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Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
după şedinţa coaliţiei, că l-a propus pen-
tru a-i urma în funcţia de la Palatul Vic-
toria pe actualul preşedinte al Senatului,
Călin Popescu Tăriceanu. „Am propus şi
consider ca fiind cea mai bună soluţie de
prim-ministru pe preşedintele Partidului
Liberal (n.r. – PLR), domnul Călin Popes-
cu Tăriceanu, care este fondator – alături
de colegii săi – al Uniunii Social Libera-
le (USL) şi care garantează faptul că prin-
cipiile care au stat la baza USL, schimba-
rea regimului Băsescu, echilibrul social,
dezvoltarea economică, vor fi continuate
şi în 2015 şi 2016”, a spus Ponta, adău-
gând că, dacă va fi ales pe 16 noiembrie în
funcţia de preşedinte al Ro-
mâniei, va rămâne prim-mi-
nistru până în 22 decembrie,
când se încheie mandatul ac-
tualului şef al statului. 2 AC
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Insolenţa
nu-l prinde pe
Klaus Iohannis

Candidatul social-democrat la
alegerile prezidenţiale, Victor Pon-
ta, l-a provocat la patru dezbateri
electorale televizate pe contracan-
didatul său din partea ACL, Klaus
Iohannis.  Propunerea s taff-ului
social-democrat era ca prima dez-
batere să aibă loc la România TV,
iar ultima la Antena 3, televiziuni
considerate foarte apropiate de
actualul premier. Nu mai apropia-
te decât sunt B1 Tv şi Realitatea
TV de ACL, respectiv Klaus Io-
hannis.  Dac ă ac est amănunt ar
putea avea vreo relevanţă, ne re-
ferim la „ordinea” sugerată, fiind-
că temele urmau a se stabili, în
mod firesc, prin negociere, de că-
tre echipele de campanie ale can-
didaţilor, de acum intraţi în turul
II, adică finalişti.

Fondurile
europene, salvarea
Băileştiului

 Municipiul Băileşti este într-o
continuă dezvoltare, într-o perma-
nentă modernizare. Infuzia de ca-
pital european realizată prin proiec-
tele implementate de administraţia
locală face ca Băileştiul să-şi schim-
be înfăţişarea pe zi ce trece, să prin-
dă viaţă, iar oamenii să fie cât mai
implic aţi în activitatea socială şi
edilitară a oraşului. Despre toate
aceste transformări, proiecte şi pro-
grame ne-a vorbit edilul municipiu-
lui, Costel Pistriţiu, care şi-a amin-
tit de momentul preluării mandatu-
lui de primar, de toate obstacolele
pe care le-a întâlnit, fiind novice în
ale administraţiei, şi cum a reuşit
totuşi să le depăşească. A făcut tot-
odată şi o proiecţie a viitorului, el a
încercat să explice cum vede dez-
voltarea acestui municipiu, şi ce ar
dori de la concetăţenii săi.

Redacţia cotidianului “Cuvântul
Libertăţii” îi urează maestrului gra-
fician Gabriel Bratu LA MULŢI ANI
la împlinirea vârstei de 80 de ani.

Campanie pentru
donare de sânge,
la Craiova

Zilele acestea, până pe 9 noiem-
brie, la Craiova se desfăşoară o
amplă campanie pentru donare sân-
ge. Ac ţiunea este organizată de
Societatea Studenţilor Medicinişti,
în colaborare cu Centrul de Trans-
fuzii Sanguine Craiova, sub sloga-
nul „Donează sânge,  fii erou”.
Campanii de acest fel au loc tot mai
frecvent pe fondul lipsei unei can-
tităţi suficiente de sânge în spitale.

Gabriel Bratu 80:
O viaţă cu artă
şi… umor!



2 / cuvântul libertãþii miercuri, 5 noiembrie 2014
actualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Rezultate

finale alegeri

prezidenþiale:

Ponta - 40,44%,

Iohannis - 30,37%
Rezultatele finale anunþa-

te ieri de Biroul Electoral
Central (BEC), dupã primul
tur al alegerilor prezidenþia-
le, aratã cã Victor Ponta
(candidatul Alianþei electo-
rale PSD-UNPR-PC) a
obþinut 40,44% din voturi,
în timp ce Klaus Iohannis
(candidatul Alianþei Creºtin
Liberale) a obþinut 30,37%
din voturi. Ca numãr de
voturi, Ponta a obþinut
3.836.093, în timp ce
Iohannis a fost votat de
2.881.406 persoane, iar
independentul Cãlin Popes-
cu Tãriceanu de 508.572
persoane. Elena Udrea
(PMP) a primit 493.376
voturi (5,20%), independen-
ta Monica Macovei –
421.648 voturi
(4,44%), Dan Diaconescu
(PP-DD) - 382.526 voturi
(4,03%), Kelemen Hunor
(UDMR) - 329.727 voturi
(3,47%), Corneliu Vadim
Tudor (PRM) - 349.416
voturi (3,68%), independen-
tul Teodor Meleºcanu -
104.131 voturi (1,09%) Szi-
lagyi Zsolt - 53.146 vo-
turi (0,56%), Gheorghe
Funar - 45.405 voturi
(0,47%), William Brânzã -
43.194 voturi (0,45%), Con-
stantin Rotaru - 28.805
voturi (0,30 %) ºi Mirel
Mircea Amariþei - 7.895
voturi (0,08%).

Ministrul de Externe, Titus Corlã-
þean, a declarat, ieri, cã a propus Bi-
roului Electoral Central (BEC) simpli-
ficarea procedurii de completare a de-
claraþiei pe propria rãspundere (prin
care cei care nu voteazã la secþia unde
sunt arondaþi declarã cã nu au mai vo-
tat ºi nici nu o sã mai voteze ºi la altã
secþie) ºi a listei pe care trebuie sã se
înscrie votanþii din diaspora, precum
ºi mãrirea numãrului de cabine de vot,
acolo unde o permite spaþiul. Dupã în-
tâlnirea cu reprezentanþii BEC, minis-
trul a menþionat cã declaraþia pe pro-
pria rãspundere va putea fi descãrcatã
online ºi completatã înainte de vot, ur-
mând ca la secþie sã fie doar semnatã.
Totodatã, MAE doreºte ca decizia BES
din 2 noiembrie, prin care aceastã declaraþie a
putut fi completatã ºi în proximitatea secþiei de
votare, sã fie menþinutã. ªeful diplomaþiei a mai
spus cã MAE a propus ºi simplificarea proce-
durii de completare a listei cu datele cu carac-
ter personal ºi creºterea numãrului de cabine
de vot, acolo unde existã spaþiu. “A fost ridica-
tã chestiunea completãrii acelei liste, acelui ta-
bel cu datele cu caracter personal. ªtiþi cã în
strãinãtate nu existã acele liste electorale care
sunt în România, cu nume, prenume, date,
atunci cetãþenii, potrivit legii, trebuie sã com-
pleteze cu nume, prenume, CNP, adresã ºi aici
se pierde foarte mult timp. Problema pe care
am ridicat-o ºi eu este dacã, respectând legea,
nu s-ar putea simplifica, eventual pãstrarea CNP,
a oraºului, ºi nu a tuturor datelor, stradã, nu-
mãr”, a explicat Corlãþean. Cât priveºte perso-
nalul insuficient de la secþii, ministrul a menþio-
nat cã MAE este pregãtit sã punã la dispoziþie
diplomaþi imparþiali, care nu fac politicã, pen-
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tru completarea acestor birouri, ceea ce va per-
mite ºi multiplicarea cabinelor de vot.

Premierul Victor Ponta a cerut, ieri, la înce-
putul ºedinþei de guvern, ca în turul doi, în frun-
te cu ministrul de Externe, toþi secretarii de stat
sau din conducerea ministerului sã fie într-o
capitalã unde au fost probleme. “În frunte cu
ministrul, toþi secretarii de stat sau din condu-
cerea ministerului veþi fi duminicã, 16 noiem-
brie, într-o capitalã unde au fost probleme, la
Londra, la Paris. Vã alegeti, dar rãspundeþi per-
sonal ºi seara, chiar dacã sunt ales preºedinte,
dacã rãmâne vreun român care nu poate sã
voteze, plecaþi toþi din funcþii. Cineva trebuie
sã rãspundã pentru asta”, a spus Ponta.

Membrii BEC au avut ieri o întâlnire cu re-
prezentanþi ai MAE, pentru identificarea unor
soluþii viabile în vederea unei bune desfãºurãri
în strãinãtate a celui de-al doilea tur de scrutin
al alegerilor prezidenþiale, din 16 noiembrie. Po-
trivit unui comunicat al BEC remis Agerpres,

în conformitate cu prevederile art.12
din Legea nr.370/2004 pentru alege-
rea Preºedintelui României, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, pe lângã misiunile diplomati-
ce ºi oficiile consulare ale României
se organizeazã una sau mai multe secþii
de votare pentru alegãtorii care se aflã
în strãinãtate la data alegerilor. În afa-
ra acestor secþii de votare pot fi orga-
nizate, cu acordul guvernului din þara
respectivã, secþii de votare ºi în alte
localitãþi decât cele în care îºi au se-
diul misiunile diplomatice sau oficiile
consulare. Organizarea ºi numerota-
rea secþiilor de votare din strãinãtate
sunt stabilite de ministrul Afacerilor
Externe, prin ordin, care se publicã în

Monitorul Oficial al României, Partea I ºi pe
site-ul MAE, în termen de cel mult 15 zile de la
data intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului
privind stabilirea datei alegerilor. Durata votãrii
este stabilitã prin dispoziþiile art.44 alin. (1) ºi
art.46 din aceeaºi lege, în conformitate cu care
votarea începe la ora 7,00 ºi se încheie la ora
21,00. La ora 21,00 preºedintele biroului elec-
toral al secþiei de votare declarã votarea înche-
iatã ºi dispune închiderea sãlii unde se voteazã.
Alegãtorii care la ora 21,00 se aflã în sala unde
se voteazã pot sã îºi exercite dreptul de vot.
BEC precizeazã cã nu poate modifica dispozi-
þiile imperative ale legii care prevãd închiderea
secþiilor de votare la ora 21,00.

Reamintim cã duminicã, 2 noiembrie, la pri-
mul tur al alegerilor prezidenþiale, sute de ro-
mâni au stat la cozi la secþiile de votare din
Italia, Franþa ºi Germania, dar nu au mai apu-
cat sã voteze, deoarece secþiile s-au închis la
ora 21.

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, dupã ºedinþa coaliþiei, cã
l-a propus pentru a-i urma în func-
þia de la Palatul Victoria pe actualul

Agenþia Naþionalã de Administrare Fis-
calã (ANAF) avertizeazã contribuabilii
asupra unei posibile fraude, prin inter-
mediul unor SMS-uri, prin care contri-
buabilii sunt sfãtuiþi sã apeleze un numãr
de telefon în vederea obþinerii unei redu-
ceri a datoriilor sau evitãrii executãrii sili-
te. “Agenþia Naþionalã de Administrare Fis-
calã informeazã contribuabilii asupra unei
posibile fraude care se analizeazã zilele
acestea. Persoane fizice recepþioneazã pe
telefoane SMS-uri în care sunt informaþi
cã au datorii cãtre ANAF, care este cuan-

UNPR a încheiat, ieri, un protocol de colaborare cu PRM
privind susþinerea candidaturii lui Victor Ponta în turul al II-lea
al alegerilor prezidenþiale, a anunþat Uniunea, printr-un comuni-
cat. Potrivit rezultatelor finale ale primului tur al prezidenþialelor
prezentate de BEC, Vadim Tudor a obþinut 349.416 voturi
(3,68%). „Am fost curtat de ambele tabere beligerante, dar
dupã o serioasã reflectare ºi meditaþie am decis sã îl ajut pe
tânãrul Victor Ponta sã se mute cu biroul la Palatul Cotroceni
pentru cã, vorba aia, aleg rãul cel mai mic. Iar Klaus Iohannis ºi
echipa lui au fãcut niºte greºeli monumentale pentru miºcarea
naþionalistã din România (...) Eu nu voi vota niciodatã un strãin
de neam ºi lege, un om de o altã etnie, sau, prin absurd, Klaus
Iohannis ar putea deveni preºedintele României atunci când eu
voi deveni preºedintele Germaniei”, a susþinut Vadim Tudor.

Tãriceanu, propus premier de Victor Ponta
preºedinte al Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu. „Am propus ºi
consider ca fiind cea mai bunã so-
luþie de prim-ministru pe preºedin-

tele Partidului Liberal (n.r.
- PLR), domnul Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, care
este fondator, - alãturi de
colegii sãi, - al Uniunii
Social Liberale (USL) ºi
care garanteazã faptul cã
principiile care au stat la
baza USL, schimbarea re-
gimului Bãsescu, echili-
brul social, dezvoltarea
economicã, vor fi conti-
nuate ºi în 2015 ºi 2016”,
a spus Ponta, adãugând
cã, dacã va fi ales pe 16

noiembrie în funcþia de preºedinte
al României, va rãmâne prim-mi-
nistru pânã în 22 decembrie, când
se încheie mandatul actualului ºef
al statului. Totodatã, premierul a
precizat cã nu exclude, ca varian-
te de premier tehnocrat, pe vice-
guvernatorul BNR Florin Georges-
cu, dacã vor fi probleme de ordin
economic sau fiscal, sau pe Geor-
ge Maior, directorul SRI, dacã vor
fi probleme de securitate.

Tot ieri, Victor Ponta a anunþat
ºi cã, dacã va câºtiga alegerile pre-
zidenþiale, îl va numi pe fostul ºef
al SIE, Teodor Meleºcanu, consi-
lier pe probleme de securitate naþi-
onalã. „Pot sã vã anunþ azi faptul
cã am vorbit cu domnul Teodor

Meleºcanu ºi domnia sa va face
parte din echipa mea prezidenþialã,
ca ºi consilier pentru probleme de
securitate naþionalã, adicã în locul
ocupat acum de domnul Fota cred,
pentru cã mã bazez pe experienþa
domniei sale ºi am nevoie de oa-
meni cu experienþã la Cotroceni”,
a spus Ponta asearã, la Parlament,
unde a avut loc ºedinþa coaliþiei de
guvernare. Anterior, Meleºcanu îºi
anunþase susþinerea pentru Ponta
în turul al doilea al prezidenþialelor,
precizând cã un factor esenþial în
adoptarea acestei decizii a fost
convingerea fermã cã împreunã
vor aplica o politicã în favoarea
securitãþii României ºi a unei dez-
voltãri economice durabile.

tumul acestora ºi sunt sfãtuiþi sã apeleze
un numãr de telefon în vederea obþinerii
unei reduceri sau evitãrii executãrii silite.
Agenþia Naþionalã de Administrare Fis-
calã atenþioneazã contribuabilii cã aceste
SMS-uri nu sunt transmise de organele
fiscale ºi sã nu dea curs solicitãrilor din
acestea”, se aratã într-un comunicat al
ANAF remis ieri Agerpres. ANAF reco-
mandã contribuabililor care primesc ast-
fel de SMS-uri sã se adreseze organelor
fiscale de care aparþin, în vederea clarifi-
cãrii stãrii de fapt fiscale.

Fiscul avertizeazã contribuabilii asupra unei
posibile fraude, prin intermediul unor SMS-uri

Vadim Tudor susþine
candidatura lui Ponta în turul II
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Vremea va fi frumoasã astãzi ºi
mai caldã decât în mod normal la
aceastã datã calendaristicã. Excep-
þie vor face zonele joase cu precã-
dere din sudul ºi din estul teritoriu-
lui, unde se va semnala ceaþã sau
nebulozitate stratiformã, posibil cu
totul izolat asociatã cu burniþã, ast-
fel încât valorile termice se vor si-
tua în jurul mediilor climatologice.

Vântul va sufla slab ºi moderat,
cu unele intensificãri în Moldova,
Banat, Criºana, pe litoral ºi la mun-
te. Temperaturile maxime, în ge-
neral în creºtere uºoarã faþã de in-
tervalul precedent, se vor situa în-
tre 12 ºi 19 grade, uºor mai scã-
zute în zonele cu ceaþã persisten-
tã, iar cele minime se vor încadra
între -5 grade în depresiunile Car-
paþilor Orientali ºi 12 grade în Dea-

Cel mai ridicat procent de persoane supuse riscu-
lui de sãrãcie ºi excluziune socialã din Uniunea Euro-
peanã se înregistra, în 2013, în Bulgaria (48%), Ro-
mânia (40,4%), Grecia (35,7%), Letonia (35,1%) ºi
Ungaria (33,5%), relevã datele prezentate marþi de
Oficiul European de Statisticã (Eurostat). Nivelurile
cele mai reduse ale acestui indicator se înregistrau în
Cehia (14,6%), Olanda (15,9%), Finlanda (16%) ºi
Suedia (16,4%). La nivelul celor 28 de state din Uni-
unea Europeanã, anul trecut, 24,5% din populaþie –
respectiv 122,6 milioane de persoane – era supusã
riscului de sãrãcie ºi excluziune socialã, comparativ
cu 24,8%, în 2012 ºi cu 23,8% în 2008.

Un obiectiv al Strategiei Europa 2020 este scoate-
rea din categoria celor expuºi sãrãciei ºi excluziunii
sociale în UE a cel puþin 20 de milioane de persoane
pânã în 2020. Progresele cãtre atingerea acestui obiec-
tiv sunt mãsurate în funcþie de trei indicatori – persoa-
ne aflate în risc de sãrãcie, persoane ce se confruntã
cu privaþiuni materiale grave ºi persoane ce trãiesc în
familii cu o intensitate a muncii foarte scãzutã (în care

Vreme frumoasã
astãzi ºi mâine

Eurostat: 40,4% din români, supuºi riscului
de sãrãcie ºi excluziunii sociale

lurile de Vest.
ªi mâine vremea va fi caldã pen-

tru aceastã perioadã. Cerul va fi
variabil, însã în vestul ºi sud-ves-
tul þãrii, noaptea, vor fi unele în-
norãri ºi cu totul izolat va ploua
slab. În regiunile extracarpatice ºi
în centrul teritoriului, îndeosebi
dimineaþa ºi noaptea, local se va
semnala ceaþã sau nebulozitate joa-
sã de tip stratiform, posibil aso-
ciatã cu burniþã. Vântul va sufla
slab ºi moderat, cu unele intensi-
ficãri în vestul teritoriului ºi pe
crestele montane. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 14
ºi 22 de grade, posibil mai scãzu-
te în zonele cu ceaþã persistentã,
iar cele minime se vor încadra în-
tre -3 grade în estul Transilvaniei
ºi 14 grade în Dealurile de Vest.

adulþii au utilizat mai puþin de 20% din potenþialul lor
de muncã în cursul anului anterior). Anul trecut, 17%
din populaþia UE era afectatã de cel puþin una dintre
aceste trei forme de excluziune socialã.

Guvernul a adoptat în ºedinþa de
ieri un proiect de lege care preve-
de dublarea indemnizaþiilor pentru
persoanele persecutate din motive
politice de regimul comunist, a
anunþat purtãtorul de cuvânt al
Executivului, Corneliu Calotã, într-
un briefing de presã la Palatul Vic-
toria. Potrivit acestuia, proiectul

care va fi trimis spre dezbatere ºi
adoptare Parlamentului în proce-
durã de urgenþã prevede cã per-
soanele persecutate din motive
politice de dictatura instauratã în
6 martie 1945 vor primi o indem-
nizaþie lunarã de 400 de lei pentru
fiecare an de detenþie, strãmutare
în alte localitãþi, deportare sau pri-

zonierat. „Înseamnã o dublare a
indemnizaþiei pentru aceste cate-
gorii de persoane”, a explicat pur-
tãtorul de cuvânt al Guvernului.
Totodatã, persoanele care au fost
internate abuziv sau au avut domi-
ciliu forþat vor primi lunar 200 de
lei pentru fiecare an în care au su-
ferit aceste abuzuri.

Guvernul a adoptat un proiect de lege care prevede dublarea
indemnizaþiilor persoanelor persecutate politic de regimul comunist
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Reamintim cã, pe 9 iulie a.c.,
ofiþerii antidrog din cadrul Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova,
împreunã cu procurorii DIICOT
–  Serviciul Teritorial  Craiova,
sprijiniþi de „mascaþi” de la IPJ
Dolj, IJJ Dolj ºi Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova, au des-
cins la 21 de locuinþe din Craio-
va ºi judeþ, în cadrul unei acþiuni
vizând destructurarea unei reþe-
le de traficanþi ºi distribuitori de

Reprezentanþii Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontie-
rã (STPF) Dolj au anunþat cã,
luni, în jurul orei 12.30, la Punc-
tul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat, judeþul Dolj, s-
a prezentat pe sensul de intra-
re în þarã, cãlãtorind cu un au-

Poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova au organizat ºi
luni o acþiune pe linia preveni-
rii accidentelor rutiere genera-
te de neacordarea de priorita-
te pietonilor aflaþi regulamen-
tar în traversarea strãzii. În
cadrul acestor activitãþi au fost
verificate în trafic 155 autove-
hicule, astfel fiind legitimate
peste 160 persoane. Ca urma-
re a abaterilor constatate, au
fost aplicate 55 de sancþiuni

Peste 150 de autoturisme
verificate în trafic de poliþiºti

contravenþionale în sumã de
peste 10.300 lei, dintre care 13
pentru neacordare prioritate
pietoni. Poliþiºtii rutieri au reþi-
nut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autove-
hicule pe drumurile publice 13
permise de conducere,  ale
ºoferilor prinºi cã nu au acor-
dat prioritate pietonilor, patru
certificate de înmatriculare fi-
ind retrase, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii IPJ Dolj.

Gruparea lui „Sevasticã” la un pas de libertateGruparea lui „Sevasticã” la un pas de libertateGruparea lui „Sevasticã” la un pas de libertateGruparea lui „Sevasticã” la un pas de libertateGruparea lui „Sevasticã” la un pas de libertate
Dupã ce, luna trecutã, opt din cei

12 craioveni arestaþi în luna iulie, sub
acuzaþia de trafic de droguri, au pri-
mit arest la domiciliu, ceilalþi patru
fiind eliberaþi, ieri judecãtorii Tribu-
nalului Dolj au decis sã prelungeascã
arestul la domiciliu doar pentru patru

dintre inculpaþi, faþã de ceilalþi fiind
dispusã mãsura controlului judiciar.
Este vorba despre membrii grupãrii lui
„Sevasticã” ridicaþi în urma celor 21
de descinderi ale poliþiºtilor ºi procu-
rorilor de crimã organizatã craioveni
de pe 9 iulie a.c.

droguri de risc ºi etnobotanice.
Au fost ridicate ºi duse la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova 20 de persoane, la fina-
lul audierilor procurorii dispunând
reþinerea pentru 24 de ore a unui
numãr de 12 persoane. Este vor-
ba despre Alexandru Niþã, Cris-
tian Iasilcovschi, Marius Cãtãlin
Nelepcu, Marin Ilie, Dorel Cã-
tãlin Dobre, Vipale Dumitru zis
„Sevasticã”, Gruia Dumitru zis
„Marinicã” (ambii ridicaþi de la

locuinþa de pe strada „Câmpia
Izlaz” nr. 11), Paul Daniel Ione-
te, Alexandru Daniel Nicolae,
Daniel Floarea, Marius Daniel
Ianev ºi Coleta Vãduva.

Odatã cu suspecþii, oamenii
legii au gãsit ºi ridicat în urma
descinderilor zeci de telefoane
mobile, autoturismul BMW S7
al lui Vipale Dumitru, sute de pli-
culeþe de etnobotanice ºi cana-
bis, dar ºi diverse sume de bani
(lei ºi valutã). Potrivit comuni-
catului DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova dat publicitãþii la
momentul respectiv, „începând
cu anul 2014, suspecþii con-
stituiþi într-un grup infracþio-
nal organizat în scopul comi-
terii unor infracþiuni de efec-
tuare de operaþiuni cu produ-
se susceptibile de a avea efec-
te psihoactive, în baza acele-
iaºi rezoluþii infracþionale, au
procurat atât de pe raza mu-
nicipiului Slatina, cât ºi din
strãinãtate, diferite cantitãþi
de droguri de risc precum ºi
substanþe susceptibile de a
avea efecte psihoactive pe
care le-au comercializat pe
raza municipiului Craiova. În

cauzã au fost identificate cir-
ca 150 de persoane care con-
sumau astfel de substanþe”.

Primii eliberaþi,
luna trecutã

La începutul lunii trecute, mai
exact pe 6 octombrie a.c., jude-
cãtorii Tribunalului Dolj au de-
cis sã-i punã în libertate pe Co-
leta Vãduva, Marius Daniel Ia-
nev, Cristian Remus Iasilcovschi
ºi Marius Cãtãlin Nelepcu, faþã
de ceilalþi opt inculpaþi fiind lua-
tã mãsura arestului la domiciliu,
astfel cã au pãrãsit arestul IPJ
Dolj, întrucât hotãrârea a rãmas
neschimbatã la Curtea de Apel
Craiova.

Ieri, Tribunalul Dolj a dispus
prelungirea arestului la domici-
liu pe o perioadã de 30 de zile

doar pentru patru dintre mem-
brii grupãrii, respectiv Dumitru
Gruia, Floarea Daniel, Niþã Ale-
xandru Nicuºor ºi Nicolae Ale-
xandru Daniel, în timp ce faþã
de Ionete Paul Daniel, Ilie Ma-
rin, Dumitru Vipale ºi Odinã
Alexandru Florin Mãdãlin s-a
luat mãsura controlului judiciar.
Instanþa le-a impus o serie de
obligaþii craiovenilor aflaþi sub
control judiciar, care trebuie sã
se prezinte la instanþã sau la
Poliþie ori de câte ori sunt che-
maþi, nu au voie sã depãºeascã
limita teritorialã a României ºi
nu au voie sã se apropie de cei-
lalþi coinculpaþi, suspecþi ºi mar-
tori din dosar. Procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Cra-
iova pot contesta la Curtea de
Apel Craiova hotãrârea Tribu-
nalului Dolj.

Prinºi încercând sã intre în România
cu acte de identitate false

Trei persoane, un bãrbat ºi douã femei, au
fost depistate de poliþiºtii de frontierã dol-
jeni, în cursul zilei de luni, la Punctul de Tre-
cere a Frontierei Calafat, încercând sã intre
în România folosindu-se de documente de
cãlãtorie slovace ºi sârbeºti false. Cei trei au
fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei pentru
cercetãri ºi dispunerea mãsurilor legale.

toturism marca Daewoo, o per-
soanã de sex masculin care a
prezentat la controlul de fron-
tierã o carte de identitate cu
însemnele autoritãþilor slovace.
La verificarea documentului,
poliþiºtii de frontierã doljeni au
constatat cã acesta a fost fal-

sificat prin rescanarea laser a
fotografiei, care a fost apoi
aplicatã peste fotografia titula-
rului. În urma verificãrilor a
reieºit cã persoana în cauzã
este cetãþeanul sirian Bader
M., în vârstã de 21 de ani. Bãr-
batul a declarat cã a plecat din
Siria în urmã cu aproximativ o
lunã ºi jumãtate, pe ruta Tur-
cia-Bulgaria, iar odatã ajuns la
Sofia a luat legãtura cu un ce-
tãþean bulgar care i-a procurat
documentul falsificat, conti-
nuându-ºi cãlãtoria cu destina-
þia Slovacia.

Câteva ore mai târziu, tot la
PTF Calafat, au fost depistate
douã femei, care s-au legitimat
cu paºapoarte sârbeºti false.
Cele douã femei nu ºi-au de-
clarat cetãþenia în momentul
audierii lor de cãtre poliþiºtii de
frontierã.

„În ambele cazuri, persoane-
le ºi documentele de cãlãtorie
au fost preluate, conform pro-
tocolului româno-bulgar, de au-
toritãþile de frontierã bulgare în
vederea continuãrii cercetãrilor
ºi dispunerii mãsurilor legale ce
se impun”, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al STPF Dolj, co-
misar ºef Romicã Ivãnoiu.
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Candidatul social-democrat la
alegerile prezidenţiale, Victor Pon-
ta, l-a provocat la patru dezbateri
electorale televizate pe contracan-
didatul său din partea ACL, Klaus
Iohannis.  Propunerea s taff-ului
social-democrat era ca prima dez-
batere să aibă loc la România TV,
iar ultima la Antena 3, televiziuni
considerate foarte apropiate de
actualul premier. Nu mai apropiate
decât sunt B1 Tv şi Realitatea TV
de ACL, respectiv Klaus Iohan-
nis.  Dacă ac est amănunt ar putea
avea vreo relevanţă, ne referim la
„ordinea” sugerată, fiindcă temele
urmau a se stabili, în mod firesc,
prin negociere, de către echipele
de c ampanie ale candidaţilor, de
acum intraţi în turul II , adică fi-
nalişti. În locul unui răspuns  de-
cent şi afirmativ, dominat de so-
brietatea judecăţii, completat chiar

MIRCEA CANŢĂR

Insolenţa nu-l prinde pe Klaus Iohannis
cu precizarea „la orice oră din
zi sau din noapte”, semn al si-
guranţei şi al stăpânirii de sine, dar
şi al reprimării oricărei nervozi-
tăţi conjuncturale, răspunsul re-
mis printr-un comunicat de pre-
să a fost de-a dreptul uluitor,  cu-
prinzând formulări insolente, li-
neare în enunţarea lor, prec um
„aceeaşi atitudine arogantă cu
care ne-a obişnuit”, „ar fi un si-
mulacru de dezbatere”, „un ast-
fel de comportament nedemocra-
tic” şi alte aiureli. Confecţionat
de s taff-ul său de c ampanie,  co-
municatul este belicos,  lipsit de
civilitate, inteligenţă, chinuit de
suficienţă şi realmente inadec vat.
În 2009, înaintea primului tur al
alegerilor  prezidenţiale, candida-
tul liberal Crin Antonescu a ac-
ceptat, fără nici o pregătire prea-
labilă, o provocare din partea lui

Traian Băsescu, la Cluj-Napoca,
într-o duminică ne amintim,  mo-
derator fiind un jurnalis t local. Şi
a străluc it de-a dreptul, reproşând
apoi reţinerea lui Mircea Geoană
pentru o provocare s imilară.  Dar
alta este problema: Klaus Iohan-
nis,  bănuit a fi alcătuit din ordine
şi discreţie, îşi însuşeşte un lim-
baj contondent care nu îi este pro-
priu şi nic i nu îl avantajează,  di-
namitându-i şi ceea ce nu trebu-
ie. Dar iată ce declară sociologul
Alfred Bulai, deloc bănuit de mare
simpatie pentru un candidat al
stângii, pentru c ă şi-ar  fi expri-
mat-o în atâtea şi atâtea ocazii: „Ei
încearcă tot posibilul să nu-l ducă
pe Klaus Iohannis la o conf run-
tare cu Victor Ponta, pentru că
ar f i penibil. Dacă îl pui să vor-
bească cu cineva, într-o discuţie
directă, e v ai de capul lui.  Vor

încerca, dacă se poate, să nu apa-
ră, dar va fi greu. (... ) Problema
este cât pierde. E un calcul pe care
cei de la ACL o să-l facă: cât
pierde dacă merge,  cât pierde
dacă nu merge”. Mai grav este
însă altceva,  dec riptând comu-
nicatul de presă însuşit de Klaus
Iohannis.  Şi anume c ă nu prea
stăpâneşte nici la nivel de lectu-
ră fac ilă „fişa postului” de pre-
şedinte al ţării şi este vorba de
cea mai înaltă demnitate. În tu-
rul II  votul va fi mai personalizat
decât la turul I.  Ori, pe asta se
mizează de către staff-ul de cam-
panie al lui Iohannis: ac tivarea
reţelelor  de soc ializare din străi-
nătate, deci adjudecarea votului
diasporei,  şi,  cum spunea vic e-
preşedintele PDL Mihai Răzvan
Ungureanu – votul comunităţii
maghiare.  Deş i îl c ontrazice Gy-

orgy Frunda, c onsilier onorific  al
premierului: „Am fi tentaţi să
mergem cu Victor Ponta”. I  se
alătură, de ieri,  şi liderul PRM,
Corneliu Vadim Tudor. Cauză co-
mună. Până la urmă, toate ac este
recuplări, inclusiv derapaje de re-
torică,  sunt frec vente în orice
campanie electorală cu miză enor-
mă. Avem de ales între premierul
actual, Victor Ponta,  şi primarul
Sibiului, Klaus Iohannis. Ambii
calificaţi pentru turul II. În fond,
ce poate fi un răspuns belicos de-
cât, în cel mai rău c az, un exces
verbal? Cu c e preţ? Cu ce conse-
cinţe? În politică, în astfel de mo-
mente nu există „exc ese verbale”
scuzabile. Sub ele se ascunde fie
agresivitatea reală, fie tupeul,  fie
găunoşenia. Şi a spune „să nu ne
luăm după vorbe” e o impruden-
ţă. Toate sunt semnificative.

Preşedintele PDL Dolj, Mari-
an Jean Marinescu, a declarat,
ieri, într-o conferinţă de presă, că
scorurile pe care le-a obţinut Vic-
tor Ponta la Dolj (n.r. – 55,32%
), şi în special la Craiova
(42,55%), nu au fost foarte mari,
raportate la eforturile care s-au
făcut în acest scop. Europarla-
mentarul democrat-liberal s-a re-
ferit la „ordonanţa Dragnea”, în
urma căreia PDL şi PNL au mai
rămas cu 8 primari din cei 111 ai
Doljului, şi a tras concluzia că
votul nu s-a dat numai în funcţie
de cum a dictat primarul. „Faţă
de scorul obţinut de PSD la ale-
gerile europarlamentare şi cel din
turul I nu este decât o diferenţă
de 0,07 procente. Asta demon-
strează că oamenii nu au fost atât
de duşi după aleşii locali”, a co-
mentat Marinescu.
ACL Dolj a depus
plângere penală la DNA

Cu toate acestea, liderul PDL
Dolj, Marian Jean Marinescu,
susţine că votul a fost influenţat
foarte mult de alegătorii care au
votat pe listele suplimentare, pro-
centul atins în Dolj fiind de 10%

Preşedintele PDL Dolj, Marian Jean Marinescu:

„Sunt convins că ACL
va câştiga turul al doilea”
Liderul PDL Dolj, Marian Jean

Marinescu, este convins că ACL  şi
candidatul său, Klaus Iohannis, vor
câştiga turul al doilea al alegerilor
prezidenţiale. Deşi nu s-au făcut în-
ţelegeri de susţinere cu alte partide
până acum, Marinescu crede că Io-

hannis va primi 100% voturile obţi-
nute de Monica Macovei, 90% din
cele ale Elenei Udrea şi 50% din cele
ale lui Călin Popescu Tăriceanu. Pe
plan local, liderul PDL Dolj îşi pro-
pune să atragă mai multe voturi din
Craiova pentru candidatul dreptei.

din totalul cetăţenilor înscrişi pe
listele permanente. Reprezentan-
ţii ACL Dolj urma să depună
chiar în cursul zilei de ieri o plân-
gere penală la DNA, solicitând o
verificare a listelor suplimentare.
„Astăzi vom depune plângere
penală la DNA pentru că sunt
39.000 de voturi pe liste suplimen-
tare. Oamenii au fost mutaţi dintr-
o parte în alta, iar noi am avut
obstrucţie de la preşedinţii de sec-
ţie pentru a le verifica, deşi aveam
acest drept”. Marian Jean Mari-
nescu a spus că s-au făcut sesi-
zări şi către BEC, dar este pen-
tru prima dată când partidul său
face şi o plângere la DNA.
De unde va mai atrage
Iohannis voturi

Liderul PDL Dolj este însă con-
vins că ACL şi candidatul său,
Klaus Iohannis, vor câştiga turul
al doilea al alegerilor prezidenţia-
le. Marian Jean Marinescu a fă-
cut şi câteva calculele despre cum
vor fi atrase voturile celorlalţi can-
didaţi care au ieşit din cursă. „
După părerea mea, ACL va atra-
ge 100% din alegătorii Monicăi
Macovei, 90% din cei ai Elenei

Udrea şi 50% din cei ai lui Călin
Popescu Tăriceanu. Dar, repet,
este o părere personală”, a spus
Marian Jean Marinescu, răspun-
zând unei întrebări adresate de jur-
nalişti. Pe de altă parte, acesta
crede că vor exista şi votanţi care
şi-au pierdut candidatul şi care nu
vor mai ieşi la vot, iar ei ar fi ale-
gătorii lui Dan Diaconescu şi Cor-
neliu Vadim Tudor. „Mai sunt şi cei
care nu au ieşit la vot în turul întâi
pentru că au aşteptat să voteze în
turul doi. Pe aceştia trebuie să îi
convingem să vină la vot”.
ACL Dolj aşteaptă
aceleaşi voturi din judeţ

În judeţ, reprezentanţii ACL
mizează pe faptul că alegătorii lui
Klaus Iohannis din turul întâi vor
ieşi la vot şi în turul al doilea.
„Suntem foarte încrezători pen-
tru turul al doilea şi ne uităm în
special la comunele în care ne-
au luat primarii, unde au existat
alegători care au votat cu Klaus
Iohannis. Sunt convins că vor
veni şi vor vota şi în turul aces-
ta”, a spus Marian Jean Marines-
cu. La alegerile de duminică,
Klaus Iohannis a obţinut un pro-

cent de 23,70% din voturi în Dolj,
ieşind câştigător în două comu-
ne: la Ghindeni, unde a obţinut un
scor de 42,61% (faţă de 39,08%
pentru Victor Ponta), şi la Rojiş-
te, unde a obţinut 52,56% din vo-
turi (faţă de 41,25% pentru Vic-
tor Ponta). După efectele OUG
55/2014, ACL Dolj a mai rămas
în Dolj cu opt primari.
Marinescu vrea voturi
mai multe din Craiova

Craiova este una din localităţi-
le unde reprezentanţii ACL îşi
propun să mărească scorul obţi-
nut la alegerile de duminică. „În
Craiova vom face în aşa fel încât
să mărim rezultatul. Sunt absolut
convins că există potenţial, că va
fi un rezultat şi mai mare, pentru
că oamenii sunt dezamăgiţi de ad-
ministraţia de acum”, a spus
Marian Jean Marinescu. În Cra-
iova, Klaus Iohannis a obţinut un
procent de 29,46%, depăşindu-l

pe Victor Ponta la şase secţii de
votare din cele 173 existente.
Nici o înţelegere
pentru susţinere, la nivel local

Întrebat care va fi strategia de
campanie a ACL Dolj în această
săptămână, Marian Jean Mari-
nescu a răspuns că nu s-a făcut
nici o înţelegere de susţinere cu
alte partide şi că se va merge din
casă în casă pentru a fi prezentat
candidatul dreptei.  „Nu s-a pur-
tat nici o discuţie pe plan local, nu
am vorbit cu nici un partid pentru
susţinerea în turul al doilea a can-
didatului ACL, Klaus Iohannis.
Sarcina noastră în această cam-
panie de tur doi, care începe de
vineri, este să mergem din nou la
oameni, din casă în casă, ca să le
prezentăm candidatul nostru, pe
domnul Klaus Iohannis. Şi alegă-
torii vor decide singuri”, a menţi-
onat Marian Jean Marinescu.

LAURA MOŢÎRLICHE



6 / cuvântul libertãþii miercuri, 5 noiembrie 2014
actualitate

Conducerea Agenþiei pentru
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia a organizat la finele sãp-
tãmânii trecute o vizitã în muni-
cipiul Bãileºti unde au fost vizita-
te trei investiþii importante. «Prin
acest eveniment ne-am propus sã
vã prezentãm rezultatele unor in-
vestiþii finanþate prin POR 2007-
2013, implementate în judeþul
Dolj, precum ºi valoarea adãuga-
tã a acestora în dezvoltarea co-
munitãþilor regionale ºi locale. La
Bãileºti vom vizita trei proiecte re-
prezentative. Primul se numeºte
„Sistem de supraveghere urban,
în municipiul Bãileºti, judeþul
Dolj” ºi are o valoare totalã de
1.305.063 lei, durata de imple-
mentare fiind de 12 luni. Cel de-
al doilea proiect, finalizat în 19
de luni, este „Modernizare ºi ex-
tindere parcul Tineretului în mu-
nicipiul Bãileºti, judeþul Dolj”,
cu o valoare totalã de 4.349.781
lei. Cel de-al treilea proiect, „Mo-
dernizarea strãilor, trotuarelor ºi
înfiinþarea de parcãri auto în
municipiul Bãileºti”, are o valoa-
re de 38.522.385 lei. Acesta are
o perioadã de implementare mai
mare, 55 de luni», a precizat Ma-
rilena Alecu, reprezentant ADR
SV Oltenia.

Municipiul Bãileºti este într-o continuã
dezvoltare, într-o permanentã modernizare.
Infuzia de capital european realizatã prin
proiectele implementate de administraþia lo-
calã face ca Bãileºtiul sã-ºi schimbe înfãþi-
ºarea pe zi ce trece, sã prindã viaþã, iar oa-
menii sã fie cât mai implicaþi în activitatea
socialã ºi edilitarã a oraºului. Despre toate
aceste transformãri, proiecte ºi programe

ne-a vorbit edilul municipiului, Costel Pis-
triþiu, care ºi-a amintit de momentul preluã-
rii mandatului de primar, de toate obstaco-
lele pe care le-a întâlnit, fiind novice în ale
administraþiei, ºi cum a reuºit totuºi sã le
depãºeascã. A fãcut totodatã ºi o proiecþie
a viitorului, el a încercat sã explice cum vede
dezvoltarea acestui municipiu, ºi ce ar dori
de la concetãþenii sãi.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

552 de proiecte
contracte prin POR

Reprezentantul Agenþiei a mai
spus cã vizita de la Bãileºti se în-
cadreazã în ºirul evenimentelor de

comunicare în cadrul Programu-
lui Operaþional Regional prin care
se doreºte sã se facã cunoscut mo-
dul de implementare a acestor pro-
iecte. „Suntem dupã ºapte ani de
la începutul  implementãrii Progra-

mului, în situaþia de a prezenta un
scurt bilanþ  al activitãþii. Peste 552
de proiecte au fost contractate.
Valoarea acestora depãºeºte 730 de
milioane de euro. Deja 349 de pro-
iecte în valoare de peste 300 mili-
oane de euro sunt finalizate. Aces-
tea sunt implementate în judeþul
Dolj”, a spus Marilena Alecu. S-a
mai spus cã prin vizitele întreprin-
se se vãd rezultate frumoase, pre-
cum ºi impactul lor pentru comu-
nitãþile locale. „Acum suntem gãz-
duiþi de domnul primar Pistriþiu.
Proiectele vizitate la Bãileºti sunt
implementate în cadrul Planului
Integrat de Dezvoltare Urbanã.
Partea de semnare a contractelor
este spre finalizare, totuºi având în
vedere cã a fost lansatã în luna
martire aceea linie de finanþare pe
domeniul 3.4, ar mai fi de semnat
câteva contracte pe infrastructurã
educaþionalã. În cursul lunii octom-
brie au fost semnate 24 de con-

tracte, cele mai multe fiind chiar
pe infrastructurã educaþionalã ºi
reabilitare termicã a blocurilor”, a
precizat reprezentantul ADR SV
Oltenia.

Se respectã
termenele
de execuþie

Primarul municipiului Bãileºti,
Costel Pistriþiu, a recunoscut cã
fãrã aceste proiecte cu finanþare
europeanã prin POR, localitatea pe
care o administreazã nu ar fi putut
sã se dezvolte. „Putem sã spunem
ºi noi cã Bãileºtiul se aflã pe lista
ADR SV Oltenia  alãturi de alþi be-
neficiari ai fondurilor europene, iar
dacã nu ar fi existat aceastã posi-
bilitate, în mod cert cã nu puteam
sã facem mai nimic în acest oraº.
Adicã rãmâneam la stadiul ãla di-
naintea accesãrii fondurilor, pen-
tru cã administraþia localã prin bu-

getul local nu putea sã aducã aceste
sume ºi sã dezvolte oraºul, în spe-
cial pe partea de infrastructurã”, a
spus edilul Bãileºtiului. Primarul a
mai deschis ºi subiectul legat de
suprapunerea celor douã proiecte,
PID ºi Masterplanul de Apã ºi Ca-
nal, ºi a spus cã administraþia lo-
calã se loveºte de foarte multe ob-
stacole, dar termenul de execuþie
a proiectelor va fi respectat cu sfin-
þenie. „Suntem, ca ºi ceilalþi colegi
ai noºtri, conºtienþi cã implemen-
tare acestor proiecte trebuie sã se
facã la termenul stabilit. Sunt foar-
te multe probleme pe care le avem
cel puþin noi, aici, acasã. Pentru

cã, de exemplu, Planul Integrat de
Dezvoltare coincide ºi cu partea de
Masterplan de Apã ºi Canal, unde
suprapunerea aceasta creeazã pro-
bleme foarte mari, atât celor care
implementeazã proiectul pe partea
de mediu, cât ºi nouã, pe partea de
dezvoltare urbanã. Acum cred cã
trebuie sã înþelegem cu toþi cã este

de datoria noastrã sã monitorizãm,
sã analizãm ºi sã facem lucrurile
bine. Le mulþumesc celor doi co-
legi din echipa mea de implemen-
tare, pentru cã noi, aici, în Bãileºti,
nu avem consultanþã; am fost la
început ºi ne-am organizat la nivel
de Primãrie, adicã am fãcut o echi-
pã puternicã”.

26 de strãzi
modernizate

Costel Pistriþiu vorbeºte cu mân-
drie ºi despre echipa sa de la Pri-
mãrie ºi spune cã nu au apelat la
firme de consultanþã pentru imple-
mentarea acestor proiecte, ci au
format o echipã profesionistã la
nivel de administraþie localã. „A fost
foarte greu, nu am avut o experi-
enþã foarte mare, dar am reuºit sã
ne þinem de condiþiile ºi de partea
de impunere a contractelor. Cred
cã nu existã nimeni în þara asta
care ar vrea facã ceva ºi sã i se
punã obstacole. Din contrã. Am
spus-o de mai multe ori: Progra-
mul Operaþional Regional, dupã
pãrerea mea, este unul din progra-
mele care a mers extraordinar de
bine ºi sper ca, de anul viitor, Bãi-
leºtiul având deja creionatã strate-
gia de dezvoltare 2014-2020, sã ne
finalizãm aceastã parte integratã de
dezvoltare urbanã. Astfel, din 78
de strãzi ale municipiului, numai 26
sunt fãcute. Vã daþi seamã ce se
întâmplã pe partea de infrastruc-
turã subteranã, dupã ce se finali-
zeazã aceste lucrãri pe mediu. Deci
trebuie neapãrat ca noi la Bãileºti
sã ne luam treaba în serios ºi sã
putem sã lucrãm, ca într-un viitor
apropiat sã fim beneficiari ai POR.
Pentru cã Bãileºtiul are nevoie de
dezvoltare, fiind unul din cele trei
municipii ale judeþului Dolj”, a spus
primarul Bãileºtiului.
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Potrivit statisticilor, în Româ-
nia doar 2% din populaţie donea-
ză sânge. Prin urmare, nu de pu-
ţine ori, cantitatea de sânge co-
lectată la Centrul de Transfuzii
Sanguine Craiova se dovedeş te a
fi insuficientă comparativ cu ce-
rerea foarte mare înregistrată de
spitalele din judeţ. Este o realitate
cu care medicii doljeni se c on-
fruntă, din păcate, deseori, c hiar
în sălile de operaţie. Craiovenii
care vor să dea o mână de ajutor
celor aflaţi în suferinţă pe patul
de spital sunt aşteptaţi la Centrul
Regional de Transfuzii Sanguine
Craiova (CRTS), între orele 8.00-
12.00, unde Societatea Studenţi-
lor  în Medic ină din Craiova
(SSMC), în c olaborare cu cadre-
le medicale ale CRTS, organizea-
ză o campanie benevolă de donat
sânge. Centrul de Transfuzii San-
guine Craiova pune la dispoziţia

Campanie pentru donare de sânge, la Craiova
Zile le  aceste a, până pe  9 noie mbrie, la Craiova se de sfă-

şoară o amplă campanie pentru donare sânge.  Acţiune a es te
organizată de Societate a Stude nţilor Medicinişti,  în cola-
borare cu Centrul de Transfuzii Sanguine  Craiova, sub slo-
ganul „Donează sânge,  fii erou”. Campanii de  acest fe l au
loc tot mai frecve nt pe  fondul lipsei unei cantităţi sufi-
ciente  de  sânge în spitale.

organizatorilor cadre medicale
spec ialiste în domeniu ce vor
respecta normele internaţionale
de igienă în timpul actului de
donare.

Ca măsură de s iguranţă
pentru pac ienţii din spitale ce
vor beneficia de produsele pre-
levate, se vor efectua o serie
de tes te în laboratoare de spe-

cialitate pentru a exclude even-
tuala transmitere a unei boli prin
transfuzie.
Cei care vor să doneze trebuie
să îndeplinească mai multe
condiţii

În cazul în care donatorul sufe-
ră de o boală transmisibilă, acesta
va fi informat asupra stării lui de
sănătate. „În cadrul acestei cam-
panii, tinerii studenţi c u un simţ
crescut al responsabilităţii se im-
plică activ pentru a arăta că le pasă
de concetăţenii lor, mai ales că este
vorba de studenţi care vor deveni
medici, deci vor avea un contact
permanent cu pacienţii. Se urmă-
reşte cu această ocazie şi informa-
rea populaţiei craiovene,  atât în
rândul studenţilor, cât şi a celor-
lalte categorii, prin distribuirea de
pliante”, a explicat Rebecca Şer-

ban, coordonator local al campa-
niei „Donează sânge! Fii erou!”.

Înainte de toate, pentru a dona
sânge craiovenii trebuie să înde-
plinească o serie de condiţii. Eligi-
bile sunt doar persoanele cu vâr-
sta cuprinsă între 18 şi 50 de ani.
Totodată, donatorii trebuie să aibă
o stare de sănătate bună, să fie
odihniţi, să nu consume alcool cu
48 de ore înaintea donării, să aibă
greutatea peste 60 kg, să nu sufe-
re de afecţiuni precum hepatită,
TBC, malarie, boli de piele, ulcer
sau diabet zaharat şi să nu figure-
ze în registrele medicale cu boli de
inimă.  Persoana care doreş te să
doneze sânge nu trebuie să fie aler-
gică sau să fi donat sânge cu 72
de zile înainte de recoltare.

În dimineaţa recoltării de sânge
pot fi consumate cel mult două felii
de pâine cu margarină şi gem. De
asemenea, trebuie consumate mul-
te lichide. Sunt interzise în schimb
alimentele bogate în grăsimi şi lap-
tele. Nici fumatul nu este recoman-
dat înainte de a dona sânge din
cauza riscului de lipotimie.
În sprijinul pacienţilor din spitale

Pentru a-i încuraja să vină la
Centrul de Transfuzii, donatorii

sunt atraşi şi cu câteva facilităţi:
şapte bonuri de masă în valoare
de 60 de lei şi analize gratuite în
valoare de 100 lei pentru depista-
rea hepatitei B şi C, a HIV/SIDA
şi a leucemiei. De asemenea,  tot
cu ac eastă oc azie este determina-
tă hemoglobina, grupa sanguină şi
Rh-ul. Tot pe lista de beneficii fi-
gurează şi o reducere de 50% pe
transportul în comun timp de o
lună şi o zi liberă la serviciu sau
şcoală.

După cum au ţinut chiar orga-
nizatorii să specifice, tinerii români
cu un simţ crescut al responsabi-
lităţii au astfel ocazia de a-şi ajuta
concetăţenii ce necesită transfuzii

sanguine, precum victimele acci-
dentelor, cei ce suferă operaţii di-
ficile şi cei ce necesită tratamente
împotriva cancerului, pentru a enu-
mera doar câţiva dintre beneficia-
rii actului umanitar depus de do-
natori. „Având în vedere că banca
de sânge necesită tot mai mulţi
donatori pentru a compensa lipsa
de sânge din prezent, prin interme-
diul acestei campanii dorim să con-
ştientizăm populaţia din oraşul nos-
tru,  de importanţa prezentării la
centrul de transfuzie sanguină pen-
tru a dona sânge”, a mai spus co-
ordonatorul loc al al campaniei
„Donează sânge! Fii erou!”.

RADU ILICEANU

Bănicioiu: 23 de medicamente
de ultimă generaţie,
pe lista actualizată de
compensate şi gratuite

Guvernul a aprobat creşterea cu 100 de lei brut a salariilor
personalului medical din reţelele MS, MApN şi MAI

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă care prevede creşte-
rea cu 100 de lei de la 1 ianuarie 2015 a salariilor personalului din
sistemul sanitar aferent reţelelor aflate în subordinea MS, MApN şi
MAI, a declarat, ieri, ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. Acesta
a adăugat că, potrivit unui calcul estimativ, de creşterea salarială
anunţată vor beneficia 300 de mii de persoane din reţelele aflate în
subordinea celor trei ministere.

„La propunerea Ministerului Sănătăţii, după negocierile pe care
le-am avut cu sindicatele din domeniul Sănătăţii, astăzi Guvernul a
adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea personalului din
sistemul public sanitar şi sistemul public de asistenţă socială. Prac-
tic, începând de la 1 ianuarie 2015, tot personalul din sistemul pu-
blic sanitar şi cel de asistenţă socială vor beneficia de majorarea de
100 de lei la cuantumul brut al salariilor de bază. Asta înseamnă,
practic, tot personalul din Sănătate, indiferent că vorbim aici de cei
din subordinea Ministerului Sănătăţii, reţeaua autorităţilor locale,
dar şi reţelele speciale, adică de la MApN şi MAI”, a declarat minis-
trul Sănătăţii într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Întrebat dacă de creşterea salarială de 100 de lei vor beneficia şi cei
cu salariul minim de 900 de lei din sistemul sanitar, ministrul Sănătăţii a
precizat că în cazul acestora se va aplica anul viitor o creştere în două
etape de 150 de lei, respectiv 75 de lei de la 1 ianuarie 2015 şi alţi 75 de

lei de la 1 iulie 2015. „Pentru cei care au salariul minim noi prevedem o
creştere în două trepte. De la 1 ianuarie va fi creşterea de 75 de lei, iar
de 1 iulie va fi încă 75 de lei. Deci, ei vor beneficia de 150 de lei, astfel
încât creşterea de 100 de lei va fi numai pentru cei care nu beneficiază
de această creştere de 150 de lei. Creşterea se referă la toţi cei 300 de
mii de membri ai sistemului, luând în calcul şi creşterea salariului mi-
nim”, a declarat Nicolae Bănicioiu.

23 de medic amente de ultimă generaţie
se regăsesc pe noua listă de medicamente
compensate şi gratuite, aprobată marţi
printr-o hotărâre de guvern. „Prima actua-
lizare a fos t făcută pe 1 iulie 2014, iar  în-
cepând de astăzi vor mai intra încă 23 de
molecule noi pentru 29 de indic aţii tera-
peutice. (. ..) Ac estea înlocuiesc medica-

mentele vec hi
existente până
astăzi, conform
protocoalelor terapeutic e elaborate de co-
misiile de specialitate”, a anunţat minis trul
Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, într-o confe-
rinţă de presă la Palatul Victoria. El a pre-
cizat că printre indicaţiile terapeutice ale

medicamentelor nou introduse în lista de
compensate ş i gratuite se numără bolile
cardiovasculare, hepatitele A, B şi C, leuc-
emii, limfoame, aplazii medulare, tumorile
maligne sau glaucomul.
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- „Vârsta nu înseamnă cât de bă-
trân eşti, ci cât de bătrân te simţi”,
spunea Gabriel Garci-a Marquez. Îm-
pliniţi 80 de ani, dar... cât de bătrân vă
simţiţi, domnule Gabriel Bratu?

- Of, nu-mi mai amintiţi de vârstă
că mă întristez! Nici nu-mi vine să cred
că sunt 80 de ani, mă sperie cifra asta,
aproape că nu-mi dau seama că este
vârsta mea! În afară de faptul că am
nişte oase pe care le simt ori de câte
ori se întunecă cerul, în rest parcă nici
n-a trecut atâta vreme. Încă îmi place
tot ce este frumos, încă mănând orice
(în special îngheţată, indiferent de
anotimp!), încă lucrez zi de zi şi sunt
prezent în ziarul dumneavoastră şi însă
sunt prezent în saloanele de umor –
fie ca expozant, fie ca membru al juriu-
lui – şi încă organizez Salonul Inter-
naţional de Caricatură „N. Petrescu-
Găină” de la Craiova.

- Medicii ne spun că secretul lon-
gevităţii stă în lucruri evidente, pre-
cum o alimentaţie sănătoasă, un stil
de viaţă activ şi un trai lipsit de vicii.
Şi totuşi... Cel mai în vârstă om din
Europa, britanicul Henry Allingham,
care în urmă cu doar câteva zile a
împlinit 112 ani, spune că îşi dato-
rează longevitatea „ţigărilor, whis-
ky-ului şi femeilor foarte, foarte li-
bertine”. Cea mai în vârstă persoană
care a trăit vreodată, conform acte-
lor de naştere autentice (122 de ani
şi 164 de zile!) – Jeanne Louise Cal-
ment, din Franţa – a fost întotdeauna
de părere că longevitatea sa se dato-
rează momentelor petrecute râzând.
Teoria lui Radu Beligan – care pe 14
decembrie a.c. va împlini 96 de ani şi
care anul trecut a fost inclus în Car-
tea Recordurilor ca fiind cel mai lon-
geviv actor încă în activitate pe scena
unui teatru – este că longevitatea se
datorează actului iubirii. Dorindu-vă
sincer să depăşiţi oricare din aceste
vârste, vă întreb: care e, totuşi, se-
cretul?

- Într-adevăr, râsul întinereşte, iar
„treaba” te menţine. Domnul Beligan
are dreptate, la 96 de ani uite că-l ve-
dem jucând (săptămâna viitoare are
spectacol chiar la Craiova!) şi pe sce-
nă abia i se vede vârsta pe care o are.
E normal să doresc să fiu de-aici îna-
inte, încă mulţ i an i, aşa cum s unt
acum, pentru că vreau să fac în conti-
nuare ce fac acum. Dacă am noroc...

Secretul este „să nu tragi pe dreap-
ta”, cum se spune, să mergi înainte, să
fii mereu activ, să ai mereu ce face, să
te gândeşti încă de azi ce o să faci mâi-
ne, să fii în permanenţă „în priză”. Dacă
te opreşti, urmează oprirea definitivă...

- Există trei categorii de oameni...
citeam undeva: cei ce îşi povestesc
viaţa, cei ce n-o povestesc şi cei ce n-
au ce povesti. Din ultima sigur nu
faceţi parte! Dacă o acceptaţi pe pri-
ma, aş îndrăzni să vă întreb... cum a
fost viaţa dvs. în cei 80 de ani?

- Cei 80 de ani au fost „plini” şi, cu

Într-un exerciţiu de imaginaţie pe care îl fac uneori, deocamda-
tă în glumă, mă văd la o vârstă având agerimea minţii şi a gestului
mamei mele, căldura vorbei, răbdarea şi bunătatea bunicilor. Şi
cât mi-ar plăcea un umor şi un spirit viu, curios, ca al lui Gabriel
Bratu! „Noutăţi ai?” mă întreabă, invariabil, la orice discuţie tele-
fonică, moment în care mintea-mi face un salt rapid înapoia zilei,
căutând... Şi se îndârjeşte în căutare mai cu seamă atunci când la
aceeaşi scurtă chestionare fusesem supusă de domnul Bratu şi
ieri, şi alaltăieri... Dacă am apucat să îngăim „N-am...”, s-a stâr-
nit! „Păi ce gazetar eşti tu, ha?” Ce să-i mai răspund... I-aş spune
doar că unul cel puţin norocos, de vreme ce nu numai că am avut
posibilitatea să-l cunosc, ci, mai mult, să mă pot bucura, de atâta
timp, de prietenia domniei sale.

La fel se consideră, cu siguranţă, şi mare parte din cei care,
luni seara, au participat la vernisajul expoziţiei personale de cari-
catură semnate Gabriel Bratu, de la Galeria „ARTA”. O expoziţie
prilejuită de împlinirea a 80 de ani de viaţă ai artistului – chiar
astăzi, 5 noiembrie – şi intitulată „Off-uri”, la fel ca rubrica la
care, zi de zi, Gabriel Bratu publică o caricatură în cotidianul
„Cuvântul Libertăţii”. Asta după ce, anterior, a avut o îndelungată

colaborare cu „Înainte”, stabilind, astfel, recordul de 66 de ani de
caricatură de presă la acelaşi ziar...

80 de ani l-au găsit, aşadar, pe Gabriel Bratu înconjurat de
prieteni şi de... propriile-i lucrări. 50 la număr, caricaturile expu-
se au în prim plan un moralist autentic al lumii de azi: pe Popescu,
personajul care „mustră, trage de mânecă, bate obrazul, arată cu
degetul...”. Muzeul de Artă – organizator al evenimentului de luni
seara, împreună cu Filiala Craiova a Uniunii Artiştilor Plastici
din România –, cotidianul „Cuvântul Libertăţii”, Radio Oltenia şi
revista de cultură şi educaţie „Lamura” i-au oferit artistului, cu
acest prilej, câte o diplomă, semn al respectului şi aprecierii pe
care i le poartă.

Privindu-l pe domnul Bratu, între toţi aceşti prieteni dragi, de
pe simeze şi din viaţa de zi cu zi, pare-mi-se că îl ştiu de când lumea
şi că acest spirit viu, curios al domniei sale ne va însoţi pe toţi cât
lumea. Păşeşte agale pe stradă ori se mişcă prudent prin camera-
i ticsită cu cărţi, tablouri şi fotografii. Îmi surprinde cu coada
ochiului zâmbetul răbdător şi se încruntă, zicându-mi: „Te văd eu
la 80 de ani!”. Cât mi-aş dori... Poate chiar voi fi ca în exerciţiul
meu de imaginaţie! La mulţi, cât mai mulţi ani, maestre!

toate că aş fi putut să fac mai multe,
socotesc că am făcut totuşi ceva. Mi-
am început „cariera” pe la 4-5 ani de-
senând pe pereţii casei cu cărbunele
luat din fierul de călcat al mamei mele.
Au fost „opere” bine plătite... Cu nis-
cai nuiele! La 10 ani am devenit „pro-
prietar, director şi redactor” al – hai
să-i zicem gazetei – „Gura mahalalei”,
ziar scris şi desenat de mine şi bătut
la maş ină tot de s ubsemnatul, pe
două pagini de hârtie de cerere, şi care
a apărut pentru că fusesem bănuit că
am furat gutuile vecinului nostru, gu-
tui pe care le furase „rivalul” meu, la
care se uita Dora, cea care-mi frânse-
se inima... M-am răzbunat  scoţând
„ziarul” acela, din care au apărut două
numere. La 13 ani deveneam cores-
pondentul „Jurnalului copiilor”, care
apărea la Bucureşti, ca apoi să devin
corespondentul ziarului „Sportul po-
pular”, care apărea tot în capitală. Am
avut ideea – şi cei de la organizaţia
„Sportul popular” din Craiova m-au
ajutat – şi am făcut în Craiova „Cam-

pionatul desculţilor” la fotbal. Au fost
patru serii cu câte opt echipe.

În anul 1948 am îndrăznit să merg la
ziarul „Înainte” din Craiova, cu o cari-
catură. M-a întâmpinat un „tovarăş”,
care m-a făcut să-mi de lacrimile între-
bându-mă: „Tu ai făcut-o, bă, ţâcă, sau
tac-tu?”. A doua zi eram cel mai fericit
om din lume: apăruse în ziar caricatu-
ra!. Peste trei zile am fost chemat la
secretariatul şcolii – eram elev al Cole-
giului „Carol” – şi acolo mă aştepta un
alt „tovarăş” (am aflat că este secreta-
rul de redacţie al ziarului), care mi-a
cerut „marfă”. De-atunci şi până acum
– sunt 66 de ani! –, la acelaşi ziar, azi
„Cuvântul Libertăţii”, dau „marfă”.

În anul 1951 am fost „încununat”:
am fost premiat la Concursul Naţio-
nal de caricatură organizat de revista
„Urzica”, iar în 1955 la concursul pe
ţară organizat de ziarul „Informaţia Bu-
cureştiului”. Mai bine de 45 de ani am
fost colaboratorul radioului craiovean,
având, către final, emisiunile săptă-
mânale „Oameni care nu trebuie ui-

taţi” şi „Civica”, iar ceva timp, încă de
la începuturile televiziunii craiovene,
având emisiunile săptămânale „Orele
cetăţii” şi „Şcoala bărbaţ ilor”. Am
publicat în multe ziare, reviste şi al-
manahuri, fie caricatură, fie cronică,
fie articole diverse. Am participat la
peste 120 de expoziţii internaţionale
şi la peste 250 de saloane naţionale
de caricatură – ultimul fiind anul aces-
ta, în septembrie, la Galeria „Orizont”
din Bucureşti. Am avut peste 25 de
expoziţii personale, fie în Craiova, fie
în alte localităţi din ţară, culminând
cu cele de la Aalborg din Danemarca
şi Toronto din Canada.

Am apărut în albumul „Caricaturişti
români” editat la Moscova, alături de
Taru, Cik, Damadian, Nell Cobar, Be-
nedict Gănescu, Titi Negrea şi alţi ti-
tani ai caricaturii noastre. Am apărut în
revistele „Witty World”, care este edi-
tată la Los Angeles, şi „Eulenspiegel”,
care apărea în Germania. Sunt prezent
în „The Cartoon and Olimpic Book” la
Londra, în „Who’s Who” şi în albu-

mul „Caricaturiştii români ai secolului
XX”. Am fost premiat în anul 1980 pen-
tru ilustraţia la volumul „Meserii, me-
serii”, apărut la Editura „Facla” din Ti-
mişoara, am ilustrat peste 30 de cărţi
apărute la editurile „Scrisul Românesc”,
„Sport-Turism”, „Facla” şi Editura Ti-
neretului şi am realizat peste o mie de
coperte. Am obţinut multe premii la sa-
loanele de caricatură, amintind aici Ma-
rele Premiu la Gura Humorului, Premiul
I la „Mărul de Aur”, la Caransebeş şi
Alba Iulia.

Am devenit membru al Uniunii Ar-
tiştilor Plastici din România şi sunt vi-
cepreşedintele Asociaţiei Caricaturiş-
tilor Profesionişti din România. Deci,
pot spune că am făcut ceva în aceşti
80 de ani, nu-i aşa?

- Aţi lucrat 45 de ani la Casa Crea-
ţiei Populare şi la Editura „Scrisul
Românesc”, timp în care aţi cunos-
cut o mulţime de oameni de renume:
Maria Tănase şi Ioana Radu, Tudor
Arghezi şi Mihail Drumeş, Corneliu
Baba şi Sabin Bălaşa, Marin Sorescu

şi Amza Pellea, şi mulţi, mulţi alţii.
Ne puteţi  istorisi măcar două-trei
împrejurări mai deosebite în care pa-
şii vi s-au intersectat cu ai acestora?

- Mă pot lăuda că am lucrat în două
instituţii care mi-au fost tare dragi, în
care pot spune că m-am dăruit cu toa-
tă fiinţa mea, pentru că mi-a plăcut ce
făceam acolo, la Casa Regională a
Creaţiei Populare şi la Editura „Scri-
sul Românesc”. Hai să mă laud un pic
şi să vă spun că am înfiinţat prima
galerie de artă a amatorilor – Galeria
„Cromatic” –, am avut primul cerc să-
tesc de artă naivă şi primul cerc să-
tesc de film, iar o parte din artiştii ama-
tori de-atunci sunt astăzi nume cu re-
nume în arta românească şi nu numai.

Mă mai mândresc cu faptul că am
cunoscut o mulţime de OAMENI, că
le-am fost în preajmă şi am învăţat
multe de la dânşii. Am fost „martorul”
apariţiei multor nume care astăzi sunt
NUME în arta românească. Cu Amza
Pellea şi cu Sabin Bălaşa mă ştiam din
liceu şi am fost alături până când...

n-au mai fost. Cu Marin Sorescu mă
ştiam de la începuturile lui şi l-am vă-
zut lăcrimând  la o seară de poezie
unde, atunci când a început să citeas-
că versurile „Trebuia să poarte un
nume”, toată sala a început să recite
alături de el. Şi iar mă laud pentru că
eu am fost cel care l-a propus la Stu-
dioul „Animafilm” redactor-şef.

Cu Doamna Maria – Maria Tănase
– am fost, să zic aşa, bun amic, de
multe ori fiindu-i în preajmă la diverse
„întâmplări”. Şi, ca semn al preţuirii,
am fost unul dintre cei care au iniţiat
fes tivalul de muzică populară ce-i
poartă numele. Vreau să amintesc aici
spusele coanei Ioana Radu la prima
ediţie, în 1969, a festivalului: „Bratule,
când o să mor, dacă-mi faceţi şi mie
festival, la Minerva să mi-l faceţi, pen-
tru că acolo eu m-am născut!”. Şi i-am
făcut festival. Şi la Minerva l-am fă-
cut! Era o bucurie să-l vezi pe Bebe
Oprea cu taraful său, îmbrăcaţi în ne-
gru şi purtând papion. Era o bucurie
să le asculţi pe Corina Chiriac sau

Daniela Vlădescu cântând romanţele
coanei Ioana şi să-i vezi pe Ilinca To-
moroveanu şi Traian Stănescu pre-
zentând programul.

Odată, eram cu Doamna Maria şi cu
Fărâmiţă Lambru la Debarcader, în par-
cul nostru, într-o seară splendidă de
vară. Debarcaderul era arhiplin. Printre
mese mergea un bătrânel cu o chitară,
cântând romanţe. Ajungând în dreptul
mesei noastre, s-a oprit din cântat şi a
făcut o plecăciune în faţa Doamnei
Maria. „De ce nu mai cânţi?”, l-a între-
bat dânsa. „Pentru că, Doamnă, în faţa
dumneavoastră glasul meu ar suna a
doagă”, i-a răspuns bătrânul. Doamna
Maria l-a sărutat pe obraz şi i-a dat o
sută de lei. Spectacolul era magnific, toţi
cei de la mesele Debarcaderului erau în
picioare şi aplaudau, iar Fărâmiţă Lam-
bru plângea în hohote...

Altădată, mergând la Bucureşti cu
maşina editurii la  care lucram, mi-a
spus Ion Cetăţeanu să trec pe la Amza
Pellea şi să-l întreb când poate veni la
Craiova, pentru că vrea primul secre-
tar să discute cu el. Ajungând în Bu-
cureşti, am mers direct la Amza acasă,
iar el mi-a spus că poate merge chiar
în ziua aceea, pentru că apoi începea
filmările nu ştiu unde. La prânz am fost
şi l-am luat de la teatru, unde avusese
o repetiţie, şi am plecat spre Craiova.
La Piteşti am oprit să mâncăm la re-
staurantul „Muntenia”. Alături era un
platou pent ru parcările  ho telulu i.
Când am terminat masa şi am ieşit, pla-
toul era ocupat de aproape o sută de
persoane, care, văzându-l pe Amza,
au început să aplaude. Din mulţime a
ieşit un domn în vârstă, care a spus:
„Domnule Amza, daţi-mi voie să vă
sărut mâna, pentru că prin Decebalul
şi Mihai Viteazul dumneavoastră ne-
aţi amintit că suntem români!”. Până
la Craiova, Amza n-a mai scos un cu-
vânt. A doua zi era numit directorul
Naţionalului craiovean.

- Aţi trecut, de-a lungul timpului,
printr-o mulţime de situaţii mai plă-
cute şi mai puţin plăcute şi numai eu
ştiu câtă bucurie am în suflet când vă
aud povestind despre oameni şi în-
tâmplări de altădată... Care au fost
pentru dvs. principalele valori pe care
le-aţi respectat cu orice preţ şi orice
risc şi după care v-aţi ghidat în tu-
multul existenţial?

- Am respectat în primul rând ţara
şi adevăraţii ei oameni, i-am respectat
pe cei care au fost înaintea noastră şi
i-au dus faima, aşa cum îi respect pe
cei care ne duc astăzi faima. Când zic
faimă, mă refer la lucrurile bune, la lu-
crurile frumoase, pentru că alt fel de
faimă ne-au dus unii astăzi. I-am res-
pectat pe cei mai în vârstă decât mine
şi am căutat să iau de la ei ce este
bun, am căutat să le calc pe urme. N-
am făcut rabat, cum se spune, la une-
le lucruri, riscând să-mi fac duşmani,
şi m-am ferit de compromisuri. Tata
mi-a zis odată o vorbă – atunci când i-
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Emilian Ştefârţă, managerul Muzeului de Artă din Cra-
iova: «Eu văd în maestrul Gabriel Bratu un mare portretist.
Pentru că ne recunoaştem cu toţii în desenele sale: alegători
şi candidaţi, intelectuali şi analfabeţi, elevi şi dascăli, pa-
cienţi şi medici, poliţişti şi delicvenţi, judecători şi împrici-
naţi... El must ră, trage de mânecă, bate obrazul, arată cu
degetul, trece adânc de aparenţe, precum Diogene, de zeci
şi zeci de ani, caută cu opaiţul prin lume omul adevărat.
Sănătos în gândire, are totuşi o boală. Are boală pe hoţi, pe
panglicari, pe curve, pe semidocţi, pe chiulangii, pe cabo-
tini, pe arivişti, pe carierişti, pe intriganţi… Într-un cuvânt,
are boală pe tot ce este putred, cangrenat, degenerat în oa-
meni, în societate şi, la urma urmei, în cetate. De „Una pe zi”
au avut nevoie părinţii noştri, avem nevoie noi şi cu siguranţă
vor avea nevoie şi copiii noştri. Să-l ţină Dumnezeu sănătos
mulţi, mulţi ani, pentru sănătatea noastră!».

am luat butonii de la cămaşă şi nu i-
am spus: „Să nu furi”. Şi m-am ţinut
de vorba lui.

Am avut situaţii neplăcute de care
mă feresc să îmi amintesc: moartea
părinţilor mei, a soţiei mele, a multor
rude şi a multor prieteni şi colegi. Sunt
momente ce nu pot fi uitate şi, chiar
dacă şi astăzi dor, încă le am mereu în
suflet. Am avut şi situaţii plăcute, care
mi-au rămas şi de care mi-aduc aminte
cu drag oricând.

- Dar pe prietenie cât de mare va-
loare aţi pus în viaţă? Şi cine v-au
fost, de fapt, cei mai buni prieteni?

- Prietenia este pentru mine lucrul
cel mai de preţ. Să ştii că te poţi baza pe
cineva, să ştii că ai lângă tine orişicând
un sprijin este mare lucru! Şi adevăraţii
prieteni îşi au valoarea lor şi locul lor în
sufletul tău. Cu Gregorian, chiar dacă
trec câteva zile şi nu ne vedem, vor-
besc zilnic la telefon, Teofil Popescu
(cu ceva ani în urmă a fost redactorul
ziarului dumneavoastră) este omul cu
care mă sfătuiesc, cel care îmi spune
cum şi ce trebuie să facem ca să fie
bine, Bohoreanu şi Neicu de ani buni
parcă-mi sunt din familie. Mă doare su-
fletul că nu-i mai am alături pe Bene-
dict Gănescu, pe Adrian Petringenaru,
pe Sabin Bălaşa, pe Amza Pellea, pe
Petre Dragu, pe Sabi Domozină sau pe
Florin Rogneanu...

- V-aţi împrietenit încă foarte de-
vreme cu caricatura. De la primele
desene pe pereţii casei şi momentul
1948 când, elev al Colegiului „Carol
I” fiind, treceaţi cu sfială pragul zia-
rului „Înainte” – azi „Cuvântul Li-
bertăţii” –, care vă publica prima ca-
ricatură în presa românească, aţi
ajuns să vă dedicaţi întrutotul acestei
arte. Într-un interviu pe care mi-l acor-
daţi în urmă cu exact 10 ani, întrebân-
du-vă dacă vă gândiţi la o expoziţie re-
trospectivă, declaraţi: «Eu mă consi-
der încă o „tânără speranţă” a carica-
turii româneşti!». Astăzi ce mai cre-
deţi despre asta, domnule Bratu?

- Să ştiţi că şi astăzi, la cei 80 de
ani, mă consider tot „o tânără speran-
ţă a caricaturii româneşti”! Încă n-am
spus ce aveam de spus şi-n fiecare zi
mă străduiesc să-mi îmbunătăţesc sti-
lul, să-mi îmbogăţesc ideile. Numai aşa
te poţi menţine, numai aşa poţi rămâ-
ne în atenţia celor din jurul tău. Expo-
ziţie retrospectivă? Să fim serioşi, încă
n-am ajuns la vârsta retrospectivelor,
mai am până atunci!

- N-aţi lăsat niciodată creionul jos
din mână şi îmi doresc nici să n-o
faceţi vreodată! Au trecut peste 65 de
ani de când colaboraţi la acelaşi ziar,
în care zilnic vă apare o caricatură la
rubrica „OFF-uri”. Ce v-a determi-
nat să rămâneţi constant, să vreţi să
fiţi tipărit atâta vreme pe aceeaşi hâr-
tie tipografică?

- Am senzaţia că dacă las creionul
din mână sunt terminat! Regretatul
maestru Corneliu Baba îmi spunea. „O
zi dacă nu-ţi faci meseria, te lasă bal-
tă!”. Şi aşa este. Pe mine „Off-urile”

astea zilnice mă ţin... Norocul meu este
că subiectele sunt cu duiumul. Aş-
tept ziua aia când n-o să mai am sub-
iecte, când toate vor fi aşa cum trebu-
ie să fie...

Am rămas aici în primul rând pen-
tru că n-am plecat din urbea asta şi nu
mi-a plăcut să bat pe la porţile altora,
mai ales că aci avusesem începuturi-
le, aci îmi făcusem prieteni, aci erau
oameni pe care-i ştiam demult ş i-i
ştiam bine. Când au apărut mai multe
gazete în urbea noastră, au vrut să le
fiu alături, punându-mi condiţia să re-
nunţ la vechii mei camarazi – pot spu-
ne –, la ziarul la care „trebăluiam” de-
atâta vreme. N-am putut. Nu puteam
să zic „salut, bă” celor care le-am fost
şi mi-au fost alături atâta timp. Şi iată-
mă astăzi tot aici...

- Ca o curiozitate a mea, a cititori-
lor noştri de zi cu zi şi poate a multora
care vă cunosc şi râd – sau măcar zâm-
besc – la caricaturile dvs.: când şi cum
a prins contur expresivul chip al lui
Popescu, personajul care „taxează”,
cu umor şi ironie, toate stângăciile
dintr-o lume... de râsu’-plânsu’?

- Maest rul Eugen  Taru spunea:
„Dacă la caricaturile mele privitorul
zâmbeşte, sunt mulţumit”. La fel spun
şi eu şi sunt încântat la culme când
primesc telefoane fie de la cineva care-
mi spune că i-a plăcut ce am făcut, fie
de la cineva care mă înjură că m-am
luat de ceva sau de cineva. Popescu
al meu zilnic are ceva de spus şi, zic
eu, o spune cu curaj.

Popescu a apărut de-odată. Dacă
I.L. Caragiale l-a avut pe Mitică şi ban-
curile la modă, pe Bulă, am zis să-l am
şi eu pe Popescu. Popescu este cel
mai cunoscut nume românesc şi de-
aceea l-am luat ca „reprezentant” al
celor din jurul meu. El fiind acela care

face... făcăturile semenilor noştri. Po-
pescu s-a împământenit şi să ştiţi că
sunt foarte mulţi dintre cunoscuţii mei
care-mi zic... Popescu!

- Din afară, pentru un admirator
al acestei arte, caricatura pare că
presupune, dincolo de talent, partici-
pare 100%  la viaţa societăţii şi, pe
de altă parte, un bun simţ al echili-
brului. Cât de greu este să constru-
ieşti caricaturi, în general, şi într-o
lume din ce în ce mai… caricaturală,
ca cea de azi, în special?

- Pentru a face caricatură trebuie, în
primul rând, să ai idei, să spui într-un
desen sau doar în câteva cuvinte ceva
ce-ar trebui să scrii pe câteva pagini şi
să aibă şi niscai umor. În al doilea rând,
trebuie să ştii să „poceşti” personajul,
să-l faci altfel decât atunci când reali-
zezi un portret, care e musai să semene
cu modelul. Trebuie ca şi desenul să
provoace măcar zâmbetul...

- Dacă ar fi să vă conturaţi pro-
pria caricatură, ce aţi accentua şi ce
trăsături aţi... trece cu vederea?

- Să-mi fac propria caricatură? Nu
mai este nevoie, pentru că sunt o ca-
ricatură! Aşezaţi-mă lângă Alain De-
lon şi vă convingeţi de spusele mele!
Ar fi prea multe de trecut cu vederea
ca să arăt aşa cum ar trebui să arăt...

- Ştiu că rare sunt zilele în care
să n-aveţi alături creionul şi tuşul şi
să nu-l inspiraţi pe Popescu cu o altă
replică. Totuşi... ce cărţi mai citiţi,
ce filme mai priviţi, cu ce oameni vă
mai întâlniţi după-amiaza la o cafea
sau la un pahar... de vorbă?

- Când îmi fac timp, mai pun mâna
şi pe o carte, mi-a plăcut să citesc.
Ultima carte pe care am citit-o a fost a
regretatului Ştefan Andrei. La filme să

ştiţi că mă uit mereu: nu-mi scapă nici
un film poliţist şi-mi place să revăd
filmele amicului Saizescu sau „BD”-
urile, pentru că mai vreau să râd şi eu
din când în când. De vorbit, vorbesc
mereu cu amicii, fie la telefon, fie la un
pahar... de ţuică!

- Vă place la fel de mult să ieşiţi în
urbe, chiar dacă în ultima vreme o fa-
ceţi mai rar... Vă e dragă Craiova, ştiu.
„E viaţa mea, e dragostea mea!”, îmi
mărturiseaţi în acelaşi interviu din
2004. În Craiova de astăzi, atât cât

putem – şi nu suficient, e adevărat –
refacem clădiri, reconstituim spaţii
ale memoriei, evocăm spirite, oma-
giem personalităţi... Ce vi se pare însă
iremediabil pierdut din Craiova veche,
din lumea de odinioară a acestei urbe?

- Dacă urbea mi-e dragă? E viaţa mea.
O spun mereu: n-am fost în stare să
plec de-aici, oferindu-mi-se şi-n străi-
nătate, şi-n ţară posibilitatea. Nu m-am
dezlipit de Craiova mea decât atunci
când am fost în armată şi când am fost
la facultate. Spuneţi că evocăm spirite,
personalităţi... N-o facem aşa cum ar
trebui, aşa cum o merită... Plăcile me-
moriale de pe casa Ioanei Radu, a lui
Jean Negulescu şi a şcolii lui Ion An-
tonescu au fost date jos, n-avem o sta-
tuie a lui Mircea cel Bătrân, cu toate că
Rovinele lui aci sunt, în marginea Cra-
iovei. N-avem un bust la Ioanei Radu
sau al lui Corneliu Baba, craiovean de
origine şi singurul pictor membru al mai
multor academii din lume. S-au împlinit
o sută de ani de la moartea lui Emil
Gârleanu, fostul director al Teatrului
craiovean, şi nu s-a scos o vorbă... Cum
nu se mai vorbeşte nici de Sabin Băla-
şa şi... Doamne, câte ar mai fi!

Craiova, în primul rând, şi-a pier-
dut personalitatea pe care o avea oda-
tă. Era un oraş total diferit de celelalte
oraşe ale ţării. Cu felul în care arăta
atunci, cu construcţiile sale diverse,
de la căsuţele cu prăvălioarele lor la
palatele de invidiat, cu lumea care era.
Atunci era o altfel de lume, respectul
faţă de cel de-alături era în primul plan.
Când intrai într-o prăvălie pentru nis-
cai cumpărături te simţeai cu adevărat
client, acum...

Să ştiţi că nu exagerez când spun
că am avut în urbea noastră cel mai
frumos şi cel mai impozant monument
din ţară, „Asta-i muzica ce-mi place”.
Era vorba că o să fie refăcut, dar... Dar
a fost dat jos şi monumentul aflat pe
acelaşi loc, operă semnată de un mare
artist român, Ion Irimescu. Pe unde o
zace aruncat... Dumnezeu ştie! De ce a
fost luat de-acolo iarăşi nu ştiu. Şi aşa
stăm prost cu monumentele şi, dacă le
înlăturăm şi pe cele existente, unde o
să ajungem? Apoi, Craiova era un oraş
verde. Întrebaţi, vă rog, câţi copaci au
fost plantaţi în ultimii 25 de ani. Nu mai
zic nimic de educaţia unor concetăţeni
care aruncă orice pe oriunde şi fac din
urbe ladă de gunoi. Aş vrea să aud că
poliţia a amendat usturător câteva zeci

de cetăţeni care au aruncat pe stradă
ce nu le-a mai trebuit!

- Cum vi se pare că mai stăm as-
tăzi cu cultura? Cum mai stăm cu
umorul, care, se spune, împreună cu
ironia sunt apanajul oamenilor inte-
ligenţi?

- Cultură să ştiţi că nu înseamnă
să faci din când în când o serbare.
L-am avut profesor de Limba româ-
nă, încă din clasa întâi de liceu , pe
domnul Ion D. Lăudat, care chiar la
primul curs ne-a spus că cine ora
viitoare nu ş tie o poezie de Coşbuc
nu intră în  clasă. Au urmat Vlahuţă,
Macedonski... Întrebaţi astăzi elevii
la o şcoală cine sunt aceştia... Am
văzut la televizor, la Alexandria, pe
stradă, fiind întrebaţi cine a fost Ma-
rin Preda, că n-au ştiut să răs pundă.
La o altă  emisiune cineva ne spunea
că Arghezi a fost cel mai mare poet
comunist. Poftim cultură! Dar ce să
mai vorbim, când chiar fostul director
al Institutului Cultural Român ne spu-
nea că „a venit vremea să scoatem
hoitul din debara, că pute”, „hoitul”
fiind Eminescu. Când am fost prima
oară în Rusia, ne-au dus întâi la mor-
mintele lui Puşkin şi Esenin, unde trei-
patru tineri ne-au recitat din poeziile
lor. La noi, astăzi, aţi mai auzit la radio
sau la televizor vreo poezie?

Cât despre umor... râdem astăzi din
ce în ce mai puţin. Nu se mai face umor
ca altădată. Nu avem o revistă de umor
şi amintesc aici spusele caricaturistu-
lui Tavi Bour: «Rău cu rău, dar mai rău
fără „Urzica”». Umorul pe care-l ve-
dem la televizor e jalnic. Nu mai avem
oameni care să scrie umor în adevăra-
tul înţeles al cuvântului. Nu mai avem
interpreţi de umor. Unde sunt Vasiliu-
Birlic, Toma Caragiu, Ştefan Bănică,
Jean Constantin, Puiu Călinescu, Nicu
Constantin? Ei au plecat şi uite că ni-
meni n-a putut să le ia locul. Păcat,
mare păcat... Păcat că punem punct
unui capitol numit umor, care ne ţi-
nea, care ne era necesar...

- Domnule Gabriel Bratu, dacă un
regizor nemaivăzut şi nemaiauzit
până acum v-ar spune mâine „Stop şi
de la capăt!”, cu ce aţi începe?

- Aflaţi, stimată şi mult apreciată
doamnă, că dacă astăzi cineva mi-ar
spune „Stop şi de la capăt”, m-aş apu-
ca de făcut... caricatură! Şi aş veni la
ziarul dumneavoas tră să vă în treb
dacă pot să fac nişte „OFF-uri”...

Mircea Canţăr, redactor-şef al cotidianului „Cu-
vântul  Libertăţii” : «Gabi Bratu pentru  mine este nu
numai un grafician recunoscut pe plan naţional şi
internaţional, este ş i un  prieten stato rnic al publica-
ţiei la care lucrez, cum a fost ş i al celei la care am
lucrat . Gabi Bratu pentru  mine este şi un intelectual
rafinat al urbei. Uneori, fiindcă nu mă pricep la lin ie
şi la punct, îmi dau s eama că Gabi Bratu vede aco lo
unde noi nu vedem, uneori „fo rează” acolo unde
nouă nici nu ne trece prin min te… Cred  că Gabi
Bratu duce pe umeri o  istorie încărcată a Craiovei
de alaltăieri, de ieri şi de astăzi. Pen tru excelen ta
co laborare pe care a avut-o de-a lungul t impului cu
publicaţiile la care am lucrat şi lucrez, îi înmânez o
Diplomă de Excelenţă, îi doresc sănătate şi îl îmbră-
ţişez cu s tato rnică p rietenie».

O viaţă cu artă şi… umor!O viaţă cu artă şi… umor!O viaţă cu artă şi… umor!O viaţă cu artă şi… umor!O viaţă cu artă şi… umor!O viaţă cu artă şi… umor!O viaţă cu artă şi… umor!O viaţă cu artă şi… umor!O viaţă cu artă şi… umor!
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Potrivit ambasadorului
UE în Rusia, deocamdatã
nu existã motive pentru anu-
larea sancþiunilor, deoarece
Moscova nu a recunoscut
încã în mod direct rezulta-
tele alegerilor din Doneþk ºi
Lugansk ºi, pe de o parte
vorbeºte despre respectarea
voinþei exprimate de oa-
meni, iar pe de altã parte
despre respectarea integri-
tãþii teritoriale a Ucrainei.
“Punerea în aplicare a acor-
durilor de la Minsk ºi stabi-
lizarea situaþiei din Ucraina
— iatã ce ar fi constituit un
motiv pentru revizuirea
sancþiunilor (în direcþia tem-
perãrii lor). Opinia noastrã
este unanimã: alegerile, care s-au desfãºurat în
neconformitate cu legislaþia Ucrainei, contravin
Memorandumului de la Minsk. Noi, UE, eva-
luãm aceste «alegeri» în mod negativ, nu le re-
cunoaºtem, iar acest lucru devine încã o piedicã
în calea soluþionãrii paºnice” a situaþiei din estul
Ucrainei, a spus Vygaudas Usackas.

Kievul anunþã o revizuire
a planului de pace

Kievul îºi va revizui angajamentele prevã-
zute în planul de pace pentru regiunile rebele
din estul þãrii, plan care a fost “grav încãlcat”
prin organizarea, duminicã, de alegeri în aceste
teritorii, a declarat, luni, preºedintele ucrainean,
Petro Poroºenko. “Aceste pseudoalegeri con-
stituie o gravã încãlcare a Protocolului de la
Minsk, din 5 septembrie”, încheiat între Kiev

UE ar putea înãspriUE ar putea înãspriUE ar putea înãspriUE ar putea înãspriUE ar putea înãspri
sancþiunile la adresa Rusieisancþiunile la adresa Rusieisancþiunile la adresa Rusieisancþiunile la adresa Rusieisancþiunile la adresa Rusiei
Uniunea Europeanã (UE) ar putea revizui sancþiunile

la adresa Rusiei în direcþia înãspririi acestora, dat fi-
ind comportamentul Moscovei în estul Ucrainei, unde
duminicã au avut loc alegeri nerecunoscute de Occident,
a declarat ambasadorul UE în Rusia, Vygaudas Usackas,
într-o conferinþã susþinutã la Universitatea Tehnologi-

cã din Kaunas, informeazã portalul de ºtiri estonian
Delfi, citat de Unian. “Poziþia noastrã a fost mereu una
consecventã: în funcþie de situaþia din estul Ucrainei,
de felul în care Rusia va contribui sau nu la stabilizarea
situaþiei, UE va lua o decizie privind revizuirea sancþi-
unilor într-o direcþie sau alta”, a subliniat Usackas.

ªeful Navy Seals, unitatea de
elitã a Marinei militare america-
ne, a lansat luni un ultim aver-
tisment adresat soldaþilor care
încalcã tradiþia pãstrãrii secre-
telor acestei forþe prin publica-
rea de memorii sau prin decla-

ºi separatiºti, a afirmat Poroºenko într-un dis-
curs cãtre populaþia ucraineanã, potrivit rela-
tãrii AFP. El a promis “revizuirea” acestui plan
de acþiune ºi în special “suprimarea legii pri-
vind statutul special” pentru regiunile rebele,
lege votatã în cadrul acestui plan de pace. La
rândul sãu, ministrul ucrainean de Externe, Pa-
vlo Klimkin, a declarat ieri, într-un interviu pen-
tru cotidianul german “Bild”, cã autoritãþile de
la Kiev intenþioneazã sã “recupereze” regiunile
din estul þãrii, dupã alegerile separatiºtilor de
duminicã. “Câteva regiuni din estul Ucrainei se
aflã, de fapt, sub controlul teroriºtilor proruºi
ºi trupelor ruseºti. Dar ele sunt regiuni ucraine-
ne, iar noi le vom recupera”, a dat el asigurãri,
confirmând înãsprirea tonului de cãtre preºe-
dintele ucrainean Petro Poroºenko, luni. ªeful
diplomaþiei ucrainene nu a fãcut nici o preciza-
re cu privire la o eventualã ofensivã militarã,

dupã ce ultimele înaintãri ale
trupelor guvernamentale, la
sfârºitul lui august, s-au sol-
dat cu înfrângeri usturãtoare.
Dupã ce s-a aflat pe punctul
de a înãbuºi rebeliunea, arma-
ta ucraineanã s-a lovit - afir-
mã Kievul ºi Occidentul - de
susþinerea separatiºtilor de cã-
tre trupe ale armatei ruseºti,
acuzaþii respinse de cãtre
Moscova.

Noi lupte
la aeroportul
din Doneþk

Anunþul preºedintelui Po-
roºenko a dus, ieri dimineaþã,
la tiruri de artilerie violente în

zona aeroportului din Doneþk, fief al separatiº-
tilor proruºi din estul Ucrainei, unde oamenii se
tem cã va lua sfârºit armistiþiul fragil, relateazã
France Presse. “Poroºenko a declarat cã va
schimba politica. Este clar cã luptele se vor re-
lua”, spune un rezident din Doneþk, Ivan Ser-
gheevici. “Tiruri violente de artilerie au început
de la 06h30 dimineaþa. În timpul nopþii s-a tras
cu intermitenþe. Este infernal”, a povestit agen-
þiei franceze de presã Tatiana Viktorovna, care
trãieºte la câteva sute de metri de aeroport, epi-
centrul luptelor între rebeli ºi armata ucrainea-
nã de mai multe luni, în pofida unei fragile în-
cetãri a focului instaurate cu douã luni în urmã.

Autoproclamatele republici Doneþk ºi Lu-
gansk din estul separatist au organizat dumini-
cã alegeri legislative ºi prezidenþiale, dupã ce au
boicotat scrutinul desfãºurat la 26 octombrie
în Ucraina.

SUA: ªeful Navy Seals îi avertizeazã
pe soldaþii care divulgã secrete

raþii pentru presã, informeazã
AFP. Contraamiralul Brian Lo-
sey, ºeful Comandamentului
operaþiunilor speciale ale Mari-
nei, i-a criticat într-o scrisoare
pe militarii care cautã sã devinã
celebri sau bogaþi fãcând publi-

ce elemente ale misiunilor se-
crete ale Navy Seals. Aceastã
luare de poziþie a lui Brian Lo-
sey survine la câteva zile dupã
ce canalul de televiziune ameri-
can Fox News a anunþat cã va
difuza pe 11 ºi 12 noiembrie un
documentar despre un membru
al Navy Seals care afirmã cã
este cel care l-a ucis pe fostul
lider al reþelei teroriste Al-Qae-
da, Osama ben Laden, într-o ac-
þiune desfãºuratã la Abbottabad
(Pakistan) pe 2 mai 2011. “O
dispoziþie esenþialã a codului
nostru de conduitã este «Nu voi
face publicã natura activitãþii
mele ºi nu voi cãuta sã obþin re-
cunoaºtere pentru acþiunile
mele». Nu vom tolera nerespec-
tarea deliberatã ºi egoistã a va-
lorilor noastre fundamentale în
schimbul notorietãþii ºi al câºti-
gului financiar”, au declarat în
scrisoare contraamiralul Losey
ºi adjunctul sãu, Michael Ma-

garaci. Ei i-au ameninþat cu
“consecinþe juridice” pe cei din
Navy Seals care “încalcã deli-
berat legea” fãcând publice in-
formaþii confidenþiale. Canalul
Fox News a anunþat cã nu in-
tenþioneazã sã anuleze difuza-
rea documentarului sãu, intitu-
lat “Bãrbatul care l-a ucis pe
Osama ben Laden”. “Fox News
nu a fost contactat de cãtre De-
partamentul Apãrãrii ºi nici de
vreo altã instituþie guvernamen-
talã care sã-ºi fi exprimat îngri-
jorarea legatã de difuzarea do-
cumentarului, pe care avem in-
tenþia de a-l transmite aºa cum
este prevãzut, pe 11 ºi 12 no-
iembrie”, a precizat Carly Sha-
nahan, purtãtoarea de cuvânt a
canalului TV menþionat. Penta-
gonul a declarat cã nu poate con-
firma dacã militarul ce apare în
documentar este cel care l-a îm-
puºcat mortal pe Ben Laden în
operaþiunea de la Abbottabad.

Liderul separatist al „republicii”
Doneþk: Abhazia, Transnistria,
Venezuela ºi Cuba ne vor
susþine economic, sperãm
cã ºi Rusia

Liderul autoproclamatei
„republici populare” Doneþk,
Aleksandr Zaharcenko, se
declarã deschis negocierilor
pentru o reglementare paºnicã a
crizei din estul Ucrainei,
inclusiv cu preºedintele ucrai-
nean Petro Poroºenko. Totoda-
tã, Zaharcenko ºi-a exprimat
încrederea în sprijinul economic
oferit de Rusia ºi de „alte
þãri”, informeazã Interfax.
„Sunt gata sã mã întâlnesc cu
oricine, inclusiv cu (preºedinte-
le Ucrainei) Petro Poroºenko”,
le-a spus Zaharcenko jurnaliºti-
lor. Liderul separatist considerã
teritoriu al „republicii popula-
re” Doneþk întreaga regiune
Doneþk, în graniþele administra-
tive ale acesteia. De asemenea,
Zaharcenko a declarat cã
„republica” pe care o conduce
sperã la ajutor economic din
Rusia ºi din „alte þãri”. „Abha-
zia, Transnistria, Venezuela ºi
Cuba ne vor susþine economic,
sperãm cã ºi Rusia”, a spus
liderul separatist. Acesta  a
„depus jurãmântul” ieri, în
calitate de „preºedinte” al
republicii Doneþk. În data de 2
noiembrie, în autoproclamatele
„republici populare” Doneþk ºi
Lugansk au avut loc aºa-zise
alegeri prezidenþiale ºi pentru
„consiliile supreme”. Luni au
fost anunþate rezultatele acesto-
ra. „Preºedinte” al republicii
Doneþk a fost ales Aleksandr
Zaharcenko, iar al republicii
Lugansk, Igor Plotniþki.

Venezuela a doborât un avion
neindentificat în zona graniþei
cu Columbia

Forþele aeriene ale Venezue-
lei au doborât un avion neiden-
tificat ce încãlcase spaþiul
aerian al þãrii în zona statului
Apure, care se învecineazã cu
Columbia, a anunþat ministrul
venezuelean al Apãrãrii,
Vladimir Padrino Lopez, ºeful
Comandamentului strategic
operaþional al forþelor militare
boliviene, informeazã TASS.
Intrusul, un aparat bimotor de
tipul King 200, a fost doborât
în statul Apure, a indicat
generalul venezuelean pe
pagina sa de Twitter, postând
sub mesaj o fotografie cu
fragmente ale avionului de
producþie americanã. Adunarea
Naþionalã (parlamentul unica-
meral) a Venezuelei a adoptat în
mai 2012 o lege privind protec-
þia spaþiului aerian al þãrii, care
permite forþelor armate sã
doboare avioane ce nu rãspund
la somaþia de aterizare. În
noiembrie trecut, forþele aeriene
venezuelene au doborât un
avion uºor tot la graniþa cu
Columbia. În octombrie 2013,
preºedintele Nicolas Maduro a
declarat cã Venezuela va doborî
aparatele de zbor ale mafiei
drogurilor.
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Anunþul tãu!
D.G.R.F.P. Craiova-Administraþia

Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj,
Serviciul Fiscal Baileºti scoate la licita-
þie publicã  urmãtoarele bunuri mobile
ºi imobile aparþinînd  urmãtorilor debi-
tori: Csepregi Zoltan din Baileºti, str.
Victoriei, nr. 86, bl. B1, sc. 2, ap. 4 CNP,
în data de 18.11.2014, ora 11 urmãtoa-
rele bunuri: 1) Clãdire (265,19 mp)-
145000 lei; 2) Teren aferent (1100 mp)-
13621 lei.Bunurile imobile sunt situate
în Baileºti, str. Marãºti, nr. 3 ºi sunt gre-
vate de sarcini (ipoteca CEC Bank ºi so-
maþie de platã Bancpost SA Dolj). Cse-
pregi Zoltan din Baileºti,str. Victoriei, nr.
86, bl. B1, sc. 2, ap. 4, CNP, în data de
19.11.2014 ora 11 urmãtoarele bunuri:
1) Banzic pentru tâmplãrie -1366 lei;
Preþurile  nu includ TVA. Menþionãm cã
înscrierea imobilelor la cartea funciarã
se va face de cãtre cumpãrãtori. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun drept asu-
pra bunurilor, sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Licita-
þiile se vor þine  la sediul Serviciului Fis-
cal Baileºti din str. Victoriei, nr. 42  la
ora 11 iar vânzarea se va face conform
OG nr. 92/2003, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, numai
cãtre cei care nu au obligaþii fiscale
restante.Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun, cu cel putin o zi lucrã-
toare înainte de data licitaþiei, respec-
tiv:  17.11.2014 si 18.11.2014 urmãtoa-
rele documente: a) ofertã de cumpãra-
re; b) dovada plaþii taxei de participare
sau o scrisoare de garanþie bancarã,
reprezentând 10% din preþul de por-
nire a  licitaþie, în contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal
4830007, deschis la Trezoreria Craio-
va c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintã pe ofertant; d) pentru per-
soanele juridice de naþionalitate româ-
nã, copie de pe certificatul unic de în-
registrare eliberat de oficiul registrul
comerþului; e) pentru persoanele juri-
dice strãine, copie de pe actul de în-
matriculare în limba românã; f) pen-
tru persoanele fizice române, copie de

Anunþul tãu!
pe actul de identificare; g) pentru per-
soanele fizice strãine, copie de pe pa-
ºaport; h) dovadã, emisã de creditorii
fiscali, cã nu are obligatii fiscale restan-
te. Relaþii suplimentare la telefon 0251/
312.169 sau la sediul Serviciului Fis-
cal Baileºti, str.Victoriei, nr. 42.

C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în
Craiova, str. M. Kogãlniceanu nr.8, nu-
mit lichidator judiciar prin Încheierea din
15.10.2014, pronunþatã în Dosarul nr.
9528/63/2014 al Tribunalului Dolj, anun-
þã deschiderea procedurii simplificate
de insolvenþã împotriva debitoarei SC
IULMADERIC EXIM SRL, cu sediul în
Craiova,cartier Craioviþa Nouã bl 25, sc.
5, ap. 11, judeþul Dolj, având nr. de înre-
gistrare la ORC J16/385/1997 ºi CUI
9386062. Termenul limitã pentru depu-
nerea creanþelor este la 19.11.2014. Ter-
menul limitã pentru afiºarea tabelului
preliminar al creanþelor este la
03.12.2014. Termenul limitã pentru so-
luþionarea eventualelor contestaþii ºi afi-
ºarea tabelului definitiv al creanþelor
este la 14.01.2015. Se convoacã prima
Adunare a Creditorilor la data de
05.12.2014, ora 10.00, la sediul Tribuna-
lului Dol, din Craiova, str. Brestei nr. 129.

C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în
Craiova, str. M. Kogãlniceanu nr.8, nu-
mit lichidator judiciar prin Încheierea din
16.10.2014, pronunþatã în Dosarul nr.
9462/63/2014 al Tribunalului Dolj, anunþã
deschiderea procedurii simplificate de in-
solvenþã împotriva debitoarei SC EMI-
TAB COM SRL, cu sediul în Craiova, str.
Horia, bl E 1, sc. 1, ap. 16, judeþul Dolj,
având nr. de înregistrare la ORC J16/112/
1997 ºi CUI 9175405. Termenul limitã
pentru depunerea creanþelor este la
27.11.2014. Termenul limitã pentru afiºa-
rea tabelului preliminar al creanþelor este
la 11.12.2014. Termenul limitã pentru so-
luþionarea eventualelor contestaþii ºi afi-
ºarea tabelului definitiv al creanþelor este
la 15.01.2015. Se convoacã prima Adu-
nare a Creditorilor la data de 12.12.2014,
ora 10.00, la sediul Tribunalului Dol, din
Craiova, str. Brestei nr. 129.

Anunþul tãu!
Inspectoratul ªcolar Judeþean

Dolj anunþã scoaterea la concurs a
postului de consilier – compartiment
contabilitate, studii superioare, grad
profesional II. Concursul se organi-
zeazã ºi desfãºoarã dupã cum ur-
meazã: 17 decembrie 2014, ora
10,00- proba scrisã, 19 decembrie
2014, ora 12,00- interviul. Inscrierile
la concurs se fac la sediul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj, str. Ion
Maiorescu, nr. 6, Craiova, pânã la
data de 17.11.2014. Informaþiile refe-
ritoare la înscrierea  ºi participarea
la concurs a candidaþilor sunt afiºa-
te la sediul ISJ Dolj sau se pot obþi-
ne la numãrul de telefon: 0351/
407.395 sau 0351/ 407.397.

Consiliul LocaL Gângiova scoa-
te la licitaþie un spaþiu pentru închi-
riere cu destinaþia cabinet medical  în
satul Comoºteni . Licitaþia va avea loc
la sediul Primãriei Gângiova în data
de 24.11.2014.

Consiliul Local Gângiova scoate
la licitaþie pentru concesionare un
spaþiu cu destinaþia  Poºtã în data de
24.11.2014. Licitaþia va avea loc la se-
diul Primãriei Gângiova.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj or-
ganizeazã concurs (examen) la sediul
instituþiei din Craiova, str. Nicolae Ti-
tulescu nr. 22, jud. Dolj,  în data de
18.12.2014, ora 1000 probã scrisã, ºi
în data de 22.12.2014, ora 1400, inter-
viul, pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante: Instructor educaþie
– 8 posturi; Ingrijitor la domiciliu – 5
posturi; ªofer – 3 posturi; Logoped –
1 post; Fochist – 2 posturi; Ingrijitor
– 2 posturi; Referent – 1 post. Dosa-
rele de concurs se primesc în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data afiºã-
rii anunþului la sediul D.G.A.S.P.C. Dolj,
Serviciul Resurse Umane, Organiza-
re, Salarizare - camera 3. Informaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
instituþiei - camera 3 sau la telefon
0251/407009.
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CERERI SERVICIU

Caut loc de muncã
– femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni. Rog
seriozitate. Telefon:
0760/827.379.
Pensionarã (anticipat)
îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/ 578.875.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
CASA de Culturã
„Amza Pellea” Bãi-
leºti organizeazã pe
data de 20 noiembrie
2014 concurs pentru
ocuparea postului de
redactor media. In-
formaþii suplimentare
la tel.: 0251/311.236.
Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Tele-
fon: 0724/947.197.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.

IDEI DE AFACERI
Caut investitor ro-
mân sau strãin pen-
tru înfiinþarea unei
plantaþii de cãpºuni în
spaþiu protejat. Po-
sed locaþie ºi materi-
alul sãditor. Telefon:
0742/023.399.

MEDITAÞII
Meditez geografie. Te-
lefon: 0749/043.111.

Meditez limba româ-
nã. Telefon: 0762/
929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Executãm construc-
þii, finisaje, amenajãri
interioare de calitate,
26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Te-
lefon: 0767/174.979.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/ 103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând came-
rã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27 mp.
Telefon: 0766/227.092;
0756/513.637.
Vând garsonierã
Brazdã bloc G 5, ap.
58. Telefon: 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Brazdã (Complex
vechi), 50 mp + 8 mp
balcon mare. Preþ ne-
gociabil. Telefon: 0734/
496.060; 0770/240.745.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în
faþa Facultãþii de
Drept. Telefon: 0721/
995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând
apartament 3 came-
re decomandat, lux,
centralã, Craioviþa
Nouã - Orizont. Te-
lefon: 0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, pozi-
þie excelentã, spaþii
generoase, detalii zil-
nice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ, ju-
deþul Dolj. Telefon:
0771/ 773.957.
Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.

Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poar-
tã, localitatea Ciutu-
ra. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toa-
te utilitãþile, 345 mp
teren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.

Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.

Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, ben-
zinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 0351/170.504.
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Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreas-
cã la 14 km de Craio-
va, comuna Predeºti,
curent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650
mp, deschidere 28
m, 15 euro/mp. Te-
lefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.

Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu
o cãsuþã locuibilã. Te-
lefon: 0764/806.680.
Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Telefon:
0771/663.179.

Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204
Berlinã, consum 4%,
90.000 km, culoare
alb, foarte bunã,
1000 euro. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, naviga-
þie, impecabil.  Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatri-
culat România. Tele-
fon: 0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând aspirator, foto-
lii, scoarþã ºi covoa-
re olteneºti, saltea
copil, lampadar. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând 2 jenþi cu cau-
ciucuri de Logan. Te-
lefon: 0766/304.708.

Vând chivetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi
diverse, 2 Ron. Te-
lefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Te-
lefon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil,
40 de capre- 200 lei
/ bucatã, tinere, sã-
nãtoase. Telefon:
0763/226.996.
Vând copertinã lun-
gime 6 m, lãþime 1.5
m. Telefon: 0744/
391.195.
Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/kg,
covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cãrãmidã fabri-
cã veche. Telefon:
0730/085.197.
Vând bandã alerga-
re nouã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0770/
222.905.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
butoi varzã, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167;
0351/468.838.

Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo - 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã. Te-
lefon: 0251/417.493.

Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.

STAÞIUNEA
DE CERCETARE –

DEZVOLTARE
AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral
la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa
din Brazdã, precum
ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi
smântânã la cele
mai mici preþuri.
Relaþii la telefon:
0251/417.534.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând tub plastic
pentru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.

SCHIMBURI
Vând sau schimb ca-
lorifere de tablã puþin
folosit  cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr loc de veci
2 persoane cimitirul
Dorobãnþie, termi-
nat, nefolosit. Tele-
fon: 0251/421.727.

GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat,
centralã, tot confortul,
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0756/379.809.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.

Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posi-
bilitãþi de platã a între-
þinerii ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195. 0351/429.196.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 came-
re decomandate, ultra-
îmbunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramo-
dern ºi regim hote-
lier. Telefon: 0762/
109.595.

Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã serioa-
sã pentru prietenie, con-
vieþuire la þarã, menaj,
curãþenie, întreþinere. Te-
lefon: 0253/289.198.
65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obliga-
þii, doresc doamnã pen-
sionarã fãrã obligaþii.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie.
Telefon: 0785/103.411.

CITAÞII
Barbu Cristina este ci-
tatã pentru 04.12.2014
la Judecãtoria Craiova
în dosar nr. 671/ 215/
2014 la CF 10.

DIVERSE
Caut o familie nevoiasã
care poate îngriji perma-
nent o gospodãrie la þarã
(Vâlcea) o las moºtenire.
Telefon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Pase scurte, pase lungi

MIRCEA CANÞÃR

Bogdan Vrãjitoarea a fost odatã fotba-
list. Dacã poate fi ceva reþinut din acea pe-
rioadã, întinsã pe vreo 14 ani, este cã s-a
plimbat, aidoma unui globe-trotter, pe la vreo
14 echipe, din toate zonele folclorice ale
þãrii, la Craiova figurând în lot, de pildã, în
douã rânduri (1995-1997 ºi 2001-2002), ca
ºi la Rocar Bucureºti (1997-1998, respec-
tiv 1999-2001). Fãrã a rupe gura târgului
pe undeva. Deloc statornic ca jucãtor, ceea
ce, pânã la urmã, nu e nici o calitate, nici
un defect, a devenit antrenor, la 15 ianuarie
a.c. semnând un contract cu Asociaþia
sportivã Podari – divizionarã C – cu un sa-
lariu brut lunar de 850 lei ºi 450 lei indem-
nizaþie lunarã de efort, înregistrat la FRF
sub nr.112/17 ianuarie 2014. Contractul se
întindea pe perioada 16 ianuarie a.c.-30 iu-
nie 2016. Cum rezultatele echipei, pe man-
datul lui Bogdan Vrãjitoarea, au compro-
mis obiectivul plasãrii pe un loc (1-6) care

sã permitã accederea în play-off, cum se
convenise, la 14 mai a.c. conducerea aso-
ciaþiei menþionate i-a comunicat rezilierea
contractului de muncã. Aserþiunea veche,
de netãgãduit în breasla antrenorilor, con-
form cãreia „eºti tot atât de bun pe cât sunt
rezultatele echipei”, i s-a aplicat ºi lui. Nu
era nici primul, nici ultimul antrenor demis
din cauza rezultatelor. Fireºte, nu e deloc
agreabil pentru un antrenor tânãr, poate
ambiþios, la început de drum cu o divizio-
narã C, sã fie basculat din funcþie, chiar
dacã meseria în sine e ingratã. Conteazã
într-un eventual CV, când ai ºansa unei alte
oferte. Dar la fel de mult conteazã ºi alte
calitãþi, opinãm noi, ca, de pildã, caracte-
rul. Trãsãturã rarã în zilele noastre ºi nu
doar în fotbal. Demiterea, cum spuneam,
din funcþia de antrenor, pentru execrabile
rezultate, s-a fãcut prin raportarea la Re-
gulamentul privind statutul antrenorului

(art.26, al.3), cu consecinþa nici unei obli-
gaþii financiare a asociaþiei faþã de antre-
nor. Sfãtuit, Bogdan Vrãjitoarea s-a adresat
ulterior, în vederea recuperãrii unor drep-
turi financiare aferente lunilor martie-iunie
a.c., dar ºi a ratelor contractuale pentru
perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2016, Came-
rei Naþionale pentru Soluþionarea Litigiilor
din cadrul FRF. Unde a ºi câºtigat dreptu-
rile revendicate pentru lunile martie-iunie
a.c., pe care le-a ºi primit. Camera Naþio-
nalã pentru Soluþionarea Litigiilor a conclu-
zionat în Hotãrârea nr.232 din 29 iulie a.c.
cã decizia prin care a fost demis este regu-
lamentarã, dar desdãunarea pentru perioa-
da 1 iulie 2014-30 iunie 2016 s-ar fi cuvenit
numai într-o situaþie abuzivã din partea Aso-
ciaþiei sportive Podari. Ceea ce nu s-a în-
tâmplat, despãrþirea fiind amiabilã. În discu-
þie erau circa 8.000 de euro. Sã mai menþio-
nãm cã Hotãrârea nr.232 din 29 iulie era cu

recurs în termen de cinci zile. Povestea pã-
rea încheiatã ºi din punct de vedere al legis-
laþiei sportive în vigoare chiar este. Numai
cã printr-o somaþie datatã 30 octombrie a.c.,
Bogdan Vrãjitoarea solicitã Asociaþiei sporti-
ve Podari suma de 8.000 de euro, cu do-
bânda aferentã. Toatã povestea, pânã la
urmã, este un diferend ca atâtea altele, re-
zolvat de organismul abilitat. O discuþie pe
aceastã chestiune se justificã doar pe latura
ei eticã. Cã fotbalul mic cocheteazã cu tri-
vialitatea, nu cu etica, este un adevãr. Când
vrei sã faci valuri ºi e apa micã nu prea reu-
ºeºti. Aºa cum, ca atacant, pe vremea când
juca fotbal, Bogdan Vrãjitoarea nu putea în-
scrie în poarta adversã, în absenþa unor pase
sau centrãri utilizabile. Când vrei bani pen-
tru care n-ai trudit, n-ai depus nici o sudoa-
re, nu te numeºti antrenor, ci altcumva.
Eventual ... þepar. ªi de regulã, în ultima vre-
me, viaþa e tot mai grea ºi pentru aceºtia.

SCM Craiova a pierdut, luni
searã, la Polivalentã, disputa
susþinutã în compania celor de
la BCM U Piteºti, scor 81-92,
rãmânând astfel cu 3 succese
în primele 5 etape ale Ligii Na-
þionale.

Pânã la pauzã, deºi a fost mare
deranj în ambele defensive, oas-
peþii au mers la odihnã cu un
avantaj de 11 puncte (44-55, pe
sferturi: 22-27, 22-28), fapt po-
sibil graþie unei precizii excelen-
te la aruncãrile de la distanþã.

În manºa cu numãrul 3, alb-
albaºtrii ºi-au rezolvat problemele
din apãrare ºi au remontat incre-
dibil, reuºind sã egaleze în douã
rânduri, la 61 ºi la 66. Totuºi,
înaintea ultimelor 10 minute, tot
echipa din Trivale se afla la con-
ducere, 66-68.

Efortul depus i-a sleit însã de
puteri pe bãieþii lui Andjelko
Mandic, care, în pofida încura-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ

Alb-albaºtrii s-au înclinat în faþa Piteºtiului
Rezultatele complete ale rundei a 5-a:

SCM U Craiova – BCM U Piteºti 81-92, CSU
Asesoft Ploieºti – Timba Timiºoara 87-64,
Gaz Metan Mediaº – BC Timiºoara 84-80, U
Cluj – Energia Tg. Jiu 64-76, CSM U Ora-
dea – Steaua CSM 93-94. U Banca Transil-
vania – Atlassib Sibiu 82-83. BC Mureº a stat.

1. Asesoft 9 8. BC Timiº. 7
2. Piteºti 9 9. Mediaº 7
3. Steaua* 8 10. Oradea 6
4. Craiova 8 11. Timba* 5
5. Tg. Jiu* 7 12. Mureº* 5
6. U-BT Cluj7 13. U Cluj 5
7. Sibiu* 7
* - un joc mai puþin.

jãrilor frenetice ale ce-
lor aproximativ 1.500 de
suporteri, n-au mai con-
tat ulterior,  15-24 în
sfertul 4.

“Am început slab în
apãrare, ei au jucat mult
mai dur, pe alocuri par-
cã ºi-au dorit mai mult
victoria, deºi nu pot zice
cã noi nu ne-am dorit-o.
Am jucat acasã ºi chiar
trebuia sã câºtigãm acest
meci. Ne-au surprins cu
aruncãrile de la distanþã,
cine arunca marca. Dupã
pauzã am remediat acest
lucru, însã din pãcate nu ne-au
þinut bateriile pânã la final. Poate
cã am avut emoþii când am vãzut
cã putem câºtiga ºi nu am luat
cele mai bune decizii”, a spus
dupã meci echipierul SCM-ului,
Dragoº Andrei.

De partea cealaltã, tehnicianul

Hristu ªapera a declarat: “La un
moment dat am avut o scãdere a
concentrãrii, Craiova a profitat ºi
a revenit. Ne-am revenit ºi noi în
sfertul 4, am luat deciziile corecte
ºi într-un final acest lucru a dus
la victorie”.

Cel mai bun realizator al alb-

albaºtrilor a fost, nici o surprizã,
sârbul Zoran Krstanovic, 26
puncte ºi 5 recuperãri, secondat
de americanul Travis Bureau,
care a ratat la mustaþã un dou-
ble-double, 22 puncte ºi 9 recu-
perãri.

Runda viitoare, vineri, de la ora
18:00, SCM U se va duela, pe

malurile Begãi, cu BC Timiºoa-
ra. Iatã ºi celelalte partide: BC
Mureº – U Cluj (tot vineri), Tim-
ba Timiºoara – CSM U Oradea,
BCM U Piteºti – U Banca Tran-
silvania, Energia Tg. Jiu – CSU
Asesoft Ploieºti (toate sâmbãtã),
Steaua CSM – Atlassib Sibiu (du-
minicã). Gaz Metan Mediaº stã.

Astãzi, ora 21:45
Grupa E: Man. City (2p) – ÞSKA Moscova (1p), Bayern Munchen (9p) – AS

Roma (4p).
Grupa F: Paris SG (7p) – APOEL Nicosia (1p), Ajax (2p) – Barcelona (6p).
Grupa G: Sporting Lisabona (1p) – Schalke (5p), NK Maribor (2p) – Chelsea (7p).
Grupa H: ªahtior (5p) – BATE Borisov (3p), Bilbao (1p) – FC Porto (7p).

Asearã dupã închiderea ediþiei
Grupa A: Malmo (3p) – Atletico Madrid (6p), Juventus (3p) – Olympiacos (6p).
Grupa B: FC Basel (3p) – Ludogoreþ (3p), Real Madrid (9p) – FC Liverpool (3p).
Grupa C: Zenit St. Petersburg (4p) – Leverkusen (6p), Benfica (1p) – AS Monaco (5p).
Grupa D: Arsenal (6p) – Anderlecht (1p), Dortmund (9p) – Galatasaray (1p).

DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Ajax – FC Barcelona.

DIGI SPORT 2

16:45 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Slobozia – HCM
Baia Mare / 19:30 – BASCHET
(M) – Eurocupa: CSU Asesoft Plo-
ieºti – Hapoel Ierusalim / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor: Ba-
yern Munchen – AS Roma.

DIGI SPORT 3

19:45 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Potaissa Turda – Dunã-
rea Cãlãraºi / 21:45 – FOTBAL –

BASCHET (F): Altã înfrângere cruntã?
Învinsã pânã acum, în cele 8 partide de campionat,

la o diferenþã de 46 de puncte per meci, “lanterna”
Ligii Naþionale, SCM CSS Craiova primeºte astãzi vi-
zita celor de la Danzio Timiºoara, formaþie poziþiona-

tã cu 5 locuri mai sus, pe 9, cu 12 puncte (4 victorii
ºi 4 înfrângeri).

Disputa va avea loc în Sala “Ion Constantinescu”,
cu începere de la ora 15:00.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Liga Campionilor: Man. City –
ÞSKA Moscova.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Bayern Munchen – AS
Roma.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Ajax – FC Barcelona.

EUROSPORT 2

15:30 – FOTBAL – India: Mum-
bai City – Delhi Dynamos / 18:00,
19:45 – BASCHET (M) – Eurocu-
pa: Krasny Octyabr – Partizan Nis,
Beºiktaº IF – VEF Riga.
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 13 10 1 2 30-8 31
CFR Cluj 13 8 2 3 22-10 26
Petrolul 13 7 4 1 22-9 25
Astra 13 7 3 3 22-10 24
ASA 13 6 5 2 17-9 23
Dinamo 13 6 4 3 22-16 22
Botoşani 13 6 3 4 18-18 21
FC Braşov 13 5 4 4 18-18 19
Craiova 13 5 4 4 15-19 19
Gaz Metan 13 3 6 4 15-17 15
Viitorul 13 3 5 5 14-16 14
„U” Cluj 13 3 4 6 14-17 13
Ceahlăul 13 3 4 6 13-22 13
Pandurii 12 2 5 5 13-18 11
Chiajna 12 2 5 5 10-19 11
Rapid 12 2 3 7 6-18 9
CSMS Iaşi 12 0 6 6 9-20 6
Oţelul 12 1 3 8 5-21 6

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 13-a
Steaua – Dinamo 3-0
Au marcat: Szukala 45, Papp 78, Keşeru 80.
Gaz Metan – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Llulaku 39 / Creţu 84 – aut.
„U” Craiova – FC Botoşani 2-1
Au marcat: Băluţă 27, Brandan 72 / Vaşvari 31 - pen.
Astra – Ceahlăul 2-1
Au marcat: Budescu 43 – pen., Bukari 87 / Pavel 51.
Viitorul – ASA 0-0
Petrolul – Oţelul 0-0
CFR Cluj – FC Braşov 1-2
Au marcat: Chanturia 6 / M. Constantinescu 44, 83.
Meciurile Pandurii – Chiajna şi Rapid – CSMS Iaşi s-au jucat aseară.

Alb-albaştrii şi-au testat ştiinţa
cu Turceniul

Lotul Universităţii Craiova a fost
împărţit în două la reunirea după
victoria cu FC Botoşani. Cei care
au evoluat mai puţin alături câţiva
juniori au fost preluaţi de Sorin
Cârţu şi Adrian Popescu pentru
meciul amical programat pe tere-
nul „Petre Deselnic u” împotriva
divizionarei C, Ştiinţa Turceni, iar
ceilalţi au efectuat antrenament ală-
turi, pe „Zoltan Crişan”, cu Emil
Săndoi. Amicalul s-a încheiat cu
scorul de 5-0 în favoarea juveţilor,
pentru care au punctat: Ivan şi
Herghelegiu cu c âte o dublă şi
Mateiu, dintr-o lovitură liberă.
Echipa care a început meciul cu
Turceniul a fost: Brac – Marcu,
Dic u, Avrămia, Velcovic i – Sin,
Cârs tea, Mateiu, Manea – Ivan,
Herghelegiu. Pe parcursul reprizei
secunde au intrat: Tomşa, Luică,
Stancu, Gârbiţă, Căle şi Georges-
cu. A fost testat în acest amical şi
fostul junior din sezonul trecut al
echipei lui Mititelu, Robert Căle, în
vârstă de 21 de ani.

Cârţu: „Suntem aproape
şi de Europa şi de retrogradare”

Sorin Cârţu spune că Univer-
sitatea Craiova poate reintra ori-
când în hora retrogradatelor,  dar
la fel de bine crede că elevii săi

Ivan (2), Herghelegiu (2) şi Mateiu
au marcat pentru succesul cu 5-0 al
Universităţii în faţa divizionarei C

pot prinde un loc  de Europa la fi-
nalul acestui campionat. „Ne aflăm
pe un loc  c are ne motivează să
tragem tare în continuare şi să
sperăm la cupele europene. Însă,
vom ştii mai bine ce avem de fă-
cut după a doua etapă din retur.
Trebuie să acumulăm puncte în
următoarele 3 meciuri,  f iindcă
apoi ne aş teaptă o serie de trei
meciuri extrem de grele. Vom evo-
lua la CFR Cluj, apoi avem meci
la Pandurii, după care vine Stea-
ua. Este foarte probabil ca după
aces te trei partide să nu ac umu-
lăm niciun punct,  şi atunci să fie

o situaţie delicată”, a spus Cârţu.

Meciul cu Rapid,
programat de la ora 20.30

Liga Profesionistă de Fotbal a
anunţat programul etapelor 15 şi
16. Meciul Universităţii Craiova cu
Rapid, din runda a 15-a, este pro-
gramat de la ora 20.30, în ciuda
faptului c ă s-a anunţat de c ătre
municipalitate mutarea echipei pe
„Extensiv”, arenă fără nocturnă.
Partida cu Ceahlăul, din etapa a 16-
a, a fost programată sâmbătă, 29
noiembrie, de la ora 15.30. 


