
de milioane de lei admise sub condi-
ţie şi 1,1 miliarde de lei respinse.

MARGA BULUGEAN

Curtea de Apel Bucu-
reşti (CAB) a amânat pen-
tru astăzi decizia în cazul
recursurilor formulate de
Alpiq RomIndustries,  Al-
piq RomEnergie şi Hidro-
sind îm potriva hotărârii
din iunie a Tribunalului
Bucureşti de deschidere a
procedurii insolvenţei Hi-
droelectrica.  Alpiq Rom Indus-
tries, Alpiq Rom Energie şi Hi-
drosind au atacat cu recurs
hotărârea de deschidere a pro-
cedurii insolvenţei Hidroelec-
trica,  pronunţată de către Tri-
bunalul Bucureşti la 20 iunie.

Gelu Vişan, atac devastator
la foştii comilitoni

PDL Dolj, fără a le proba con-
vingător, nu spune mai nimic. Mai
ales că despre respectivele per-
soane, de-a lungul timpului, s-a tot
scris prin presa locală. Noutăţile
erau excluse. E o problemă mai
degrabă „de caracter” care nu
interesează prea mult în zilele
noastre. Deputatul Gelu Vişan a
fost crescut în ograda PDL Dolj.
„Înfiat” de Radu Berceanu, cum
spuneam. Chiar dacă admitem că
tot ceea ce dezvăluie, fără con-
trol, fără nunaţe, deputatul Gelu
Vişan este adevărat, urmând ca
organele abilitate ale statului să
se sesizeze, nu el era moralmen-
te îndreptăţit, în buza campaniei
electorale, să facă acest lucru.
După ce stai 10-15 ani într-un
bordel, de plăcere, nu poţi deplân-
ge într-o zi că miroseau cearcea-
furile a transpiraţie. Când a deto-
nat toată muniţia depozitată Gelu
Vişan? Când nu s-a mai văzut
desemnat candidat PDL pe cole-
giul Băileşti, unde subzistă încă un
bastion al partidului. Numai că din
ceea ce ştim noi „raderea” nu
aparţine lui Radu Berceanu, de
mai multă vreme în afara câmpu-
lui organizatoric al PDL Dolj, sau
Ştefan Stoica, ci mai degrabă eu-

roparlamentarului Marian Jean
Marinescu. Detaliul contează prea
puţin. Întrebarea imediată, real-
mente firească, este următoarea:
ce să facă acum Gelu Vişan, după
ce timp de patru ani a frecat men-
ta prin Parlament, arborând afe-
rat gesturi comandate la adresa
opoziţiei, inclusiv a liderilor aces-
teia. Există viaţă şi în afara Parla-
mentului, unde dintr-un accident
ajunsese, dar când ţi-ai obişnuit
oasele cu nemunca şi nu te-ai în-
vrednicit cu vreo calificare, alta
decât clămpănitul, e destul de greu.
Pentru adormiţii săi vechi comili-
toni deveniţi victime, un singur ade-
văr, valabil şi pentru alţii: nu întot-
deauna „duşmanul” se află în tran-
şeele opuse, şi nu rareori el este
chiar „colegul” de vot, de aspira-
ţie şi de chef, prietenul de alături.
Dincolo de anumite interese co-
mune, de partid, vor fi existat şi
afinităţi mai adânci, mai tari decât
buna-cuviinţă. În politica autohto-
nă, Gelu Vişan e doar un simptom
al lipsei de caracter, al absenţei
simţului demnităţii. Un resentimen-
tar. Oriunde va merge, dacă se vor
găsi şi unii gata să-l îmbrăţişeze,
într-o zi va face acelaşi lucru.

MIRCEA CANŢĂR
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Lucrãrile Congresului PPE au
început, ieri-dimineaþã, la Parla-
ment, cu discursuri de deschide-
re ale preºedintelui partidului,
Wilfried Martens, ºi liderului gru-
pului PPE, Joseph Daul, precum
ºi de bun venit ale liderilor PDL
Vasile Blaga ºi Theodor Stolo-
jan ºi preºedintelui UDMR, Ke-
lemen Hunor. „Congresul PPE
de la Bucureºti are toate ºanse-
le sã rãmânã în istorie sub nu-
mele de Congres al celei de-a
doua Unificãri Europene. Pen-
tru noi, Popularii europeni, unifi-
carea deplinã a Europei nu e o
ambiþie goalã. Unificarea trebu-
ie sã ducã la o Europã mai pu-
ternicã, mai competitivã ºi mai
bunã pentru cetãþenii ei. În Eu-
ropa pe care o pregãteºte pro-
iectul popular nu vor mai fi posi-
bile ºi nu vor mai fi admise de-
rapajele bugetare, aventurile eco-
nomice ºi neglijarea normelor
democratice”, a afirmat Blaga,
în discursul sãu.

Dezbaterea
rezoluþiilor

Paralel cu seminarul comun al
PPE ºi Grupului PPE, care s-a
desfãºurat la Sala „Brãtianu”, a
avut loc ºi comitetul de dezbate-
re a rezoluþiilor, gãzduit de Sala
Drepturilor Omului. Lucrãrile
Congresului popularilor europeni
 au continuat cu un seminar de-
spre crearea de noi locuri de
muncã, coeziunea socialã ºi
creºterea economicã în Europa
mai solidarã, la care au partici-
pat ºi au luat cuvântul Corien
Wortmann Kool, vicepreºedinte-
le PPE din PE, Antonie Tajani,
vicepreºedinte al Comisiei Euro-
pene, responsabil pentru Indus-
trie ºi antreprenoriat, Michel
Barnier, Comisar European pen-
tru Piaþa internã ºi servicii, Ralf
Brauksiepe, secretar parlamen-
tar de stat în Ministerul german

Bucureºtiul gãzduieºte, timp de douã
zile (17 ºi 18 octombrie), Congresul
Partidului Popular European (PPE),
unde se va alege noua conducere a
acestei formaþiuni. La eveniment, care
se desfãºoarã la Palatul Parlamentu-
lui, au luat cuvântul, ieri, preºedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Bar-
roso, preºedintele Partidului Popular

European, Wilfried Martens, ºi lide-
rul grupului PPE din Parlamentul
European, Joseph Daul, preºedintele
Traian Bãsescu, cancelarul german
Angela Merkel, preºedintele Consiliu-
lui European, Herman Van Rompuy,
premierul bulgar Boyko Borissov, pre-
mierul Republicii Moldova, Vlad Fi-
lat, ºi  premierul polonez Donald Tusk.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

federal al muncii ºi afacerilor
sociale, precum ºi Alexandra
Gatej, director general al Mold-
on and Mat.

Marinescu:
„Trebuie
sã ne convingem
guvernele
sã menþinã
aceleaºi contribuþii”

Marian Jean Marinescu, vi-
cepreºedintele Grupului PPE,

responsabil pentru Grupul de
lucru “Buget ºi politici structu-
rale”, a moderat dezbaterea
despre “Dezvoltare regionalã ºi
coeziune socialã – creºterea
impactului politicilor de dezvol-
tare UE asupra bunãstãrii ce-
tãþenilor”. “Reuniunea noastrã
are douã teme foarte importan-
te: politica de coeziune ºi politi-
ca agricolã comunã. Este o pe-
rioadã foarte importantã pentru
Europa, se negociazã bugetul
pentru 20014-2020. Sunt foar-
te multe opinii, din pãcate mul-
te se referã la reducerea bu-
getului. Aceste politici europe-
ne au cel mai mare buget, sunt
politici de investiþii, dar aces-
te politici aduc locuri de mun-
cã peste tot în Europa. 95% din

bugetul european este dedicat
investiþiilor, aºa cã toþi ar trebui
sã convingem guvernele noas-
tre sã menþinã bugetul, adicã sã
rãmânã cel puþin la nivelul anu-
lui 2013. Se discutã despre bu-
gete pentru zona euro ºi buge-
te pentru zone din afara euro.
Nu este corect. Ceea ce ne do-
rim, de fapt, este mai multã Eu-
ropã, aºa cã ne trebuie ºi un bu-
get mai mare ºi investii mai mul-
te”, a precizat Marian Jean
Marinescu.

Martens,
în continuare
lider PPE

Wilfried Martens a fost uni-
cul candidat la preºedinþia PPE,
el are 76 de ani ºi este liderul
formaþiunii populare încã din
1992. Pe lângã preºedinte au mai
fost aleºi ºi cei 10 vicepreºedinþi.
De asemenea, ieri, la Bucureºti
a fost lansat ºi un nou manifest
al PPE, document în care sunt
trasate liniile directoare pentru
activitatea formaþiunii europene,
manifestul precedent datând de
acum 20 de ani, de la congresul
de la Atena, din 1992.

Johannes Hahn:
“Sunt recunoscãtor
familiei mele
politice”

Johannes Hahn, comisarul eu-
ropean pentru “Politici regionale”,
a precizat ieri, cã în politica re-
gionalã este multã gãlãgie pentru
cã ea este specificã Europei, fã-

când astfel trimitere subtilã la
zgomotul din sala de ºedinþe. “Din
pãcate, criza ne creeazã proble-
me. Sunt recunoscãtor familiei
mele politice. Îi felicit pe cei care
au creionat rezoluþia, este foarte
importantã investiþia în oameni ºi
în idei. La începutul crizei am
cãzut de acord cu toþii cã trebuie
sã acþionãm flexibil. Am încercat
sã modificãm reglementãrile, sã
combatem ºomajul. Ne-am aflat
în primul rând al celor care acþio-
neazã în acest sens. Se pot intro-
duce mai multe mãsuri de acest
gen, dar rezultatele nu pot sã apa-
rã aºa de repede. Avem între timp
mai puþine regiuni slab dezvolta-
te, în jur de 68 de regiuni mai sunt
în prezent unde trebuie sã forþãm
dezvoltarea. Obiectivele noastre
europene sunt conforme strate-
giei europene 2014-2020. Politi-
ca regionalã este instrumentul de
transpunere pentru întreaga Eu-
ropã. Nicio regiune bogatã nu are
garanþia cã va rãmâne bogatã. Nu
are de unde sã ºtie când un in-
vestitor puternic pleacã din regiu-
nea respectivã. De exemplu, Ci-
troen sau Peugeot trebuie sã re-
ducã locurile de muncã, america-
nii din landurile Germaniei vor

pleca acasã, aºa cã trebuie me-
reu sã gãsim instrumente inteli-
gente. Nu trebuie sã obosim nici-
odatã ca sã vorbim despre nego-
cieri”, a subliniat Johannes Hahn.

Bugetul european,
buget de investiþii

Bugetul european este un bu-
get de investiþii, deoarece 95%
din banii europeni se vor întoar-
ce în þãrile membre, doar 5%
revin instituþiilor europene. De la
aceste cifre a plecat Dacian Cio-
loº, comisarul european pentru
“Agriculturã ºi dezvoltare rura-
lã”, care a spus cã atunci când
se vorbeºte de politica regionalã
ºi despre politica agricolã comu-
nã se vorbeºte despre un buget
european, care se întoarce în sta-
tele membre, reducerea acestui
buget însemnând, de fapt, o re-
ducere a investiþiilor. “Cred cã
este un lucru important atunci
când se discutã despre impactul
bugetar asupra bugetelor naþio-
nale. O reducere a bugetului
european în aceste condiþii ar în-
semna o reducere drasticã a bu-
getelor naþionale. Politica agri-
colã înseamnã pentru economia
europeana cel puþin douã lucruri:

susþinea industriei European, ca
ramurã cu capacitatea de export
cea mai mare, care este mai
mare decât exportul de autotu-
risme, iar pe de altã parte, poli-
tica agricolã comunã înseamnã
singurul instrument pentru sus-
þinerea mediului rural, care de
fapt susþine ºi creºterea nivelu-
lui vieþii în mediul rural”, a subli-
niat Cioloº.

Joseph Daul, preºedintele Grupului PPE:

„Familia noastrã este cea a reformei, a creºterii economice ºi a res-
ponsabilitãþii. Noi am fost întotdeauna motorul integrãrii europene. Spre
deosebire de cea a PPE, soluþia propusã de socialiºtii europeni de mai
bine de 30 de ani este cea a îndatorãrii pentru a susþine creºterea econo-
micã. Stânga se încãpãþâneazã sã creadã cã vom reveni la creºterea eco-
nomicã îndatorând generaþiile viitoare. Ei apãrã aceastã opþiune de mai
bine de 30 de ani, fãrã succes”.
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Chiar dacã în Dolj, pânã acum, în acest
sezon, nu s-a înregistrat nici un caz de gri-
pã, autoritãþile sanitare monitorizeazã si-
tuaþia. Potrivit reprezentanþilor Direcþiei de
Sãnãtate Publicã, în judeþul Dolj, s-au în-
registrat 1.145 cazuri de infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare ºi 325 cazuri
de pneumopatii acute. Numãrul total al
cazurilor de viroze respiratorii ºi gripã în-
registrat în aceastã sãptãmânã – 1.470 –
este mai mare faþã de sãptãmâna anterioa-
rã, când au fost 1.032 de bolnavi. O parte
din cei care s-au prezentat la medic cu
pneumonii sau infecþii ale cãilor respirato-
rii – cazurile mai grave – au avut nevoie ºi
de internare în spital.

Deoarece morbiditatea înregistratã se
aflã in intervalul aºteptat ºi nu existã do-
vada circulaþiei de virusuri gripale în rân-
dul populaþiei, medicii din cadrul Direcþiei
de Sãnãtate Publicã au caracterizat sãp-
tãmâna prin lipsã de activitate gripalã.

Copiii ºi bãtrânii, printre
categoriile cele mai afectate

Cele mai expuse rãmân, în continuare,
aºa-numitele categorii la risc. Mai exact,
persoanele aflate în evidenþele medicale cu
afecþiuni pulmonare, cardiovasculare, cu
boli metabolice, renale, astm bronºic ºi dia-
bet zaharat. La fel ºi cei care intrã în con-
tact cu bolnavii – cadrele medicale sau
personalul auxiliar din unitãþile sanitare –
respectiv adulþii ºi copiii care sunt internaþi
în instituþii de ocrotire socialã ºi persoane-
le cu vârsta peste 65 de ani.

În acest context, specialiºtii din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj reco-

mandã populaþiei sã asculte sfatul medici-
lor. Pentru persoanele vârstnice, în special
cele cu afecþiuni cronice cardiace ºi respi-
ratorii, recomandarea este aceea de a evi-
ta pe cât posibil deplasãrile care creeazã
premisele îmbolnãvirii sau a apariþiei com-

plicaþiilor afecþiunilor existente. În cazul în
care apar primele semne de boalã – febrã,
dureri de cap ºi de gât sau tuse – trebuie
anunþat telefonic, în cel mai scurt timp po-
sibil, medicul de familie. În caz de agrava-
re a acestor semne, în special în cursul
nopþii sau în zilele nelucrãtoare, poate fi
apelat gratuit Numãrul Unic pentru Ape-
luri de Urgenþã 112 sau persoanele afec-
tate se pot prezenta la camerele de gardã
ale celui mai apropiat spital.

Automedicaþia nu este indicatã
Printre recomandãrile importante pe

care medicii le mai fac pentru pre-
venirea îmbolnãvirilor prin afecþi-
uni respiratorii, ºi în special prin
gripã, se numãrã respectarea unor
reguli primare de igienã, aºa cum
ar fi spãlarea cu apã ºi sãpun a
mâinilor, folosirea batistelor pentru
strãnut sau tuse sunt importante.-
 La fel de mult conteazã ºi respec-
tarea unui regim de viaþã sãnãtos:
alimentaþie bogatã în proteine, le-
gume ºi fructe, iar odihna este ºi
ea esenþialã.

Totodatã, specialiºtii atrag aten-
þia cã persoanele afectate de viro-
ze respiratorii au tendinþa de a lua
medicamente, fãrã a consulta în
prealabil un doctor. Medicii susþin
cã automedicaþia devine o mare pro-
blemã, în aceastã perioadã a anului,
odatã cu creºterea numãrului de per-

Medicii avertizeazã cã numãrul de pneumonii ºi infecþii ale
cãilor respiratorii este în creºtere în ultima perioadã. Astfel,
în mai puþin de o sãptãmânã, în judeþul Dolj au fost raportate
peste 1.400 de cazuri noi, o parte din cei diagnosticaþi cu astfel
de afecþiuni având nevoie de internare în spital.

Creºtere alarmantã a cazurilorCreºtere alarmantã a cazurilorCreºtere alarmantã a cazurilorCreºtere alarmantã a cazurilorCreºtere alarmantã a cazurilor
de viroze ºi pneumonii!de viroze ºi pneumonii!de viroze ºi pneumonii!de viroze ºi pneumonii!de viroze ºi pneumonii!

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Ministerul Sãnãtãþii a anun-
þat cã absolvenþii facultãþilor de
medicinã, farmacie ºi medici-
nã dentarã vor scoate mai pu-
þin bani din buzunar pentru a se
înscrie la conscursul de intrare
în Rezidenþiat. Astfel, taxa de
participare a fost redusã de la
suma de 500 lei la 360 lei pen-
tru fiecare participant.

Cuantumul taxei este stabi-
lit prin Ordinul ministrului Sã-
nãtãþii nr. 994/2012. În urma
consultãrilor cu reprezentanþii
universitãþilor de medicinã ºi
farmacie, concursul de intrare
în rezidenþiat va fi organizat
anul acesta pe 25 noiembrie.

La fel ca anul trecut, ºi în acest
an concursul se va desfãºura,

descentralizat, în ºase centre
universitare din þarã la Bucu-

reºti, Iaºi, Cluj-Napoca, Târgu
Mureº, Timiºoara ºi Craiova
pentru toate domeniile, respec-
tiv medicinã, medicinã dentarã
ºi farmacie, pe baza aceleiaºi
bibliografii ºi tematici. Acestea
sunt deja publicate pe pagina
de web a Ministerului Sãnãtã-
þii, www.ms.ro, ºi în revista de
specialitate, „Viaþa Medica-
lã”, unde pot fi consultate.

Noutãþi pentru Rezidenþiatul
ce va fi organizat luna

viitoare
Rezidenþiatul din data de 25

noiembrie aduce ºi o serie de
noutãþi. Spre exemplu, va fi or-

ganizat concurs de rezidenþiat
pe post ºi pentru spitalele cli-
nice, nu numai pentru spitalele
mici. Toate acestea pentru a-i
încuraja pe tinerii medici sã-ºi
continue cariera profesionalã în
þarã. De asemenea, numãrul
posturilor scose la concurs nu
se va mai stabili aleator, numai
pe criterii istorice, ci în funcþie
de dinamica de personal din ul-
tima perioadã.

Anul trecut, la Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova au susþinut concursul
de Rezidenþiat peste 500 de
absolvenþi de Medicinã din mai
multe judeþe.

Taxa de participare la concursul de Rezidenþiat a fost redusã

soane care au probleme din cauza virozelor
respiratorii ºi a pneumoniilor. Potrivit medi-
cilor, automedicaþia cu antibiotice în cazul
virozelor respiratorii este una eronatã, care
poate avea efecte secundare. Asta pentru
cã virozele respiratorii sunt în proporþie de
90% de origine viralã ºi nu rãspund la trata-
mentul cu antibiotice. Administrarea abuzi-
vã de antibiotice poate avea ca rezultat ne-
gativ, în timp, apariþia rezistenþei la acest tip
de medicamente. În aceste condiþii, în mo-
mentul în care organismul se confruntã cu
infecþii bacteriene, antibioticele nu îºi mai
fac efectul.
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“Este cunoscutã situaþia micu-
þei Bianca Roman, din Craiova,
care, salvatã în ultimul moment de
la o moarte prematurã, se luptã în
aceste zile sã poatã respira cu aju-
torul unui aparat ajuns la ea din
strãinãtate la momentul oportun.
Însã este mai puþin cunoscutã si-
tuaþia altor copii, care nu au avut
aceastã ºansã ºi au dispãrut dintre
noi la 12 ani, la 14 ani, la 16 ani.
Sunt peste 30 de copii ºi tineri
afectaþi de distrofii musculare se-

În judeþul Dolj, peste 30 de copii ºi
tineri sunt afectaþi de distrofii muscula-
re, iar la nivelul întregii þãri peste 500
de persoane suferã de aceastã boalã.
Plecând de la ideea cã aceste cazuri sunt
prea puþin cunoscute, motiv pentru care
nici nu primesc ajutor, Asociaþia „Pa-

rent Project” pentru cercetare ºi asis-
tenþã în distrofii musculare organizea-
zã astãzi o acþiune de popularizare pen-
tru Standarde Europene de Îngrijire în
Distrofii Musculare, care va avea loc la
Casa de Culturã “Traian Demetrescu”
din Craiova, începând cu ora 11.30.

vere în judeþul Dolj ºi în jur de 500
în þarã. Durata lor medie de viaþã
este acum la jumãtate faþã de me-
dia europeanã”, a precizat Isabela
Tudorache, preºedintele Asociaþiei
„Parent Project” România.

Prin organizarea acþiunii de as-
tãzi, Asociaþia „Parent Project”
România, susþinutã de Organizaþia
World Vision, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj ºi Facultatea de Medi-
cinã din Craiova, doreºte sã atragã

atenþia asupra necesitãþii aplicãrii
în practica asistenþei multidiscipli-
nare a unor metode ºi tehnici mo-
derne de îngrijire si asistenþã, acre-
ditate ºtiinþific. “Sunt lucruri sim-
ple, a cãror cunoaºtere poate sal-
va vieþi ºi poate da ºansa unor co-
pii ca, în ciuda dizabilitãþii lor, sã
poatã trãi, munci ºi visa pânã la
vârste adulte”, a mai spus preºe-
dintele Asociaþiei „Parent Project”
România.

ALINA DRÃGHICI

Pe lângã sesiunile de pregãtire teoreticã
susþinute de reprezentanþii companiei Mag-
na, proiectul oferã studenþilor cadrul optim
pentru a dobândi experienþã printr-un stagiu
de practicã de minimum 21 de zile în cadrul
companiei. Finalitatea proiectului constã în
posibilitatea participanþilor de a fi angajaþi ºi
de a face parte din echipa Grupului Magna.

Procesul de selecþie a studenþilor ce do-
resc sã ia parte la pregãtire va fi susþinut
de reprezentanþi ai companiei, care vor
susþine interviurile cu aceºtia, testându-le
astfel atitudinea pozitivã, deschisã cãtre
nou, proactivitatea ºi dinamismul, dar ºi
cunoscându-le mai bine experienþa în do-
meniu. Profilul participantului ar trebui sã
fie, astfel, urmãtorul: inginer, student în
ani terminali, având cunoºtinþe PC avan-

Cea de-a IV-a ediþie a Business Academy va avea loc toamna acesta,
în perioada 29 octombrie – 30 noiembrie. Proiectul se va axa pe dome-
niul tehnic, având drept partener principal Grupul Magna. Obiectivul

central al proiectului Business Academy este acela de a rãspunde cerin-
þelor mediului de afaceri ºi celui studenþesc prin facilitarea interacþiunii

dintre studenþi ºi compania partenerã, ajungând astfel la eliminarea
discrepanþelor dintre cele douã entitãþi.

sate, care sã comunice uºor în limba en-
glezã, proactiv, ambiþios, motivat, comu-
nicativ, deschis spre învãþare ºi nou, dor-
nic de afirmare, responsabil.

Înscrierile se pot face pânã pe 19 oc-
tombrie, prin completarea unui formular
ce poate fi gãsit la standurile AIESEC din
Facultãþile de Mecanicã ºi de Electroteh-
nicã sau prin completarea formularului
online ce poate fi gãsit pe site-ul organiza-
þiei www.aiesec-craiova.org. „Ca studen-
tã în anul al II-lea, nu-mi pot ajuta foarte
mult colegii pentru a avea parte de noi
oportunitãþi de învãþare, motiv pentru care
am decis sã fiu coordonatorul proiectului
Business Academy. Vreau ca împreunã cu
echipa mea sã le oferim colegilor noºtri în
ani terminali ºansa de a fi pregãtiþi întru-
un mediu profesionist ºi de a deveni po-
tenþialii angajaþi ai unei multinaþionale. Pe
toþi ne-ar ajuta sã ne începem cariera cu
un internship”, a declarat, Geanina Sãinu,
coordonator proiect Business Academy.

ALINA DRÃGHICI

Companie multinaþionalã în industria au-
tomotive, Magna este prezentã în România
din iulie 2010, producând componente de
interior ºi exterior pentru marii jucãtori de
pe piaþa de automobile din întreaga lume.

Ministrul Educaþiei, Cercetãrii, Tinere-
tului ºi Sportului (MECTS), Ecaterina An-
dronescu, a declarat, ieri, cã a discutat cu
ministrul Administraþiei ºi Internelor, Mir-
cea Duºa, pentru a gãsi împreunã mãsuri

Ecaterina Andronescu: MECTS ºi MAI
vor gãsi mãsuri comune împotriva violenþei în ºcoli

care sã ducã la protecþia elevilor în afara
spaþiului ºcolii. Ecaterina Andronescu a
precizat cã a transmis inspectorilor ºi di-
rectorilor de ºcoli ca în timpul orelor por-
þile unitãþilor de învãþãmânt sã fie închise,

dar a þinut sã sublinieze cã ºcoala
nu trebuie sã se transforme “într-
o cazarmã”, ci este nevoie ca ea
sã fie o instituþie în care elevii “sã
înveþe ºi sã se comporte”.

Totodatã, reprezentantul
MECTS a spus cã în cazul în care
pãrinþii elevilor doresc sã intre în
ºcoalã, aceºtia trebuie sã fie în-
soþiþi în permanenþã de profeso-
rul de serviciu ºi a pledat pentru
introducerea în unitãþile de în-
vãþãmânt a unor regulamente
“precise”.

Absolvenþii Seminaru-
lui Teologic „Sfântul
Grigorie Teologul” din
Craiova, promoþia 2002,
se reunesc astãzi pentru
a sãrbãtori 10 ani de la
terminarea studiilor
liceale. Cu acest prilej,
un sobor format din
pãrinþi, profesori ºi
preoþi, care au fãcut
parte din promoþia 2002
a seminarului, va oficia
slujba Sfintei Liturghii la
paraclisul unitãþii ºcola-
re, începând cu ora
8.00. Dupã slujba religioasã, se va  intra
la clasã pentru strigarea catalogului ºi
pentru rememorarea momentelor petre-
cute în timpul anilor de studiu. La

eveniment vor participa, alãturi de
absolvenþi, ºi foºti profesori ai Semina-
rului Teologic.

ALINA DRÃGHICI
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COMENTAR IU

De aceastã datã, marþi spre
miercuri noaptea, dezbaterea –
runda a doua – a fost bine pregãti-
tã. Recuperat deplin, Barack Oba-
ma a fãcut dovada posibilitãþilor
sale. Pe fiecare temã a rãspuns prin
expunere clarã de argumente, pri-
vind politica sa, denunþând decla-
raþiile anterioare ale lui Mitt Rom-
ney, ex-guvernator de Massachu-
setts, contradicþiile acestuia, pen-
tru a-i demonta pretenþiile de ac-
cedere la Casa Albã. Obama a reu-

„Revenirea” lui Obama„Revenirea” lui Obama„Revenirea” lui Obama„Revenirea” lui Obama„Revenirea” lui Obama
ºit sã atace fãrã a fi marcat de „pa-
ralizia” din prima dezbatere. A con-
trolat totul, din debutul dezbaterii.
Transformarea sa a fost comple-
tã. ªi a reuºit sã plaseze toate ar-
gumentele în faþa unui Mitt Rom-
ney descumpãnit: impozite, fluc-
tuaþia imigrãrii, sãnãtate. „El a fost
mult mai elaborat, mai fluid,
mai natural”, a declarat David
Brooks, cronicar conservator la
New Times. A fost un moment când
cei doi candidaþi s-au apropriat

periculos unul de celãlalt. Un alt
moment a fost când Barack Oba-
ma a plecat lãsându-l pe Mitt Rom-
ney pe locul sãu, pentru a rãspun-
de dintr-un alt loc al camerei. Pe
fond, Barack Obama a explicat bi-
lanþul sãu, mai bine decât îl fãcuse
la 3 octombrie la Denver.  Dar nu
a reuºit sã deseneze perspective
entuziasmante pentru al doilea man-
dat. Mitt Romney a marcat puncte
pe bilanþul lui Obama. Fãrã a ex-
plica convingãtor detaliile planului
sãu de  a reforma impozitele. Aici
contradicþiile au fost aprinse, re-
publicanul menþionând cifra de 23
de milioane de ºomeri. S-a arãtat
bine pregãtit pe chestiunea Libiei.
Însã credibilitatea sa a fost pusã în
discuþie când moderatorul CNN,
jurnalista Candy Crowley a con-
firmat cã Barack Obama a folosit
termenul de „act terorist”, imediat
dupã atacul de la Benghazin. Echi-
pa lui Obama a invadat sala de pre-
sã cu cel puþin cinci minute înain-
te de încheierea dezbaterii. Robert
Gibbs, fostul purtãtorul de cuvânt,
a glumit astfel: „Diferenþa dintre
Obama de la Denver ºi cel din

aceastã searã?”. „Wheaties”
(aceasta este o marcã de cereale
consideratã a fi „campioanã”). Mitt
Romney a fost tot timpul anturat
de fiul sãu. La puþinã vreme dupã
dezbatere Barack Obama fãcea o
baie de mulþime, lãsându-se foto-
grafiat cu electoratul de culoare ºi
tânãrul student care-i pusese prima
întrebare. Potrivit sondajului CNN,
46% din persoanele care au urmã-
rit dezbaterea l-au dat pe Barack
Obama drept câºtigãtor, faþã de 39%
care l-au vãzut pe Mitt Romney.
73% din repondenþi l-au gãsit pe pre-
ºedintele actual „mai bun” decât în
prestaþia precedentã ºi doar 58%  au
estimat cã Mitt Romney ar putea
repune economia pe drumul cel bun.
Canalul CBS a raportat un ecart si-
milar în favoarea lui Barack Obama
(37% la 30%), iar CNBC l-a vãzut
pe Barack Obama detaºat de con-
tracandidatul sãu (56% la 39%).
Potrivit comentatorului politic Geor-
ge Will, care a vãzut „toate dezba-
terile prezidenþiale din istoria SUA”,
de la Nixon la Kennedy în 1960, cea
de miercuri noaptea a fost „cea mai
bunã, incomensurabilã”.

Crima organizatã la nivel inter-
naþional a obþinut profituri în va-
loare de 870 de miliarde de dolari
(aproximativ 695 de miliarde de
euro), a anunþat luni, la Viena, Iuri
Fedotov, ºeful Biroului ONU pen-
tru lupta împotriva drogurilor ºi
crimei organizate (UNODC). “Pu-
tem evalua valoarea crimei orga-
nizate la nivel transnaþional la
suma de 870 de miliarde de do-
lari. Nu putem evalua, însã, sufe-
rinþele ºi nefericirea pe care aces-
te activitãþi ilegale le produc unor
milioane de persoane”, a declarat
Fedotov într-o conferinþã de pre-
sã. Pe de altã parte, UNODC a
prezentat marþi un nou instrument
care sã ajute þãrile în lupta împo-
triva crimei organizate, a anunþat

ONU estimeazã la 870
de miliarde de dolari

profitul crimei organizate
Partenerii de stânga ºi socialist

ai guvernului grec de coaliþie s-au
declarat, marþi searã, împotriva
adoptãrii de mãsuri de deregle-
mentare pe piaþa forþei de muncã,
cerute de troicã (n.r. - UE, FMI
ºi Banca Mondialã), asupra cãro-
ra discuþiile stagneazã între Atena
ºi creditorii sãi. În urma unei în-
tâlniri cu primul ministru conser-
vator, Antonis Samaras, Fotis Kou-
velis a avertizat cã cei 17 parla-
mentari ai partidului sãu, Dimar,
stânga moderatã, “nu vor vota pre-
tenþiile troicii” dacã ele trebuie sã
figureze în noile mãsuri de auste-
ritate pe care Grecia ar trebui sã
le adopte în urmãtoarele zile, pen-
tru a rãmâne sub perfuzia finan-
ciarã a UE ºi FMI, noteazã AFP.

Grecia: discuþiile
stagneazã în legãturã

cu piaþa forþei de muncã
Fãrã a evoca respingerea în par-
lament, liderul socialist, Evange-
los Venizelos, a declarat, la rândul
sãu, cã þara a fãcut “maximum”
posibil în materie de dereglemen-
tare pe piaþa forþei de muncã iar-
na trecutã, în timpul unei runde
anterioare de austeritate. “Troica
se joacã cu focul” cerând mai mult,
a spus el, indicând cã i-a cerut lui
Samaras sã-i informeze pe omolo-
gii sãi asupra situaþiei la summitul
european de astãzi. Potrivit aces-
tor surse din Ministerul Muncii,
troica cere mai ales eliminarea unei
indexãri trienale a salariului minim,
ajuns la 580 de euro iarna trecutã,
precum ºi mãsuri pentru a facilita
ºi a reduce costurile de concedieri
ale angajatorului.

Fedotov, alãturi de ministrul ita-
lian de Interne, Annamaria Can-
celleri. Acest registru al crimei
organizate are la bazã analiza a
peste 200 de cazuri ºi cunoºtinþe-
le a peste 50 de experþi ºi a fost
elaborat în cadrul unei cooperãri
între Biroul ONU, guvernele Ita-
liei ºi Columbiei ºi Interpol. “Gru-
pãri din lumea crimei organizate
sunt angajate în diverse activitãþi
criminale, pe o serie de pieþe. Tra-
ficul de droguri este un exemplu
important, dar este vorba, toto-
datã, despre traficul de persoane
ºi de bunuri culturale, crima în
domeniul informatic ºi pirateria”,
a subliniat Fedotov la prezentarea
acestui instrument la Viena,
la sediul UNODC.

Noi probe cu privire la uciderea de cãtre miliþii
rebele a dictatorului libian îndepãrtat de la putere
Muammar Gaddafi (foto), dupã ce a fost captu-
rat, ºi executarea a zeci de susþinãtori de-ai sãi,
ridicã întrebãri cu privire la circumstanþele morþii
acestuia, a  anunþat organizaþia Human Rights Watch
(HRW) ieri. Potrivit versiunii autoritãþilor libiene in-
terimare, Gaddafi a fost ucis într-un schimb de
focuri în momentul în care a fost capturat, la 20
octombrie 2011, în regiunea sa natalã, Sirt (nord-
vest). Însã martori ºi presa au afirmat cã acesta a
fost ucis dupã ce a fost capturat de cãtre rebeli.

Intitulat “Moartea unui dictator: Rãzbunare sân-
geroasã la Sirt”, raportul de 50 de pagini oferã
detalii despre ultimele ore din viaþa lui Gaddafi ºi
circumstanþele morþii sale, a fiului ºi unor membri
din convoiul sãu, pe baza unor mãrturii ºi imagini
realizate cu telefoane mobile. “Rezultatele anche-
tei noastre ridicã întrebãri în jurul afirmaþiilor au-
toritãþilor, potrivit cãrora Muammar Gaddafi a fost
ucis în cursul unor schimburi de tiruri ºi nu dupã
ce a fost capturat. Probele sugereazã, de aseme-

nea, cã membri ai miliþiilor opoziþiei au executat
sumar cel puþin 66 de membri ai convoiului lui
Gaddafi capturaþi la Sirt”, declarã Peter Boucka-
ert, directorul pentru situaþii de urgenþã în cadrul
HRW, care a subliniat cã unii din prizonieri aveau
mâinile legate la spate. Aceste rezultate sunt con-
vergente cu informaþiile oferite de un corespon-
dent AFP care s-a deplasat la Sirt, în octombrie,
ºi a cules date ºi probe cu privire la descoperirea
a 65-70 de cadavre în incinta Hotelului Mahari,
dintre care multe aveau câte un glonþ în cap.
HRW a recuperat înregistrãri video filmate cu
telefoane mobile de cãtre combatanþi anti-Gad-
dafi care îi surprind pe aceºtia în timp ce abu-
zeazã ºi insultã un grup mare de membri ai con-
voiului pe care îi capturaserã. Organizaþia anun-
þã cã a utilizat fotografii realizate în morgi de
spitale “pentru a confirma cã cel puþin 17 dintre
deþinuþii care apar în înregistrãri video au fost
executaþi ulterior la hotel” ºi a intervievat atât
ofiþeri din cadrul miliþiilor rebele care se aflau la
faþa locului, cât ºi supravieþuitori ai atacului asu-

pra convoiului aflaþi în detenþie sau la domiciliu.
ONG-ul anunþã cã a predat rezultatele anchetei
autoritãþilor libiene de tranziþie imediat dupã crime
ºi cã a solicitat ulterior noilor autoritãþi sã efectu-
eze o anchetã completã asupra acestor crime, ce
pot fi asimilate unor crime de rãzboi.

Raport de 50 de pagini privind uciderea lui Gaddafi ºi a susþinãtorilor sãi

Protest cu sirene în Grecia

Sute de paramedici din
Grecia ºi-au adus ieri ambu-
lanþele la Atena, la un protest
cu sirene. Mulþi au venit cu
motocicletele de serviciu ºi au
fãcut o coloanã lungã de
câteva sute de metri. Oamenii
spun cã lucreazã pe maºini
care ar fi trebuit scoase din uz
cu mulþi ani în urmã. Partici-
panþii la protest au precizat cã
unele ambulanþe au ºi peste
600.000 de kilometri la bord.
Ei se tem cã pot rãmâne cu
pacienþii în drum în orice
clipã. De asemenea, paramedi-
cii de pe salvãrile din Grecia
sunt nemulþumiþi cã n-au fost
plãtiþi nici pentru orele supli-
mentare, situaþie care persistã
de câteva luni de zile.

Atentat sinucigaº la o bazã
NATO din Afganistan

Un atentat sinucigaº cu
maºinã-capcanã, produs ieri la
o bazã comunã a NATO ºi a
armatei afgane, a provocat
numeroase victime în rândul
forþelor afgane, a anunþat
coaliþia internaþionalã. “Po-
trivit primelor informaþii,
atacul (din provincia Paktiya)
a provocat numeroase victime
în cadrul forþelor afgane, dar
nu existã pentru moment
informaþii despre victime în
rândul (trupelor) NATO”, a
declarat un purtãtor de cuvânt
al coaliþiei internaþionale, fãrã
a preciza dacã victimele afgane
au fost rãnite sau ucise.

Comisarul european pentru
Sãnãtate ºi-a dat demisia

Comisarul european pentru
Sãnãtate, John Dalli, ºi-a
anunþat marþi demisia, cu efect
imediat, din cadrul executivului
comunitar, informeazã un
comunicat de presã al CE.
Dalli l-a informat pe preºedin-
tele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, cã a luat
decizia de a demisiona dupã ce
a fost informat cã Executivul
UE a primit raportul final în
urma unei investigaþii a Oficiu-
lui European de Luptã Anti-
fraudã (OLAF) asupra unei
plângeri depuse în mai 2012 de
producãtorul de tutun Swedish
Match. Compania sugera cã un
antreprenor maltez s-a folosit
de contactele sale cu John
Dalli pentru a încerca sã obþinã
avantaje financiare din partea
sa, în schimbul încercãrii de a
influenþa o posibilã viitoare
propunere legislativã privind
produsele din tutun, în princi-
pal asupra interdicþiei UE
pentru exportul de snus, o
formã de tutun pudrã, folosit
pe scarã largã în Suedia.
Imediat ce CE a primit plânge-
rea, aceasta a sesizat OLAF
pentru a declanºa o investiga-
þie. Raportul OLAF nu a gãsit
nici o dovadã concludentã a
participãrii directe a lui John
Dalli, dar considerã cã acesta
avea ºtiinþã despre eveniment,
se mai menþioneazã în comuni-
catul executivului comunitar.
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CERERI SERVICIU
Tânãrã doresc un loc de
muncã în domeniul mena-
jerã, femeie de serviciu
sau bonã. Telefon: 0720/
008.623.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 0760/652.522.
S.C. angajeazã sudori
autogen autorizaþi. Tele-
fon: 0251/410.545; 0723/
063.208.

MEDITAÞII
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/
031.894.

PRESTÃRI SERVICII
Societate ofer servicii în do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii
în muncã. Telefon. 0763/
780.444.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calitate
la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Amenajãri interioare. Tele-
fon: 0748/039.997.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Frumuseþe ºi relaxare la
salonul de întreþinere cor-
poralã M.B.S. din spatele
Primãriei, str. „Romul”, bl.
B1, ap. 2 (intrarea prin spa-
te). Programãri la: 0766/
642.441; 0735/621.293.

Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 came-
re decomandat, zonã cen-
tralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj I, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere Craiova. Telefon:
0757/322.534.

Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda,
gresie, faianþã, AC, termo-
pane, centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon: 0758/
063.773.
Vând apartament 3 camere
semidecomandate, 2 wc,
70 mp, etaj 2/4, Calea Bu-
cureºti, an fabricaþie 1980,
55 mii euro, negociabil. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re. Telefon: 0726/129.379.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament zona Sucpi
3 camere decomandate, 77
mp, 50.000 euro, negociabil.
Telefon: 0764/658.600.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Tel: 0724/
804.875.

CASE
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.

Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã ºi teren intravi-
lan în comuna Mischii, sat
Cãlineºti. Telefon: 0256/
225.144; 0720/307.774.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 came-
re, modernizatã, cu puþ ame-
rican ºi 4000 mp teren, vie,
grãdinã, pomi, în Livezi – Po-
dari. Telefon/fax: 0251/522.579.

Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã de lux
cu centralã proprie, ultra-
central, oraº Balº – Olt,
preþ la vedere, negociabil.
Telefon: 0746/292.721.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.
Vând garsonierã conf. 1.
Telefon: 0756/755.419.
Particular, vând garsonierã
în Bucureºti, parter stradal,
cu îmbunãtãþiri, în scectorul
6. Telefon: 0752/641.487.
Particular, vând (închiriez)
garsonierã (2 camere) con-
fort 2 cu geam termopan,
parchet, izolaþie interior, preþ
negociabil, 60.000 lei. Tele-
fon: 0743/120.446; 0770/
556.335.
Proprietar, vând garsonierã
conf. II, îmbunãtãþitã, preþ
negociabil. Telefon: 0770/
556.335; 0743/120.446.
Vând sau schimb garsonie-
rã cu apartament. Telefon:
0760/548.459.
Vând garsonierã mobilatã,
etaj I, utilatã, zona Liceului de
Chimie, preþ convenabil.
Telefon: 0766/656.844.
Particular vând (închiriez)
garsonierã mobilatã, parter,
îmbunãtãþitã, Bucureºti, sec-
tor 6. Telefon: 0752/641.487.
Vând camerã cãmin
zona liceului Chimie. Te-
lefon: 0767/271.705;
0745/574.371.
Vând garsonierã 32 mp, Vi-
tan – Bucureºti, 34.500 euro.
Telefon: 0741/560.393;
0742/527.849.
Vând garsonierã. Telefon:
0786/141.944; 0251/547.564.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând (închiriez) apartament
2 camere mobilat, lângã
hotel Jiul, preþ negociabil.
Telefon: 0741/784.417.
Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a –
vis de Spitalul Militar. Tele-
fon: 0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând apartament 2 camere
decomandate Calea Bucu-
reºti, etaj 1, superîmbunãtã-
þit, preþ 50.000 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0251/
561.078.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.

Anunþul tãu!
Conform hotãrârii Consiliului de Administraþie
al SC STAR SA Craiova, începând cu data de
17.10.2012, se anuleazã toate ºtampilele socie-
tãþii care au fost folosite de cãtre SC STAR SA
Craiova pânã la aceastã datã, acestea fiind de-
clarate nule. Începând cu data de 17.10.2012,
se vor confecþiona ºi folosi noi ºtampile pentru
SC STAR  SA Craiova, cu o nouã amprentã.
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Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe, gaz,
apã, canal, curte, 161 mp,
preþ 45.000 euro, negocia-
bil. Informaþii la telefon: 0723/
537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 10 euro/mp. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã Obîrºia Nouã –
judeþul Olt, 4 camere, curte
2100 mp, vie, fântânã. Tele-
fon: 0727/739.810; 0770/
750.488.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºt plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON), ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1. Telefon: 0721/
502.557; 0751/400.571;
0253/466.520.

Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.
Vând casã Negoieºti sau
schimb cu garsonierã sau
apartament ºi diferenþa de
bani. Telefon: 0762/738.112.

TERENURI
Particular, vând teren in-
travilan 3000mp comuna
Redea, judeþul Olt. Tele-
fon: 0768/612.733.
Vând teren extravilan,
preþ 12 euro/mp. Telefon
0743/068.317.
Vând teren central 330
mp, 2 deschideri, strada
„Sfinþii Apostoli”. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând 2000 mp central
Craiova. Telefon: 0768/
927.299; 0371/125.886.
Particular, vând teren comu-
na Almãj, 4 E/mp. Telefon:
0761/137.571.
Vând teren construibil în
Leu, cadastru, curent elec-
tric, strada principalã, 1153
mp. Telefon: 0766/816.858.
Vând teren intravilan 6200
mp, comuna Brãdeºti, toa-
te facilitãþile, deschidere 57
mp, preþ negociabil. Telefon:
0749/230.636.
Vând teren, zona Ciupercã,
500 mp, 240 euro mp, ne-
gociabil. Telefon: 0723/
523.575; 0741/309.648.
Vând proprietate Cârcea –
Viaduct, locaþie deosebitã.
Telefon: 0721/995.405.
Vând urgent teren 500 mp,
Lac Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.

Vând 1500 mp în Bãile Go-
vora ”Belvedere”, toate utili-
tãþile instalate, împrejmuit,
lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Vând pãmânt extravilan ºi
intravilan în comuna Mur-
gaþi. Telefon: 0766/582.831.
Vând teren intravilan 1000
mp, comuna Pieleºti, sat
Câmpeni, poziþie deosebitã,
5 E/mp,  la 20 km de Craio-
va. Telefon 0767/221.046.
Vând 0,35 ha pãdure stejar Ø
40, H = 15 m ºi 0,38 ha livadã
meri pe rod în Satu Meien,
comuna Popeºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren Cârcea 1000
mp, utilitãþi, zonã de case.
Telefon: 0721/483.933.
Vând teren 1700 mp cartier
Popoveni, Craiova îngrãdit +
utilitãþi. Telefon: 0723/693.646.
Vând urgent 10 ha pãdure
stejar ºi salcâm în satul Co-
corova – Tulburea – Gorj.
Telefon: 0757/082.201.
Vând douã terenuri a câte
500 mp în Calafat, construi-
bile. Telefon: 0762/671.255;
0761/636.805.
Vând teren între case zona
Cernele, utilitãþi, 400 mp, ide-
al pentru casã 14.000 E.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren intravilan 4000
mp la 11 km de Craiova cu
o casã bãtrâneascã, pomi,
vie, fântânã, cadastru fãcut.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan 5000
mp ºi teren intravilan 1200
mp. Telefon: 0253/270.291;
0726/110.945.
Vând teren 500 mp Lac
Avioane. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484;
0770/947.221.
Particular, vând pãdure pe
malul Oltului dincolo de Sla-
tina. Telefon: 0752/641.487.

Vând urgent teren comuna
Maglavit, preþ negociabil.
Telefon: 0758/937.083;
0749/806.690.
Vând teren 250 mp, Fermie-
rului. Telefon: 0748/038.650.
Vând teren 1480 mp, des-
chdere 20 m în oraº. Tele-
fon: 0731/989.215.
Vând teren 202 mp zona
„A”, toate utilitãþile, ca-
dastru, intabulare, des-
chidere 10,62m/19,30m.
Telefon: 0722/709.347.
Vând terenuri de 750 mp,
1500 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus, fiind la stradã
betonatã ºi cu toate facilitã-
þile, preþ convenabil. Tele-
fon: 0746/467.922; 0745/
903.283.
Vând teren intravilan la intra-
re în Preajba, 700 mp sau
variante. Telefon: 0723/
253.544.
Vând 2 ha de pãmânt arabil
în comuna Amãrãºtii de Jos,
Dolj. Telefon: 0351/422.201.
În atenþia agenþiilor imobili-
are. Vând teren intravilan
Craiova 12.500 mp împrej-
muit cu gard beton plus 500
mp construcþii. Telefon:
0721/152.832.
Vând teren Cârcea, zona
mânãstire, 950 mp, deschi-
dere 18 m, utilitãþi, cadastru,
11.000 euro. Telefon: 0767/
263.391.
Vând urgent 10 hectare pã-
dure stejar ºi salcâm în sa-
tul Cocorova – Tulburea –
Gorj. Telefon: 0757/082.201.
Vând 4000 mp teren intravi-
lan cu fântânã ªimnicu de
Sus, sat Floreºti, 120 mp
construcþie începutã, curent
trifazic ºi dependinþe. Telefon:
0721/159.868.
Vând teren intravilan, zona
ANL- Veterani – 410 mp.
Telefon: 0770/222.518.

Vând teren Popoveni str.
„Moldova”, curent, gaze,
apã. Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Livezi – Podari. Tele-
fon: 0769/680.857.
Vând teren 300 mp lângã
Real, Calea Severinului. Te-
lefon: 0747/571.863.
Vând 565 mp teren ultracen-
tral, lângã Ambient. Telefon:
0734/840.729.
Vând 40 ha pãdure de sal-
câm exploatabilã integral, 25
km de Craiova. Telefon:
0724/137.363.
Vând teren 800 mp (40/20)
vis-a-vis de Penitenciarul
Craiova. Telefon: 0761/
418.574, dupã ora 1500.
Vând pãdure Borãscu, Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând teren str. „Dobrogea”.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren intravilan comu-
na Secui, 11 km de Craio-
va, poziþie deosebitã, ºosea-
ua naþionalã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/412.361.
Vând teren 500 mp + casã
Împãratul Traian. Telefon:
0251/561.078; 0722/869.284.
Vând 400 mp, deschidere  13
ml, în oraº, toate utilitãþile, zonã
bunã. Telefon: 0731/989.215.
Vând 1 ha pãdure salcâm
gros pe teritoriul comu-
nei Dobreþu, judeþul Olt.
Telefon: 0232/223.409;
0770/536.664.
SCHIMBURI

Schimb apartament Craio-
va cu Bucureºti. Telefon:
0723/692.884.

Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate, Valea
Roºie, etaj 3, cu similar
Brazdã sau Corniþoiu. Tele-
fon: 0762/945.917.
Schimb (vând) apartament
2 camere decomandate,
etaj 2/4, cartier Crihala, Dro-
beta-Turnu Severin cu simi-
lar în Craiova. Telefon: 0769/
272.226.
Schimb garsonierã Brazdã
bl. G7 cu apartament 2 ca-
mere + diferenþa. Telefon:
0729/368.009.
Schimb apartament 2 ca-
mere decomandate zona
Ciupercã cu garsonierã
zona 1 Mai + diferenþa. Te-
lefon: 0351/459.222.
Proprietar, schimb aparta-
ment 2 camere ultracentral
cu apartament 3 camere
central, etaj 1 sau 2. Telefon:
0770/682.554.
Casã Craiova - 5 camere,
baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã, cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Tico, an fabricaþie
1998, km. 52.500. Telefon:
0720/010.629.

STRÃINE
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

SC ERPIA SA anunþã publicul
interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul
„Amplasare staþie betoane
tip” propus a fi amplasat în Bu-
levardul Dacia nr. 5b, Craiova.
Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, strada “Pe-
tru Rareº” nr. 1, ºi la sediul SC
ERPIA SA, strada Siretului nr.
35, Craiova, în zilele de L-V,
între orele 9.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul ARPM Craiova,
strada “Petru Rareº” nr. 1.

Cu sufletele cernite de durere, fa-
milia anunþã decesul celui ce a fost

tatã ºi soþ de neînlocuit, ªTEFAN NICU,
în vârstã de 58 de ani. Înmormântarea
va avea loc azi, 18 octombrie 2012, la
Cimitirul Ungureni, cu plecare din strada
“Rovinari” nr. 7, la ora 11.30, slujbala
religioasã oficiindu-se la Biserica Oota
din Craiova. A plecat pe neaºteptate
într-o lume mai bunã, lãsându-ne  toa-
te regretele ºi amintirea unui suflet cald
ºi bun. De acolo de
unde este, ºtim cã
ne vegheazã ºi ne
ocroteºte, ca ºi în
viaþã.

Dumnezeu sã-l
ierte ºi sã-l odih-
neascã în rândul
celor drepþi, iar
candela iubirii
noastre sã-i fie lu-
minã veºnicã!

Colegii de redacþie sunt
alãturi de  Marius ªtefan la
marea durere pricinuitã de
decesul fulgerãtor ºi pre-
matur al tatãlui, ªTEFAN
NICU. Sincere condoleanþe
familei îndoliate. Dumne-
zeu sã-l ierte ºi sã-l odih-
neascã în pace!
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Vând Skoda Fabia 1.4, nu-
meroase facilitãþi. Telefon:
0721/014.232.
Vând auto Kia Sephia. Te-
lefon: 0786/405.217.
Vând Matiz 2006, km 7000,
AC. Telefon: 0721/483.933.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

UTILAJE
Vând SUP 29 de Piatra-
Neamþ, în stare de funcþio-
nare, 4000 RON. Telefon:
0761/612.963.
Vând urgent tractor univer-
sal U445, preþ convenabil.
Telefon: 0746/883.199.

DIVERSE
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.

Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de
300 mm. Telefon: 0351/
800.654.
Vând aragaz 4 ochiuri, sta-
re foarte bunã, an fabricaþie
2008, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/805.022.
Vând miere de mai (17 lei/
kg) ºi poliflorã (14 lei/kg).
Telefon: 0743/237.732.
Vând butelie aragaz - 80 lei;
pãlãrie fetru nouã 52-55 – 60
lei; covor persan 3/2 grena
– 50 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.

Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 tone porumb boa-
be, preþ negociabil. Telefon:
0251/447.543.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubbiliarã
argint 25 gr, Carol I 1881,
300 euro. Telefon: 0761/
355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând pianinã – 10.000 euro.
Telefon: 0737/265.196.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

Vând pianinã. Telefon: 0746/
241.210.
Vând grilaje geamuri, pret
avantajos. Telefon: 0761/
270.365
Vând foarfecã ghilotinã de
tãiat tablã, fabricatã la Sibiu,
hidraulicã, dimensiuni tãie-
re 2500 x 0,5 mm, preþ
15000 lei ºi presã hidrauli-
cã, putere 50 niutoni, 5000
lei ng. Relaþii la telefon Cra-
iova: 0722/946.511.
Vând porumbei albi, rasã
voiajori. Telefon: 0727/
808.696.
Vând piese noi pentru Tra-
bant. Telefon: 0745/371.616.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând mânzã Sibiu 1 an ºi 4
luni, semigrea. Telefon:
0741/975.279.
Vând convenabil douã calo-
rifere oþel (tablã) 100cm/
0,60 sau schimb cu calori-
fere de fontã folosite. Telefon:
0251/534.303.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Ocazie! Locuri de veci cimi-
tirul Sineasca (2+1) Telefon:
0722/570.300.

Vând loc de veci – cimitirul
Ungureni aproape de admi-
nistraþie. Telefon: 0351/
459.605; 0733/696.676.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Ocazie! Trei locuri veci cen-
tral cimitirul Ungureni ºi trei
Sineasca. Telefon: 0722/
570.300.
Vând loc de veci suprapus
Cimitirul Romaneºti. Tele-
fon: 0351/445.217.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã peri-
nã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri cu jantã
155X13, puþin rulate, aragaz
voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, canistre metal 20 litri, al-
ternator 12V, polizor (flex) D
125x 850 W, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.

Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând un cavou în Cimitirul
Nisipului, preþ negociabil.
Adresaþi-vã la adresa: str.
„Bucovãþului” nr. 32.
Vând loc de veci, 2 locuri,
cimitirul Sineasca. Telefon:
0770/335.846.
Vând cazan þuicã – aramã,
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânã-
toare din piele, hidrofor pen-
tru irigaþii. Telefon: 0728/
154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 5 litri, 10 lei/L. Telefon:
0752/166.330.
Vând pianinã Rosekranz
Dresden. Telefon: 0251/
419.630.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând douã locuri de veci în
Cimitirul Sineasca, zona 0.
Telefon: 0251/426.077 sau
0724/910.004.

DIRECTIA SILVICA DOLJ cu sediul in str. “Iancu Jianu” nr. 19,
organizeaza licitatii publice deschise / negocieri, pentru:

- vanzarea masei lemnoase pe picior;
 Volumul oferit :

               -    DM  =                 833  mc
                -    DT   =                324  mc
                -     FA  =                3  mc
                 -    Cvercinee =      1151  mc
                 -    Rasinoase =            0  mc
                   TOTAL         =   2311 mc
Licitatiile / negocierile se vor organiza la sediul directiei in data de

29.10.2012, incepand cu ora 10.00.
Licitatia / negocierile se vor desfasura conform prevederilor Regu-

lamentului de vinzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din
fondul forestier proprietate publica a statului administrat de RNP-
Romsilva, aprobat prin OM nr.: 1898/11.11.2010.

Preselectia se va tine in data de 24.10.2012
Oferta se va face prin strigare directa.
Listele cuprinzand volumul de masa lemnoasa, pot fi consultate

pe site-ul RNP – Romsilva: www.rosilva.ro.
Nu pot participa la licitatie/negociere agentii economici care

nu au achitat obligatiile financiare fata de Directia Silvica Dolj, sau
alte directii silvice din tara, sau nu au respectat prevederile contracte-
lor incheiate anterior.

Relatii la telefonul 0251/421363 sau fax 0251/597059, intre ore-
le 09.00 – 16.00.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

joi, 18 octombrie 2012

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

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188

De închiriat
„SALA MAURÃ”
RESTAURANT

MINERVA
Telefon:

0729/163.266

Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-Construcþii Montaj 1 S.A., cu se-
diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”diul în Craiova, “M. Kogãlniceanu”
nr. 20 închiriazã sau vinde teren înnr. 20 închiriazã sau vinde teren înnr. 20 închiriazã sau vinde teren înnr. 20 închiriazã sau vinde teren înnr. 20 închiriazã sau vinde teren în
suprafaþã de 94.000 mp situat însuprafaþã de 94.000 mp situat însuprafaþã de 94.000 mp situat însuprafaþã de 94.000 mp situat însuprafaþã de 94.000 mp situat în
punctul de lucru din Craiova, Caleapunctul de lucru din Craiova, Caleapunctul de lucru din Craiova, Caleapunctul de lucru din Craiova, Caleapunctul de lucru din Craiova, Calea
Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:Severinului nr. 40. Relaþii la telefon:
0251/532.114 sau 0744/563.729.0251/532.114 sau 0744/563.729.0251/532.114 sau 0744/563.729.0251/532.114 sau 0744/563.729.0251/532.114 sau 0744/563.729.

Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Tele-
fon: 0744/928.444.
Vând 2 locuri de veci  Cimi-
tirul Sineasca, la poartã, ne-
gociabil. Telefon: 0754/
463.089.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând butoi plastic pentru
varzã 120 kg, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/446.918.
Vând smoalã (bitum), mo-
zaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând sau închiriez spaþiu
comercial 25 mp, sat Bra-
niºte comuna Podari. Vad
comercial excelent. Telefon:
0758/576.984.
Vând cãrucior pentru han-
dicap, cadru metalic ºi plos-
cã (toate sunt noi), preþ ne-
gociabil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând convenabil mobilã
bunã, vitrinã, birou, masã,
scaune, comodã, diverse.
Telefon: 0723/692.884.
Vând maºinã de cusut Nau-
mann. Telefon: 0351/404.153.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca. Telefon: 0351/
422.201.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

TERENURI
Cumpãr teren Brazdã
500 mp minimum. Tele-
fon: 0251/561.078; 0722/
869.284.

DIVERSE
Cumpãr urgent prelatã
exterioarã  autoturism în
stare excelentã. Telefon:
0749/059.070.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat, zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626 sau
0786/959.575.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular, închiriez pe
termen lung aparta-
ment ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat,
centralã termicã, tot
confortul, preþ nego-
ciabil. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã Bule-
vardul 1 Mai. Telefon:
0785/886.507.

Închiriez apartament trei ca-
mere  G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Costul utilitãþilor intrã în chi-
ria acceptabilã. Douã came-
re la casã 1-2 studenþi. Te-
lefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Închiriez apartament 2 ca-
mere complet mobilat (uti-
lat) în Brazda lui Novac,
zona Simplon, pentru 2 stu-
denþi (studente). Relaþii la
telefon: 0351/172.213;
0752/294.839.
Închiriez apartament. Rela-
þii la telefon: 0769/477.662.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, strada
Bucovãþ – Craiova. Telefon:
0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez camerã mobilatã,
centru, pentru elevã - stu-
dentã – salariatã. Telefon:
0752/291.140.
Închiriez garsonierã în Bucu-
reºti – zona Dristor. Telefon:
0766/312.443.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandat, mobilat,
etaj 2, cartier Brazda lui No-
vac. Telefon: 0745/612.847.
Închiriez camerã la bloc, preþ
450 lei, inclusiv ºi utilitãþile.
Telefon: 0351/415.540;
0770/225.545.
Închiriez spaþiu pentru birouri
50 mp, central, la casã, la
stradã. Telefon: 0251/
410.137.
Primesc în gazdã pensiona-
rã sau salariatã, sub 70 de
ani. Telefon: 0251/428.437.
Închiriez camerã aparta-
ment Rovine. Telefon: 0763/
992.485.

Caut 2 bãieþi pentru închi-
riere apartament. Telefon:
0764/216.705.
Închiriez (vând) garsonie-
rã Brazdã. Rog seriozita-
te. Telefon: 0770/973.836;
0770/223.865.
Spaþiu de închiriat pentru
birouri, 50 mp, central, la
stradã, la curte. Telefon:
0251/410.137.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesa-
re: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Gratuit þin companie la o
doamnã de peste 40 ani.
Telefon: 0351/410.939.

Pensionar, fãrã obligaþii,
doresc cunoaºtere doam-
nã similarã social, pentru
convieþuire, vârstã aproxi-
mativ 70 ani. Telefon:
0724/572.434.
Domn serios vârstã me-
die, doresc cunoºtinþã cu
doamnã, aproximativ 55
ani, siluetã. Telefon: 0762/
700.081.
Domn 49 ani, cu servi-
c iu în Craiova, caut
doamnã vârstã apropia-
tã pentru prietenie, chiar
ºi de la þarã. Telefon:
0740/895.691.
Doresc sã cunosc o vãdu-
vã în jurul vârstei 50 – 55
ani, neinteresatã material
pentru ajutor reciproc. Te-
lefon: 0351/430.880.
Domn vãduv, 58 ani, do-
resc cãsãtorie pentru a lo-
cui la þarã, nu am obliga-
þii. Telefon: 0764/635.126.
Domn singur, 52 ani, do-
resc cunoºtinþã doamnã
vârstã apropiatã pentru
prietenie-cãsãtorie. Tele-
fon: 0732/583.211, dupã
ora 16.00.

Tânãr, 39/60/1.75 pentru
prietenie, cãsãtorie. Telefon:
0749/754.379.

DIVERSE
Caut persoanã serioasã sã
aibã grijã de o casã la þarã
în satul Lipov, fãrã costuri.
Telefon. 0251/429.943.
Vând firmã Tehnik Presi-
dent SRL Amenajãri inte-
rioare diverse. Telefon:
0724/281.744.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Dacã vreþi sã achiziþionaþi
aparatul de ozonat, sunaþi la
telefon: 0724/512.304.
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Roata se mai ºi întoarce câteodatã! Recu-
noscuþi pentru incredibila putere de revenire,
chiar ºi în situaþii dintre cele mai dificile, de
unde ºi dictonul „contra nemþilor nu eºti si-
gur niciodatã de nimic, decât doar atunci când
urcã în autocar”, oamenii echipaþi în alb-ne-
gru au pãþit-o pe propria lor piele marþi searã,
când au scos numai o remizã din disputa cu
Suedia (4-4), în condiþiile în care în minutul
61 tabela arenei Olympiastadion arãta un sec
4-0 (“dublã” Klose, Mertesacker ºi Ozil).

Elmander (76) a aruncat în aer finalul, dupã
douã goluri semnate la foc automat de Ibrahi-
movici (62) ºi Lustig (64), iar prelungirile le-
au fost fatale amfitrionilor! “Uciºi” de punctul
lui Rasmus Elm (90+3), fotbalist ce activeazã
în campionatul Rusiei, la ÞSKA Moscova.

“Nu reuºesc sã gãsesc nici o explicaþie.
Sã laºi sã-þi scape un avantaj de 4-0 în mod
normal nu este posibil. Am fost absolut exce-
lenþi timp de 60 de minute, în organizare, în
jocul de pase, am controlat totul. O orã sue-
dezii n-au fost în teren, deºi aveau jucãtori ca
Ibrahimovici sau Elmander. La pauzã, opo-
nenþii noºtri au trimis în teren doi jucãtori
proaspeþi (n.r. Kacaniklici ºi Kallstrom – “as-
sist-uri” la primele trei goluri) care au adus
suflu echipei. Ei nu aveau nimic de pierdut,
iar la al doilea gol au gãsit motivaþia ºi ºi-au
spus cã se pot apropia. Noi am devenit îngri-
joraþi, iar ei mai puternici. Suntem dezamã-
giþi. În vestiar este o liniºte de mormânt. Toate
lumea s-a aruncat pe scaune ºi tace”, a spus
la finele meciului selecþionarul “pantzerelor”,
Joachim Loew.

GRUPA A

Croaþia – Þara G. 2-0

(Mandzukici 27, Eduardo 57)
Macedonia – Serbia 1-0

(Ibraimi 59 pen.)
Belgia – Scoþia 2-0

(Benteke 69, Kompany 71)
Clasament: 1. Belgia 10p, 2. Croaþia 10p, 3.

Serbia 4p, 4. Macedonia 4p, 5. Þara G. 3p, 6.

Scoþia 2p.

GRUPA B

Cehia – Bulgaria 0-0

Italia – Danemarca 3-1

(Montolivo 33, De Rossi 37, Balotelli 54 /
Kvist 45)

Clasament: 1. Italia 10p, 2. Bulgaria 6p, 3.

Cehia 5p (3j), 4. Armenia 3p (3j), 5. Danemarca
2p (3j), 6. Malta 0p (3j).

GRUPA C

I-le Feroe – Irlanda 1-4

(Hansen 68 / Wilson 46, Walters 52, Justi-
nussen 73 aut., O’Dea 87)

Austria – Kazahstan 4-0

(Janko 23, 64, Alaba 71, Harnik 90+3)
Germania – Suedia 4-4

(Klose 8, 15, Mertesacker 39, Ozil 56 / Ibrahi-
movici 62, Lustig 64, Elmander 76, Elm 90+3)

Clasament: 1. Germania 10p, 2. Suedia 7p (3j),
3. Irlanda 6p (3j), 4. Austria 4p (3j), 5. Kazah-
stan 1p, 6. I-le Feroe 0p (3j).

GRUPA E

Cipru – Norvegia 1-3

(Aloneftis 42 / Hangeland 44, Elyounoussi
82 pen., King 83)

Islanda – Elveþia 0-2

(Barnetta 66, Gavranovici 79)
Albania – Slovenia 1-0

(Roshi 36)
Clasament: 1. Elveþia 10p, 2. Norvegia 7p, 3.

Albania 6p, 4. Islanda 6p, 5. Slovenia 3p, 6.

Cipru 3p.

GRUPA F

Rusia – Azerbaidjan 1-0

(ªirokov 84 pen.)
Israel – Luxemburg 3-0

(Hemed 13, 48, Ben Basat 35)
Portugalia – Irlanda N. 1-1

(Postiga 79 / McGinn 30)
Clasament: 1. Rusia 12p, 2. Israel 7p, 3. Portu-

galia 7p, 4. Irlanda N. 2p (3j), 5. Azerbaidjan 1p
(3j), 6. Luxemburg 1p.

GRUPA G

Letonia – Liechtenstein 2-0

(Kamess 29, Gauracs 77)
Bosnia – Lituania 3-0

(Ibisevici 28, Dzeko 34, Pjanici 40)
Slovacia – Grecia 0-1

(Salpingidis 63)
Clasament: 1. Bosnia 10p, 2. Grecia 10p, 3.

Slovacia 7p, 4. Lituania 4p, 5. Letonia 3p, 6.

Liechtenstein 0p.

GRUPA H

Ucraina – Muntenegru 0-1

(Damjanovici 45+1)
San Marino – Moldova 0-2

(Dadu 73 pen., Epureanu 78)
Programatã iniþial marþi, partida Polonia – An-

glia a fost amânatã pentru asearã, din cauza
condiþiilor meteo nefavorabile.

Clasament: 1. Anglia 7p (3j), 2. Muntenegru
7p (3j), 3. Polonia 4p (2j), 4. Moldova 4p, 5.

Ucraina 2p (3j), 6. San Marino 0p (3j).

GRUPA I

Belarus – Georgia 2-0

(Bressan 6, Dragun 28)
Spania – Franþa 1-1

(Ramos 25 / Giroud 90+4)
Clasament: 1. Spania 7p (3j), 2. Franþa 7p (3j),

3. Georgia 4p, 4. Belarus 3p, 5. Finlanda 1p (2j).

� Naþionalele de pe primul loc se calificã
direct la CM, celelalte patru locuri disponi-
bile urmând sã se decidã din cele mai bune
opt (din nouã) echipe clasate pe poziþiile se-
cunde, în urma unor jocuri de baraj.
� Grupa D, din care face România, este

inseratã pe larg în pagina 16.

Au revenit ireal de la 0-4, plecând cu un punct enorm de la Berlin

Suedezii,  mai nemþi decât nemþiiSuedezii,  mai nemþi decât nemþiiSuedezii,  mai nemþi decât nemþiiSuedezii,  mai nemþi decât nemþiiSuedezii,  mai nemþi decât nemþii
Loew, dupã umilinþa fãrã precedent trãitã de echipa sa: „Aºa ceva nu e posibil! În vestiar era o liniºte de mormânt!”

“Este o lecþie pentru viitor. Echi-
pa nu a fost hotãrâtã, nu este vina
unui singur jucãtor. Am pierdut ba-
loane uºor ºi nu am mai jucat ca
înainte. Nu am fost capabili sã
restabilim ordinea în joc în ultime-
le 30 de minute”, a mai afirmat teh-
nicianul.

Armistiþiu pe
“Calderon”

Remake-ul “sfertului” de la CE
2012 n-a avut acelaºi epilog ca-n
Ucraina. N-a mai fost 2-0 ca acum
4 luni, campioana mondialã ºi euro-
peanã Spania fiind chinuitã la Ma-
drid ºi reuºind doar un 1-1 cu Fran-
þa, în capul de afiº al fazei grupelor

“Furia Roja” a presat din start
ºi putea rezolva meciul pânã la pa-
uzã. Deºi l-au pierdut rapid pe Da-
vid Silva (13), unicul intrus între
titulari în mixul Real – Barcelona,
ibericii n-au acuzat ºocul ºi au
punctat la o fazã fixã. Lloris, care
scosese anterior ºutul rezervei Ca-
zorla, a respins greºit centrarea lui Pedro ºi
Sergio Ramos (25) a marcat în poarta goa-
lã. Dupã ce, în aceeaºi fazã, stoperul madri-
len þintise bara cu capul!

“Cocoºii” s-au trezit brusc ºi puteau echi-
libra scorul. Menez chiar a înscris, însã go-
lul a fost anulat pentru un ofsaid dubios (39).
N-a fost 1-1, ºi nici 2-0. Pentru cã Lloris a
parat penalty-ul bãtut de Fabregas (41) ºi
scos de Pedro, iar la faza succesivã s-a mai
opus o datã cu un reflex excelent aceluiaºi
Fabregas.

Meciul a câºtigat mult în vitezã ºi specta-
col în actul secund. Asta pentru cã Franþa a
jucat dezinvolt ºi a ameninþat formidabil poar-
ta spaniolilor, care l-au pierdut (tot acciden-
tat) ºi pe Arbeloa. Ribery a avut ocazia ega-
lãrii, dar Busquets a deviat în plasa lateralã
ºutul starului bavarez. “Cocoºii” au forþat
cu Valbuena ºi cu Sissoko, autorul unui vo-
leu pe lângã þintã. Dincolo, Ramos a trimis
cu capul “peste”.

S-a lovit ºi Benzema, însã trupa lui Des-

champs a refuzat sã moarã pe “Vicente Cal-
deron”. Împinsã în corzi ºi salvatã în destu-
le rânduri de Casillas, “Furia Roja” s-a pre-
dat la ultima fazã. Giroud, inspirat introdus
în final, a fãcut dreptate, egalând cu capul la
centrarea lui Ribery.

Lusitanii s-au umplut de
ruºine în faþa propriilor
fani!

Tot cu 1-1 s-a încheiat ºi partida Portu-
galia – Irlanda de Nord, lusitanii suferind o
nouã dezamãgire dupã cea de la finele sãp-
tãmânii trecute, 0-1, în deplasare, cu Rusia.
Deºi Paolo Bento a trimis în teren tot ceea
ce a avut mai bun, în primul 11 regãsindu-
se jucãtori precum Cristiano Ronaldo, Pepe,
Nani sau Moutinho, britanicii au punctat pri-
mii, la finele unei jumãtãþi de orã de joc, prin
Niall McGinn. A urmat o goanã nebunã dupã
egalare (Postiga 79), însã mai mult de atât
portughezii n-au putut obþine.

Naþionala Argentinei a bifat, ieri noap-
te, a cincea victorie în preliminarii din
ultimele ºase meciuri, distanþându-se, din
postura de lider solitar, la nu mai puþin
de opt puncte de locul patru, ultimul ca-
lificabil direct! O victorie cu atât mai im-
portantã cu cât a fost obþinutã pe un te-
ren extrem de dificil de scos puncte, 2-1
în Chile. Leo Messi ºi Gonzalo Higuain
au rezolvat problema învingãtoarei în
doar trei minute (28 ºi 31), reuºita gaz-
delor venind abia în prelungiri (90+2),
din partea lui Gutierrez.

În altã ordine de idei, semifinalista ul-
timei ediþii de CM, Uruguay, n-a putut
emite nici o pretenþie în aerul rarefiat al
capitalei boliviene, La Paz (3.637 metri

Argentina, cu încã un pas spre turneul final
Nu ºi Uruguay, “nimicitã” în munþii Boliviei

deasupra nivelului mãrii), sfârºind lamen-
tabil, 1-4. Saucedo a fost eroul gazdelor,
cu o “triplã” (6, 51, 55), celãlalt punct
fiind reuºit de fostul jucãtor al CFR-ului,
Mojica (27). Golul de onoare al “celeºti-
lor” a fost marcat de Suarez (81).

În celelalte douã partide ale rundei,
una în care Columbia a stat, Paraguay a
trecut “acasã” de Peru, 1-0 (Aguilar 53),
iar Venezuela ºi Ecuador au încheiat la
egalitate, 1-1 (Arango 6 / Castillo 24).
Clasament: 1. Argentina 20p, 2. Ecua-

dor 17p, 3. Columbia 16p, 4. Venezuela
12p, 5. Uruguay 12p, 6. Chile 12p, 7.

Bolivia 8p, 8. Peru 8p, 9. Paraguay 7p.
Cu excepþia Columbiei, cu 8 meciuri ju-
cate, toate celelalte au câte 9.

Primele 4 clasate acced la turneul fi-
nal, iar locul 5 va susþine o dublã de
baraj cu o reprezentantã a zonei CON-
CACAF.

PRELIMINARII CM 2014 – AMERICA DE SUD
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Nou !!! DETERGENT NEW MAX
- GERMANIA unic importator,

SUPER CALITATE, SUPER PREŢ 4,7 lei/kg,
vânzare en gros,

vis-a-vis de AUTOGARA NORD, str. Argeş nr. 6.
Tel: 0763.380.445; 0768.265.426.

Victor Piţurcă: „Nu mă aşteptam să pierdem aşa
de categoric, mai ales că am avut multe ocazii din acţiune,
lucru pe care echipa Olandei nu l-a reuşit, a înscris trei
goluri din faze fixe şi unul pe contraatac. Faza din ultimul
minut al primei reprize a fost decisivă. Luăm goluri din faze
fixe, iar cauzele sunt multe. Nu s-a dovedit a fi o idee bună
să folosesc aceeaşi echipă ca la Istanbul, dar era greu să
schimbi ceva care a mers aproape perfect. Am pierdut o
bătălie, iar şansele la câştigarea grupei s-au diminuat. Pro-
babil că pentru locul doi ne vom bate cu  Ungaria”

Răzvan Raţ: „Diferenţa este prea mare, pentru
că practic noi am luat trei goluri din faze fixe, primul stu-
pid şi doar unul din acţiune. În afară de goluri, Olanda a
mai avut o ocazie şi aceea tot din fază fixă. Eram con-
ştienţi că se poate remonta, chiar dacă Olanda este foar-
te, foarte puternică. Nu încerc să dau vina pe arbitri, dar
am avut un arbitraj ostil. Ne-a tocat mărunt. După acel
penalti la Tamaş se putea da la fel penalti la Adi Popa.
Este destul de rău pentru noi că Ungaria a bătut Turcia”

Ciprian Marica: „După rezultatul de la Istan-
bul ne-am făcut speranţe mari şi ne propusesem minimum

România – Olanda 1-4
Au marcat: Marica 40 / Lens 9, Martins Indi 29, Van der Vaart 45 – pen. Van

Persie 86.
„Naţional Arena”, spectatori: 53.329
România: Tătăruşanu - Tamaş, Chiricheş, Goian, Raţ - Pintilii, Bourceanu

(Lazăr 61) - Torje (Ad. Popa 66), B. Stancu, Grozav (Mutu 75) - Marica. Antre-
nor: Victor Piţurcă.

Olanda: Stekelenburg - Van Rhijn, Heitinga, Vlaar, Martins Indi - Stroot-
man, De Jong, Van der Vaart (Afellay 77) - Narsingh, Van Persie, Lens (Elia 89).
Antrenor: Louis van Gaal.

Cartonaşe galbene: Bourceanu 16, Tamaş 45, Raţ 82 / Strootman 53, Lens
83, De Jong 84.

Arbitru: Craig Thomson (Scoţia).

Van der capul nostru!
România a pierdut contra unei echipe „subţiri”

a Olandei din cauza erorilor la faze fixe, fiind
dezavantajată şi de centralul scoţian Thomson

Clasament

1. Olanda 4 4 0 0 13-2 12p
2. Ungaria 4 3 0 1 10-5 9p
3. România 4 3 0 1 8-4 9p
4. Turcia 4 1 0 3 4-6 3p
5. Estonia 4 1 0 3 1-6 3p
6. Andorra 4 0 0 4 0-13 0p

„L’Equipe”
l-a taxat pe
centralul scoţian

Preliminariile CM Brazilia 2014,
grupa D

Andorra – Estonia 0-1 (Oper 56)
Ungaria-Turcia 3-1 (Koman 31,

Szalai 50, Gera 57 – pen. / Erdinc 22)
Etapa v iitoare (22 martie 2013):

Ungaria – România, Olanda – Esto-
nia şi Andorra – Turcia.

Doar publicul a fost la înălţimea
aşteptărilor marţi seara pe „Naţional
Arena”, fiindcă tricolorii au capotat,
iar arbitrul le-a înlesnit căderea. Aşa
cum ne-am aşteptat, o Olandă mai
modestă ca acum nu mai prindem. Fără
Robben şi Sneijder, având o defensi-
vă labilă, cu doi puşti pe benzi şi un
cuplu de stoperi ezitanţi, în ciuda ex-
perienţei, batavii lui van Gaal au avut
însă noroc din toate părţile. Râul, ra-
mul şi bara au fost cu ei din start, de
când Torje executase bine o lovitură
liberă în transversală şi până când
Lens a găsit neverosimil un spaţiu
minuscul spre gol de la 20 de metri,
după ce Tătăruşanu i-a respins chiar
în cap. Puteam reveni, însă Grozav nu
a fost şi cu Stekelenburg la fel de dras-
tic precum cu Volkan la Istanbul. Go-
lul secund ni-l asumăm total. Cvasi-
debutantul fundaş  Martins Indi se
plimba neînsoţit prin careul nostru şi
era normal să intre cu tot cu minge în
poartă. Şi când am reintrat în joc, ne-a
scos imediat centralul scoţian. Mari-

ca marcase după o fază de mare ata-
cant, pe care ne aşteptam mai degrabă
să o vedem la van Persie. Dar nu am
apucat să intrăm în pauză cu doar un
gol de recuperat, fiindcă la duel Tamaş-
Narsingh britanicul Thomson a dictat
un penalty pentru care în Scoţia ar fi
fost luat la bătaie şi de cei care benefi-
ciau de el. În schimb, când Adi Popa a
fost trântit de Martins Indi mai abitir
decât Willian Wallace către eşafod,
Thomson şi-a relevat crunt zgârcenia
şi probabil lipsa de valoare. Nici echi-
pele cu ştaif nu se simt prea conforta-
bil când primesc gol practic în drum
spre vestiare, cu atât mai puţin o echi-
pă destul de tânără şi fără mari valori
precum cea a României. Aşa că partea
secundă am abordat-o în consecinţă.
Şi totuşi, mai puteam spera dacă brita-
nicul dotat suspect cu fluier ar fi făcut
ce trebuia. Golul lui van Persie l-am
privit detaşaţi. Parcă a fost mai bine
aşa pentru nervii noştri. Pentru a bate
o echipă mare, indiferent de criza pe
care ar acuza-o, trebuie să ai aproape

totul de partea ta, de la formă şi noroc,
până la greşeli de arbitraj, condiţii
meteo şi de joc. Acum 5 ani, la Con-
stanţa, România, cu Chivu şi Mutu la
cote ridicate, evolua excelent tactic şi,
pe furtună, într-o semimocirlă, marca
din ofsaid prin Goian pe final de joc.
Doar aşa i-am bătut singura dată în
cele 11 întâlniri directe pe olandezi.
Atunci am câştigat grupa, acum ne
rămâne doar lupta pentru locul de ba-
raj cu Ungaria. Înaintea duelului di-
rect, atât noi, cât şi ei am bătut Esto-
nia, Andorra şi Turcia şi am pierdut cu
1-4 acasă contra Olandei.

patru puncte din această dublă. România a arătat totuşi
dorinţă, devotament şi încredere, avem potenţial. Aşa cum
au câştigat ei la Bucureşti, aşa putem învinge şi noi în
Olanda. Trebuie să pregătim mai bine fazele fixe, să fim şi
noi periculoşi. Dubla cu Ungaria va fi decisivă”

Louis van Gaal: „Cred că acum suntem favo-
riţi la câştigarea grupei. Pentru locul al doilea se vor bate
Ungaria şi România, dar cred că şi Turcia are un «11»
bun, dar nu o echipă. Nu mă aşteptam la această diferen-
ţă de scor, fiindcă România e bine organizată, dar noi i-am
provocat să ne atace şi asta ne-a favorizat. Am avut şi un
penalti la Van Persie în repriza a doua”

Van der Vaart: „E o victorie importantă, dar
mai e drum lung până la Rio. Atmosfera la Bucureşti a
fost de parcă era un meci de Campionat European sau
Cupă Mondială. După ce românii au trimis în bară, ne-am
revenit uşor şi ne-am făcut jocul nostru. Ceea ce nu a fost
deloc uşor într-un asemenea cazan. Am exers at foarte
mult fazele fixe, iar la Bucureşti acest lucru ne-a ajutat.
Mă gândeam că arbitrul va acorda penalti echipei Româ-
niei la intrarea lui Martins Indi”.

Prestaţia slabă a scoţianului Thompson a fost
remarcată şi de francezii de la L’Equipe, care au
taxat deciziile luate de central. „România a reînviat
în minutul 40 şi spera să intre la vestiare cu un mic
dezavantaj, dar domnul Thompson a vrut altfel.
Decizia luată de arbitru la faultul lui Tamaş asupra
lui Narsingh a fost o pedeapsă mult severă, iar Van
der Vaart nu a ratat o oportunitate de aur” notează
cotidianul francez. Presa olandeză nu menţionează
greşelile de arbitraj şi scrie că „Portocala Mecanică”
a obţinut o victorie preţioasă, în atmosfera ostilă de
pe Arena Naţională, în faţa celui mai puternic
adversar din grupă. „Brazilia e acum mai aproape.
Olanda a obţinut o victorie excelentă, meritată, într-o
atmosferă ostilă, împotriva celui mai puternic adversar
din grupă. Furtuna românească s-a dezlănţuit în finalul
primei reprize, însă s-a oprit imediat pentru că Olanda a
făcut 3-1 şi apoi a jucat cu siguranţă” a scris publicaţia
Ons Oranje. Ziarul De Telegraaf a precizat: „Olanda pe
drumul spre Rio după ce a surclasat România la
Bucureşti. Am jucat cu siguranţă şi am lovit de patru
ori. Marica a redus din handicap pentru 2-1, un gol
meritat, pentru că mai devreme Torje lovise bara, iar
Stekelenburg a salvat din faţa lui Grozav. Fanii români,

care au cerut un penalti în finalul partidei, au părăsit
stadionul dezamăgiţi. Olanda stă acum pe roze”.
Cotidianul Elf Voetbal a comentat astfel jocul de marţi
seara: „Peste 50.000 de suporteri fanatici au luat cu
asalt frumoasa şi ultramoderna Arenă Naţională să
vadă meciul anului, aşa cum a fost numit. A fost cel mai
bun meci din acest mandat al lui Van Gaal. Drumul spre
Rio s-a descongestionat”. Italienii de la Gazzetta dello
Sport au scris: „Olanda şi-a luat zborul spre Rio după
un succes facil în faţa unei Românii care câştigase tot
şi nu primise gol până atunci”.


