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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Unii parlamentari, Popescule, vor-
besc ca o moară stricată şi ne iau nouă
uiumul.

O tragedie de proporţii s-a petrecut luni seara, pe DN 65, la
ieşirea din comuna doljeană Pieleşti către Balş. Un bărbat de
46 de ani şi nepotul său, de 11 ani, au pierit, alte trei persoane,
două fete de 10, respectiv 13 ani, şi un bărbat de 41 de ani,
fiind transportate în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova după ciocnirea dintre un Volkswagen şi o au-
toutilitară. Fetele au intrat în comă, cea în vârstă de 13 ani
fiind transferată, ieri, la o unitate medicală din Bucureşti.

Ponta - tot mai
sigur pe sine,
Iohannis –
în continuare
de neînţeles

Sondajul CURS-Avangarde,
prezentat luni seară de TVR, ară-
ta astfel: Ponta – 54%, Iohannis
– 46%. Aceasta era proiecţia tu-
rului II al alegerilor prezidenţia-
le, pentru care şi-au manifestat
interesul de a vota 57% dintre
cei chestionaţi. CURS-Avangarde
s-a remarcat la primul tur al ale-
gerilor prin rigoarea cercetării
sociologice, includem şi exit-poll-
ul, ceea ce îl face şi de această
dată credibil. Cele 3 zile de cam-
panie electorală efectivă care au
mai rămas înseamnă însă mult,
după cum se prezintă lucrurile...
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Prof. univ. dr. Ion Turculeanu,
decanul Baroului Dolj:

Decanul Baroului Dolj, prof. univ. dr. Ion Turculeanu, îşi doreşte ca
avocaţii să joace un rol tot mai important în viaţa publică. Acesta consi-
deră că România ar trebui, din acest punct de vedere, să preia modelul
altor state europene, în care avocaţii au un cuvânt greu de spus, mai
ales la nivelul puterii legislative.

„Rolul avocaţilor în viaţa publică
ar trebui să fie mai important”
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Impact mortal
la Pieleşti
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DNA cere
Parlamentului
încuviinþarea
reþinerii
ºi arestãrii
preventive
a deputatului
Mircea Roºca

Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie (DNA) cere Camerei
Deputaþilor încuviinþarea
percheziþiei domiciliare,
reþinerii ºi arestãrii preventive
a deputatului PNL Mircea
Roºca, care este ºi liderul PNL
Prahova, acuzat de trafic de
influenþã. În acelaºi dosar este
vizat ºi liderul PNL Azuga.
Potrivit procurorilor antico-
rupþie, Roºca este suspectat cã
în 2011, când era vicepreºedin-
te al PNL Prahova, i-ar fi
cerut 20.000 de euro unui om
de afaceri din Cormanic,
pentru a interveni la consilieri
locali din Azuga astfel încât
acesta sã obþinã terenuri în
staþiune. Din cei 20.000 de
euro, Mircea Roºca a primit,
prin intermediul lui Gabriel
Popescu - preºedintele PNL
Azuga -, 5.000 de euro, iar
11.000 de euro „au fost folosiþi
în interesul formaþiunii
politice pe care o conducea de
la nivel judeþean”, susþine
DNA într-un comunicat.
„Diferenþa de 4.000 euro
(pânã la totalul de 20.000 -
n.r.) a fost remisã de acelaºi
inculpat secretarului Primãriei
Azuga, Dumbravã Diana
Camelia, în vederea îndeplini-
rii unor acte ce intrau în
atribuþiile sale de serviciu ºi
care vizau desfãºurarea
propriu zisã a procedurii de
achiziþie publicã ºi desemnarea
câºtigãtoare a firmei denunþã-
torului”, se mai aratã în
comunicat.

Legislaþia electoralã actualã nu permite înfiin-
þarea de noi secþii de votare în strãinãtate, în lip-
sa unor derogãri sau modificãri legislative, pu-
tând fi luate doar mãsuri de fluidizare a procesu-
lui de votare, a declarat ieri, la sediul Biroului
Electoral Central (BEC), noul ministru al Aface-
rilor Externe, Teodor Meleºcanu. La intrarea în
sediul BEC, ministrul a declarat cã a venit cu
„toate proiectele posibile”, inclusiv cu unul pri-
vind alocarea de bani, precizând, totodatã, cã,
teoretic, se pot înfiinþa noi secþii de vot, dacã
permite legea. La ieºire însã, Meleºcanu a preci-
zat cã pe legislaþia actualã nu este posibilã înfiin-
þarea de noi secþii de votare în strãinãtate pentru
cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenþiale. „Pe
legislaþia actualã nu este posibil. Dacã se vor face
derogãri, dacã se gãsesc niºte modalitãþi de mo-
dificare, atunci putem discuta. Dacã nu, ne vom
concentra pe mãsurile care privesc fluidizarea
votului ºi o sã fie o serie de mãsuri pe care o sã
vi le prezentãm pe aceastã temã, pe o mai bunã
organizare, implicare a colegilor din MAE, im-
plicarea oamenilor din diaspora, implicarea par-
tidelor politice în cadrul secþiilor de votare, care
sunt menite sã asigure o desfãºurare cât mai ra-
pidã, dar în condiþii de legalitate a procesului elec-
toral”, a declarat Meleºcanu dupã întâlnirea cu
reprezentanþii BEC. El a precizat cã în cursul
zilei de ieri urma sã le transmitã în scris acestora
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propunerile MAE cu privire la organizarea alege-
rilor în strãinãtate, urmând ca BEC sã emitã un
punct de vedere. Luni, Meleºcanu preciza cã
existã în prezent cereri de la ambasade pentru
25 de noi secþii de vot. Referitor la mãsura trimi-
terii a 800 de diplomaþi la secþiile de vot în ziua
alegerilor, ministrul explica cã aceºtia „mare lu-
cru nu pot face, decât sã acorde un sprijin supli-
mentar”, întrucât „tot procesul electoral este în
mâna comisiilor electorale de secþie”. Ieri însã,
Meleºcanu a anunþat cã va vota în al doilea tur al

alegerilor prezidenþiale la Paris, iar secretarii de
stat din minister se vor afla ºi ei, duminicã, în
strãinãtate. „La turul II, vom participa la alegeri
în strãinãtate toatã conducerea MAE, în frunte
cu ministrul, care ºi-a propus sã voteze la Pa-
ris, unde am înþeles cã au fost cele mai mari
probleme, cu secretarii de stat care vor fi la
Viena, Chiºinãu, Munchen, acolo unde este ne-
voie”, a spus ministrul Meleºcanu.

Totodatã, Guvernul a adoptat, ieri, suplimen-
tarea bugetului MAE cu 1,5 milioane lei, în
vederea asigurãrii în cele mai bune condiþii a
procesului electoral aferent turului doi al ale-
gerilor prezidenþiale în strãinãtate, dupã cum a
declarat ministrul de Externe, la Palatul Victo-
ria. „Astãzi a fost adoptatã suplimentarea bu-
getului MAE cu 1,5 milioane de lei, din Fondul
de rezervã la dispoziþia primului-ministru, care

se adaugã la cei 4,5 milioane de lei care au fost
deja alocaþi pentru organizarea tururilor unu ºi
doi ale alegerilor prezidenþiale”, a spus minis-
trul, adãugând cã MAE va asigura materiale
suplimentare pentru secþiile de votare din strãi-
nãtate, respectiv „maximum de ºtampile ºi ma-
ximum de cabine de votare”. Meleºcanu a pre-
cizat cã din suma de 1,5 milioane de lei alocatã,
850.000 de lei vor fi destinaþi pentru cheltuieli
de personal, iar diferenþa pentru cheltuieli cu
bunuri ºi servicii.

Studenþii vor avea zi liberã vineri,
14 noiembrie, ºi luni, 17 noiembrie,
în baza unei hotãrâri aprobate, ieri,
de Guvern, astfel încât cei care do-
resc sã voteze în al doilea tur al ale-
gerilor prezidenþiale în localitatea de
domiciliu sã nu fie opriþi de cursu-
rile universitare. „Astãzi, adoptãm
hotãrârea de guvern propusã de
Ministerul Educaþiei, un lucru care
se mai folosea, de altfel, la cam toate
alegerile, ºi generale, ºi locale. Ziua
de luni pentru studenþi este liberã,
cei care vor sã rãmânã în centrul
universitar rãmân, dar cei care vor
sã meargã acasã sã poatã sã vote-
ze. ªi vineri, ºi luni, în aºa fel încât,
dacã merg acasã, voteazã acasã,
dacã rãmân aici, în centrele univer-
sitare, sã ne organizãm bine ºi sã
nu fie nici un fel de coadã sau aglo-
meraþie”, a declarat premierul Vic-

Preþurile de consum au crescut în octom-
brie cu 0,2% faþã de luna anterioarã ºi cu 1,44%
comparativ cu octombrie 2013, a anunþat ieri
Institutul Naþional de Statisticã (INS). Preþuri-
le mãrfurilor alimentare au urcat, comparativ
cu septembrie, cu 0,6%, cel mai mult scum-
pindu-se legumele (cu 5,25%), tarifele servi-

Preþurile de consum au urcat în octombrie cu 0,2% faþã de septembrie
ciilor s-au majorat cu 0,2%, în timp ce preþuri-
le mãrfurilor nealimentare au scãzut cu 0,1%.
Banca Naþionalã a României a redus sãptãmâna
trecutã prognoza privind inflaþia de la 2,2% la
1,5% pentru acest an ºi de la 3% la 2,2% în
2015, niveluri situate cu 0,7 puncte procentua-
le, respectiv cu 0,8 puncte sub cele prognozate

în august. Banca centralã estimeazã cã rata anua-
lã a inflaþiei va coborî în primul trimestru al
anului viitor sub 1,5%, limita inferioarã a inter-
valului din jurul þintei de 2,5%, pentru ca apoi
sã revinã la acest nivel în trimestrul al doilea ºi
sã urce pânã la finele anului la 2,2% ºi mai de-
parte în 2016, la 2,6% în T3.

ACL (PNL-PDL) a primit ºi de-
clarat, în campania pentru prezi-
denþiale, donaþii totale în valoare de
3.001.940 lei, devansând Alianþa
electoralã PSD-UNPR-PC, care a
primit donaþii totale în valoare de
3.000.794 lei, potrivit unui comu-
nicat al Autoritãþii Electorale Per-
manente (AEP). PMP ocupã locul
trei în clasamentul donaþiilor, for-
maþiunea primind ºi declarând
817.010 lei, se mai aratã în comu-
nicatul AEP remis, ieri, Mediafax,
în care se prezintã situaþia donaþii-
lor primite ºi declarate de partide,
alianþe ºi candidaþi independenþi în
campania electoralã pentru alegerea
Preºedintelui României. De aseme-
nea, UDMR a primit ºi declarat, în
perioada menþionatã, donaþii în va-
loare totalã de 67.302 lei, în timp ce
PPMT a primit ºi declarat donaþii de
19.900 lei, PP-DD - 18.714 lei, iar
PRM - 4.393 lei. Celelalte partide
înscrise în cursa electoralã, respec-
tiv Partidul Alternativa Socialistã, Par-
tidul Ecologist Român ºi Partidul Pro-
demo nu au declarat donaþii. Astfel,
valoarea totalã a donaþiilor primite ºi
declarate de alianþe ºi partide, pentru
campania electoralã pentru alegerile
prezidenþiale, este de 6.930.052 lei.
Dintre toate alianþele ºi partidele enu-

Studenþii vor fi liberi vineri ºi luni, pentru
a putea vota în localitatea de domiciliu

tor Ponta miniºtrilor, în ºedinþa de
Guvern, în faþa presei. Aceste zile
libere acordate universitãþilor cu
ocazia alegerilor au luat prin sur-
prindere studenþii, care nu au fost
consultaþi ºi care, la alegerile parla-
mentare, s-au rugat de Ministerul
Educaþiei sã primeascã o zi liberã,
pentru cã nu puteau vota decât în
localitatea de domiciliu, susþine
ANOSR. Preºedintele Alianþei Naþi-
onale a Organizaþiilor Studenþeºti
din România (ANOSR), Cristi Po-
pescu, a declarat ieri, pentru Me-
diafax, cã „ne-am întâlnit cu repre-
zentanþii Ministerului Educaþiei Na-
þionale sãptãmâna trecutã ºi nu ne-
a înºtiinþat nimeni cu privire la acest
lucru. (...) În trecut, am cerut liber
la alegerile parlamentare, pentru cã -
nu puteam vota decât în localitatea
de domiciliu, ºi cu greu am reuºit

sã obþinem o zi liberã. Acum
am primit douã fãrã sã cerem-
. Mã mir cã nu am fost infor-
maþi. Din ce am înþeles, se do-
reºte evitarea problemelor cu
listele suplimentare, din 2 no-
iembrie. (...) Avem ºi colegi
nemulþumiþi, pentru cã va tre-
bui sã recuperãm (cursurile
programate în zilele libere -
n.r.), în condiþiile în care ei pu-
teau sã voteze oricum”, a spus
liderul ANOSR.

ACL a primit în campania
pentru prezidenþiale cele mai multe
donaþii, urmatã de PSD-UNPR-PC

merate, PSD-UNPR-PC, ACL, PMP
ºi PP-DD au primit ºi declarat, în
perioada menþionatã, donaþii ºi din
partea persoanelor juridice, în valoare
totalã de 1.265.534 lei, din care
738.794 lei - PSD-UNPR-PC,
429.640 lei - ACL, 96.000 lei - PMP
ºi 1.000 de lei – PP-DD, restul su-
melor fiind constituite din donaþii
fãcute de cãtre persoane fizice. În
ceea ce priveºte candidaþii indepen-
denþi, topul donaþiilor primite ºi de-
clarate în aceastã campanie este con-
dus de Cãlin Popescu-Tãriceanu, cu
891.268 lei, urmat de Monica Ma-
covei, cu 296.920 lei, ºi de Teodor
Meleºcanu - 164.900 lei.
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Sondajul CURS-Avangarde, pre-
zentat luni seară de TVR, arăta
astfel: Ponta – 54%,  Iohannis –
46%. Aceasta era proiecţia turului
II al alegerilor prezidenţiale, pen-
tru care şi-au manifestat interesul
de a vota 57% dintre cei chestio-
naţi. CURS-Avangarde s-a remar-

MIRCEA CANŢĂR

Ponta - tot mai sigur pe sine,
Iohannis – în continuare de neînţeles

cat la primul tur al alegerilor prin
rigoarea cercetării sociologice, in-
cludem şi exit-poll-ul, ceea ce îl
face şi de această dată credibil. Cele
3 zile de campanie electorală efec-
tivă care au mai rămas înseamnă
însă mult, după cum se prezintă
lucrurile, şi să nu uităm că acum

cinci ani, Mircea Geoană avea, în
săptămâna decisivă, premergătoa-
re momentului emoţional construit
în jurul vizitei la Sorin Ovidiu Vân-
tu acasă, un avans consistent. De
această dată ecartul lui Victor Pon-
ta asupra adversarului său, Klaus
Iohannis, este înainte de toate unul
logic şi deplin raţional. Premierul
în funcţie şi favorit la alegerile pre-
zidenţiale are o vizibilitate publică
net superioară, conduce Guvernul
actual de doi ani, cu rezonabile
rezultate, şi n-a refuzat invitaţia nici
unei televiziuni.  Klaus  Iohannis,
primarul Sibiului, de dată recentă
în prim-plan, dincolo de luminile
şi umbrele de circumstanţă,  nu
reuşeşte să treacă sticla, rămânând
enigmatic şi când se doreşte să fie
spontan. Ceea ce rămâne de neîn-
ţeles este ecranul creat de staff-ul
lui Klaus Iohannis în jurul acestu-
ia şi respingerea oricărei confrun-
tări directe cu contracandidatul
său, printr-o pălăvrăgeală infanti-
lă. Şi totuşi, Klaus Iohannis n-a

pregetat să vină la întâlnirea cu
intelectualii de la GDS, la care a
participat toată floarea cea vesti-
tă, descurcându-se în limite decen-
te. Pe ce contează atunci în recu-
perarea imperativă de care are ne-
voie? Respingându-se premeditat
rundele de confruntare directă,
specifice campaniei electorale pen-
tru alegerile prezidenţiale, capabi-
le să edifice alegătorii, înseamnă
că strategii lui Klaus Iohannis mai
au în vedere şi alte scenarii ascun-
se. Cel cu votul diasporei, chiar
sub presiunea mediatică declanşată,
a fost dezamorsat prin demisia, de
altfel gratuită, a lui Titus Corlăţean
din funcţia de ministru de Exter-
ne. O altă temă emoţională cu im-
pact, mai greu de c onfecţionat,
fiindcă nu se muşcă uşor, cum se
spune, din ea, n-ar mai fi decât
invocarea fraudării alegerilor. O
campanie electorală derulată sub
astfel de auspicii pentru cea mai
înaltă demnitate din statul român,
în scopul creării unei stări de spi-

rit ostile la adresa unui candidat,
este mai de grabă anacronică. Pro-
testele spontane apărute după pri-
mul tur al alegerilor prezidenţiale,
impuls ionate de oameni politici de
dreapta şi susţinute de intelec tua-
litatea anticomunismului instituţi-
onalizat, fac  parte dintr-un sce-
nariu previzibil,  ameninţător doar
în a căpăta c onturul unui maidan.
Să ne înţelegem: Klaus Iohannis
părea un politician c ivilizat. În
campanie nu se respectă aseme-
nea norme. Cu intelectualii nu
câştigi alegerile, asta e clar. El este
piesa unui joc. De interese. Iden-
tificându-se cu o majoritate din
popor, Victor  Ponta pare în aces-
te zile autodefinit ca nonviolent,
meditativ, cu vorbă măsurată,
chiar  blând. Tot mai conştient de
tentativele exacerbate de a i se
crea imaginea unui lider contro-
versat, conform c lişeului exersat,
acolo unde a fost cazul,  la o sin-
gură sincopă, de care s-a ferit cu
abilitate până acum.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj au precizat
cã, luni dupã-amiazã, în jurul orei
17.00, doi agenþi de poliþie din ca-
drul Biroului Rutier Craiova, Adri-
an Munteanu (promoþie 2012) ºi
Bogdan Furnigã (promoþie 2007)
aflându-se în efectuarea serviciului
de control al traficului rutier au efec-
tuat semnal regulamentar de oprire
unui autoturism Peugeot care cir-
culase pe strada Fraþii Goleºti, iar
la trecerea de pietoni de la intersec-
þia cu strada Calea Bucureºti, nu a
acordat prioritate de trecere unui
pieton care a traversat strada regu-
lamentar pe trecerea de pietoni.
Dupã ce l-au oprit, poliþiºtii l-au
identificat pe ºoferul Peugeotului,

Reprezentanþii Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj au anunþat
cã, ieri dimineaþã, la ora 07.20, la Punctul
de Trecere a Frontierei Bechet, judeþul Dolj,
s-a prezentat pentru a intra în þarã, la vola-
nul unui autocamion Renault Magnum, ce-
tãþeanul cipriot Panaziotis C., în vârstã de
47 de ani, care transporta, conform docu-

Echipa Pirotehnicã din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj a distrus, ieri,
în poligon, muniþia rãmase neex-
plodatã ºi strânsã de pe teritoriul
judeþului Dolj pe parcursul acestui
an. A fost vorba despre o cantitate
impresionantã de muniþie prove-
nind în mare parte din Al Doilea
Rãzboi Mondial, respectiv o ghiu-
lea de 20 kg; trei grenade defensi-
ve; un proiectil exploziv cal. 20
mm; un proiectil ex-
ploziv cal. 57 mm;
douã proiectile ex-
plozive cal. 75 mm;
un proiectil exploziv
cal. 85 mm; un pro-
iectil exploziv cal.
152 mm; un proiec-
til perforant cal. 37
mm; un proiectil per-
forant cal. 57 mm;
douã proiectile per-
forante cal. 75 mm;
o minã antipersonal
MAI-2;  22 cartuºe
cal. 7,62 mm; trei

Doi morþi ºi trei rãniþi grav în accident:

Impact mortal la PieleºtiImpact mortal la PieleºtiImpact mortal la PieleºtiImpact mortal la PieleºtiImpact mortal la Pieleºti
O tragedie de proporþii s-a petre-

cut luni seara, pe DN 65, la ieºirea
din comuna doljeanã Pieleºti cãtre
Balº. Un bãrbat de 46 de ani ºi nepo-
tul sãu, de 11 ani, au pierit, alte trei
persoane, douã fete de 10, respec-
tiv 13 ani, ºi un bãrbat de 41 de ani,

fiind transportate în stare gravã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova dupã ciocnirea dintre un Vol-
kswagen ºi o autoutilitarã. Fetele au
intrat în comã, cea în vârstã de 13
ani fiind transferatã, ieri, la o uni-
tate medicalã din Bucureºti.

Din cercetãrile poliþiºtilor Ser-
viciului Rutier Dolj s-a stabilit cã,
luni searã, în jurul orei 23.00, pe
D.N. 65, în afara localitãþii Pieleºti,
Cristinel Vasile, de 46 ani, din lo-
calitatea Cãlui, judeþul Olt, în timp
ce conducea un autoturism Vol-
kswagen Golf dinspre  Craiova -
cãtre Balº, la un moment dat nu a
adaptat viteza de deplasare într-o
curbã, a pierdut controlul asupra
direcþiei de mers ºi a pãtruns pe
contrasens unde a izbit violent o
autoutilitarã Mercedes condusã re-
gulamentar din sens opus de Irinel
Ciobanu, de 32 de ani, din Craio-
va. Mai multe echipaje de Descar-
cerare ºi SMURD au ajuns la faþa
locului, întrucât douã dintre victi-
me rãmãseserã încarcerate între
fiarele autoturismului, însã pentru
ºoferul Volkswagenului ºi pentru

Alexandru I., de 11 ani, medicii n-
au mai putut face nimic, consta-
tând decesul lor.  Tomiþã Geor-
ghescu, de 41 de ani, din comuna
doljeanã Robãneºti, Daniela  I., de
13 ani, sora bãiatului decedat, ºi
Andreea T., de  10 ani, ambele din
comuna Oboga, Olt, pasageri în
autoturism, au fost rãniþi grav, fi-
ind transportaþi la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. La
spital au ajuns ºi cunoscuþi ai ºofe-
rului decedat, care au spus cã
acesta ar fi bãut, apoi a urcat la
volan ºi ºi-a luat nepoþii la plimba-
re – bãiatul de 11 ani ºi fata de 13

Explozie în poligonExplozie în poligonExplozie în poligonExplozie în poligonExplozie în poligon
cartuºe cal. 12,7 mm; patru tuburi
cal. 7,62 mm; 3 gloanþe cal. 7,62
mm. Distrugerea muniþiei s-a exe-
cutat prin explozie controlatã, fãrã
sã aparã nici un fel de incidente.
În plus, au fost distruse ºi artico-
lele pirotehnice (artificiile) confis-
cate de cãtre formaþiunile de poli-
þie ºi predate Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã “Oltenia” al
judeþului Dolj, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii unitãþii.

A vrut sã mituiascã doi agenþi de la Rutierã cu 100 de lei
Un craiovean de 40 de ani este cercetat

penal, în stare de libertate, pentru dare de
mitã, dupã ce a fost prins încercând sã
mituiascã doi agenþi de la Biroul Rutier
Craiova. Oamenii legii îl opriserã în trafic ºi
urmau sã-l lase fãrã permis ºi sã-l amendeze
pentru cã nu acordase prioritate unui pieton
angajat regulamentar în traversarea strãzii.

stabilind cã este vorba de-
spre Costin Pavel, de 40 de
ani, din municipiul Craiova,
ºi i-au adus la cunoºtinþã cã urmea-
zã sa fie sancþionat cu amendã con-
travenþionalã în valoare de 810 lei
ºi, ca mãsurã complementarã, i se
va reþine permisul de conducere
pentru neacordare de prioritate pie-
tonilor. Auzind despre ce e vorba,
craioveanul le-a oferit poliþiºtilor
100 de lei, insistând ca aceºtia sã
ia banii ºi sã-l lase sã plece fãrã sã-
i reþinã permisul de conducere.
Dacã au vãzut cã tot insist, poliþiº-
tii au anunþat conducerea Insepc-
toratului de Poliþie ºi apoi pe ofiþe-
rii din cadrul Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj.

O echipã de poliþiºti anticorup-
þie, împreunã cu procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, a realizat
flagrantul, Costin Pavel fiind prins
în momentul în care a oferit agen-
þilor de poliþie aceeaºi sumã pentru
a nu lua mãsurile legale faþã de el.

“Craioveanul a fost condus la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj
pentru continuarea cercetãrilor, pe
nuemel sãu fiind întocmit dosar pe-
nal sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nii de dare de mitã”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, in-
spector principal Alin Apostol.

52 de migranþi ascunºi într-un TIR cu varzã descoperiþi la PTF Bechet
Nu mai puþin de 52 de migranþi din Irak, Afganistan si Siria au fost

descoperiþi, ieri dimineaþã, ascunºi claie peste grãmadã, într-un TIR care
transporta varzã din Bulgaria cãtre Germania, oprit de poliþiºtii de fron-
tierã de la PTF Bechet. ªoferul autovehiculului, un cetãþean cipriot, este
acum cercetat penal.

mentelor de însoþire a mãrfii, varzã, din Bul-
garia pentru Germania.

În baza unei analize de risc, echipa comunã
de control, formatã din poliþiºti de frontierã
români ºi bulgari, a efectuat un control amã-
nunþit asupra autocamionului. Astfel, au fost
descoperiþi 52 de migranþi ascunºi într-un loc
special amenajat, printre marfa transportatã.

Rând pe rând, migranþii au fost coborâþi
din TIR, constatându-se cã grupul era for-
mat din 52 persoane (2 femei, 11 copii ºi 39
de bãrbaþi), dintre care: 24 sirieni, 24 afga-
nistani ºi 4 irakieni. În cadrul primelor cer-
cetãri, persoanele în cauzã au declarat cã au
plecat în urmã cu aproximativ o lunã din þã-
rile de origine ºi au ajuns în Bulgaria de unde
au fost preluaþi de ºoferul TIR-ului, având
ca destinaþie Germania.

“Poliþiºtii de frontierã au întocmit în cau-
zã dosare penale pentru sãvârºirea infracþi-
unilor de trafic de migranþi ºi trecere frau-
duloasã a frontierei de stat, cercetãrile con-

tinuând sub coordonarea procurorului de
caz”, a precizat purtãtorul de cuvânt al STPF
Dolj, comisar ºef Romicã Ivãnoiu.

ani. Din nefericire, a fost ultimul
drum... Cele douã fete ajunse la
spital au intrat în comã, în cursul
zilei de ieri Daniela I. Fiind trans-
feratã la un spital din Bucureºti.
Nici starea bãrbatului de 41 de ani
nu este mai bunã, acesta suferind
multiple fracturi.

„Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa
locului au întocmit în cauzã dosar
penal ºi continuã cercetãrile sub
aspectul comiterii infracþiunilor de
ucidere din culpã ºi vãtãmare cor-
poralã din culpã”, a precizat inspec-
tor principal Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Preºedintele PSD Craiova a ci-
tat douã articole din Legea electo-
ralã prin care a arãtat cã numãrul
secþiilor electorale nu poate fi mo-
dificat. Olguþa Vasilescu a spus
însã cã „s-au reglat lucrurile” ºi cã
alegãtorii din strãinãtate vor vota
mai repede de aceastã datã pentru
cã vor avea la dispoziþie mai multe
cabine de vot, ce vor fi create în
cadrul aceloraºi secþii, acolo unde
spaþiul va permite. „Procedura de
vot va fi scurtatã ºi pentru cã acea
declaraþie, care trebuia completa-
tã de mânã, va putea sã fie scoasã
de pe internet ºi doar semnatã în
faþa membrilor secþiilor de votare.
Cu alte cuvinte, este foarte clar cã
acum nu vor mai fi aceleaºi pro-
bleme ca în prima parte”, a spus
Olguþa Vasilescu.

„Se cere exact
ce s-a fãcut
la referendumul
din 2009”

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, comenteazã discuþiile

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu:

Vicepreºedintele PSD, primarul Craiovei
Lia Olguþa Vasilescu, susþine cã ACL

s-a convins cã Iohannis nu-l poate învinge
pe Victor Ponta ºi încearcã acum

sã invalideze scutinul de dumninicã,
folosindu-se de situaþia din diaspora.

Paginã realizatã deLAURA MOÞÎRLICHE

legate de votul din afara þãrii ca
fiind, nici mai mult nici mai pu-
þin, decât ultimul scenariu de cam-
panie al ACL. Liderul social-de-
mocraþilor craioveni crede cã
Alianþa simte cã Iohannis va pier-
de alegerile ºi încearcã acum sã
forþeze invalidarea scrutinului de
duminicã. „Se ºtie cã nu are cum
sã mai recupereze Klaus Iohannis
cele zece procente ºi atunci se gân-
desc cã poate se reorganizeazã
scrutinul, mai rãmâne Traian Bã-
sescu câteva luni ºi cine ºtie ce
se mai întâmplã ... Asta este spe-
ranþa lor”. Olguþa Vasilescu a ex-
plicat cã se merge pe modelul re-
ferendumului din 2009, organizat
pentru demiterea preºedintelui
Traian Bãsescu, doar cã tema fo-
lositã acum este organizarea sec-
þiilor de votare din strãinãtate. „Se
cere exact ce s-a fãcut la refe-
rendumul pentru demiterea preºe-
dintelui Bãsescu. Sã nu mai fie
acele declaraþii ca sã se voteze
mai repede. Curtea Constituþionalã
a venit atunci ºi a invalidat refe-
rendumul ºi nu te-ai gândi acum

cã, dacã MAE acceptã acest lu-
cru, se poate întâmpla sã fie in-
validat ºi acest scrutin electoral?
Mie mi se pare o chestiune des-
tul de logicã”, a comentat Olguþa
Vasilescu.

Vasilescu
pariazã
cã Iohannis nu
vine la confruntare

Totodatã, Olguþa Vasilescu sus-
þine cã ACL urmãreºte ºi ca, prin
disputele pe marginea diasporei,
sã paraziteze dezbaterea politicã ce
ar trebui sã existe între cei doi
candidaþi, Victor Ponta ºi Klaus
Iohannis. „Aceste dispute care au
fost pe marginea diasporei au pa-
razitat dezbaterea politicã ce ar fi
trebuit sã aibã loc obligatoriu din
punctul nostru de vedere. Mai
important decât sã iasã oamenii în
stradã este sã stea oamenii la te-
levizor ºi sã îi vadã pe cei doi can-
didaþi înfruntându-se electoral ºi
sã aleagã în cunoºtinþã de cauzã”.
De altfel, Olguþa Vasilescu a spus

cã este gata sã parieze cã Iohan-
nis nu va accepta nici o confrun-
tare directã cu Victor Ponta, ºi
asta pentru cã, întâmplãtor, deþi-
ne ºi niºte informaþii din interio-
rul staff-ului acestuia cum cã lu-
crurile vor sta aºa.

„Întâmplãtor
am informaþii
din staff-ul lui”

 „Dacã vreþi facem un pariu”,
s-a adresat liderul social-demo-
craþilor jurnaliºtilor. „ Întâmplãtor,
mulþi din staff-ul lui Klaus sunt în
relaþii destul de bune cu mine, au
lucra o parte din ei ºi în campania
mea electoralã. ªi eu nu cred cã
va avea loc, pentru cã îi este fri-
cã sã vinã. Nu cã îi este lui fricã
neapãrat, ci pentru cã nu îl lasã
cei care sunt în staff-ul lui de cam-

panie sã iasã la o confruntare cu
Victor Ponta, pentru cã ºtiu cã ar
pierde iremediabil, cã nu ar mai fi
nici un fel de speranþã pentru el”,
a spus primarul Craiovei, care a
respins apoi orice interpretare cã
Iohannis ar putea fi boicotat chiar
de cãtre cineva din propriul staff,
care l-ar putea sfãtui greºit sã nu
meargã la o dezbatere cu Victor
Ponta.

„Klaus Iohannis
este setat pe gafe”

Olguþa Vasilescu a lansat un nou
atac dur la adresa candidatului
ACL, Klaus Iohannis, spunând
despre acesta cã nu poate vorbi li-
ber ºi cã atunci când o face comi-
te numai gafe. „Aduceþi-vã aminte
cã ºi când a venit aici la Craiova a
avut douã promptere. Când i-a
bãtut soarele într-unul dintre ele a
încheiat fraza cã nu a mai ºtiut ce

sã spunã mai departe. E clar cã îi
este fricã sã aparã într-o confrun-
tare. De aceea, staff-ul lui a spus
clar cã nu are ce sã caute într-o
confruntare cu Victor Ponta pen-
tru cã l-ar face praf. Stai acasã ºi
nu greºi, dã cât mai puþine perle.
Dar nu are cum sã nu dea, pentru
cã este setat pe gafe. De câte ori
apare la televizor, e imposibil sã nu
dea minim trei gafe”.

„PSD nu are nici
un stres cu votul
din diasporã”

Pe de altã parte, Olguþa Vasiles-
cu a mãrturisit cã oricum PSD nu
are nici un fel de emoþii legate de
modul cum vor vota românii din
afara þãrii, deoarece aceºtia sunt
puþini, în jur de 2%, ºi nu pot in-
fluenþa scorul. „Votul din diasporã
nu are cum sã influenþeze scorul.

Este o temã lansatã mai mult pen-
tru influenþarea a ceea ce se în-
tâmplã în interiorul graniþelor. În
diaspora, maxim ce s-a votat vreo-
datã a fost 200.000 de voturi. Ori
numai în judeþul Dolj pentru Vic-
tor Ponta s-au luat peste 170.000
de voturi, adicã nici mãcar 2% nu
poate sã influenþeze. Dar este o
temã care, iatã, paraziteazã dezba-
terea, este mãnuºã pentru domnul
Iohannis, care nu vrea sã vinã într-
o confruntare ºi atunci o foloseºte
pe aceasta. În ceea ce priveºte di-
aspora, noi nu sunt absolut deloc
stresaþi. În Republica Moldova, de
unde vine cel mai mare numãr de
voturi, a bãtut Victor Ponta. ªi la
un scor zdrobitor faþã de ceilalþi
contracandidaþi, deci nu avem de
ce sã avea vreun stres cã ar vota
mulþi în diasporã. Foarte bine, sã
fie primite!”, a comentat vicepre-
ºedintele PSD.
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-Domnule decan, recent aþi
participat la un congres al avo-
caþilor care a avut loc la Flo-
renþa. Ce ar trebui sã ºtie pro-
fesioniºtii din domeniu, care
sunt ultimele noutãþi discutate
în Italia?

- Congresul de la Florenþa a
avut loc în perioada 29
octombrie-2 noiembrie
ºi s-a desfãºurat sub
înaltul patronaj al preºe-
dintelui Republicii italie-
ne. Evident cã având loc
în oraºul Renaºterii ita-
liene, la Florenþa, tema
principalã nu putea fi le-
gatã decât de culturã.
Iar subiectul central a
fost, într-adevãr, pro-
tecþia creaþiei, adicã le-
gislaþia legatã de modã
ºi design. De aceea, unul
dintre invitaþi a fost un
mare designer, care a
vorbit despre problemele
pe care le întâlneºte în
activitatea lui de creaþie
vestimentarã. Însã pen-
tru cã s-a desfãºurat pe
durata a patru zile, con-
gresul a avut ºi alte
teme, cum ar fi drept
penal, protecþia avoca-
tului, contractul avoca-
tului, legislaþia asigurã-
rilor, legislaþia bancarã,
dreptul muncii sau legis-
laþia bio-tehnologiei. În
mod deosebit s-a pus accentul pe
drepturile omului ºi pe protecþia
juridicã a drepturilor omului. S-a
ºi acordat un premiu unei tinere
avocate din Slovenia, ca o recu-
noaºtere a activitãþii depuse în
materia apãrãrii drepturilor funda-
mentale ale omului.

-Spuneaþi cã evenimentul a
avut loc sub patronajul preºedin-
telui Italiei. Ce alte personalitãþi
ale vieþii publice din Peninsulã
au participat?

-Evident, congresul s-a bucu-
rat de participarea a foarte multe
personalitãþi. A fost de faþã repre-
zentantul preºedintelui Italiei, mi-
nistrul Justiþiei din Italia, decanul
Baroului din Florenþa, decanul Ba-
roului din Paris, preºedintele ba-
rourilor din Franþa. Apropo de
Franþa, trebuie spus cã acolo avo-
caþii au avut câteva miºcãri inte-
resante  în aceastã varã. Avocaþii
francezi au ieºit în stradã în semn

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj:

Decanul Baroului Dolj, prof. univ.
dr. Ion Turculeanu, îºi doreºte ca avo-
caþii sã joace un rol tot mai impor-
tant în viaþa publicã. Acesta conside-
rã cã România ar trebui, din acest
punct de vedere, sã preia modelul al-
tor state europene, în care avocaþii au
un cuvânt greu de spus, mai ales la

nivelul puterii legislative. Într-un in-
terviu acordat cotidianului „Cuvântul
Libertãþii”, prof. univ. dr. Ion Turcu-
leanu a vorbit ºi despre noutãþile în
domeniu discutate la Congresul avo-
caþilor de la Florenþa, dar ºi despre
conferinþele programate luna aceasta,
dar ºi în decembrie de Baroul Dolj.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

de protest faþã de limitarea acce-
sului la justiþie, care s-a realizat
într-un mod indirect de guvernul
francez prin diminuarea sumelor
alocate ca ºi ajutor judiciar în
materie civilã ºi penalã. Este bine
ºtiut cã în Franþa existã o bunã
protecþie a acestui acces la justi-

þie, prin faptul cã persoanele care
au un venit mai mic de 900 de
euro primesc ajutor judiciar în
materie civilã ºi penalã. Este o lup-
tã pe care baroul francez o duce.
Toatã lumea i-a felicitat acolo pen-
tru cã într-adevãr s-au ridicat pen-
tru a apãra acest acces liber la jus-
tiþie, care depinde ºi de suma de
bani pe care o dã statul. Altfel nu
ai bani sã-þi plãteºti avocatul sau
taxele judiciare ºi de timbru.

-Întâmpinãm ºi noi aceleaºi
probleme?

-Sigur cã aceeaºi problemã se
întâmplã ºi la noi cu taxele de tim-
bru care sunt prohibitive pentru
foarte multã lume. Actul norma-
tiv apãrut în 2013 transformã
aceastã taxã în una prohibitivã
pentru majoritatea cetãþenilor
simpli. Spre exemplu, într-un par-
taj de bunuri comune sau un par-
taj succesoral, taxa de timbru poa-

te sã ajungã pânã la 5 la sutã  din
valoarea bunurilor de împãrþit.
Evident cã dacã sunt foarte multe
bunuri de împãrþit ºi moºtenitorii
nu au bani vor refuza sã se adre-
seze justiþiei ºi în felul acesta ac-
cesul la justiþie este încãlcat. Nu
mai spun cã din aceste sume un

cuantum important se
duce la bugetul local. Aºa-
dar, din nefericire, suferã
ºi bugetul local. Pãrerea
mea cã a fost o politicã
greºitã aceasta fiscalã,
crescând taxele judiciare
de timbru, fãrã însã o pro-
tecþie realã, aºa cum se
întâmplã în Franþa, a jus-
tiþiabilului.

-Revenind la congre-
sul de la Florenþa, con-
sideraþi cã avocaþii din
România se confruntã
cu dificultãþi mai mari
în a-ºi practica profesia
decât cei italieni?

-Evident cã foarte mul-
te probleme ale avocatu-
rii din România se întâl-
nesc în majoritatea þãrilor
lumii. Pãrerea mea este cã
avocaþii din þãrile civiliza-
te ale Europei occidenta-
le joacã un rol mult mai
important decât în Româ-
nia. Puterea avocatului
este mult mai mare. Cred
cã în primul rând istoric

suntem în urmã.  Avocaþii italieni
mi-au mãrturisit însã cã au cunoº-
tinþe români care sunt foarte bine
integraþi societãþii. Erau uimiþi cã
foarte uºor vorbim limba italianã.
Am profitat de acest congres pen-
tru a vedea ºi marile comori cul-

turale ale Florenþei, dar am încer-
cat sã vãd ºi cum trãieºte aceastã
þarã, de ce lucrurile sunt foarte
bine puse la punct acolo. M-am
comportat ca un turist care n-are
cu ce sã meargã ºi foloseºte tre-
nul, foloseºte autobuzul, merge pe
jos. Experienþa a fost una extra-
ordinarã. Am vrut sã vãd viile din
Toscana care sunt celebre în toa-
tã lumea ºi în sensul acesta m-am
dus la Chianti cu autobuzul. Am
mers la ferme care sunt în mijlo-
cul câmpurilor, în pustietate, în-
conjurate de hectare de viþã de vie
ºi mãslini. Am vãzut cã au alte pre-
ocupãri decât noi. Am mers cu
trenul de mare vitezã al lor, care
atinge 245 de km/h, ºi mi-am adus
aminte de o cãlãtorie  de la Craio-
va la Petroºani care a durat ºase
ore, cu gãri care nu aveau nici be-
curi. Am venit impresionat de mo-
dul în care funcþioneazã societa-
tea italianã. Am gãsit români feri-
ciþi, care munceau, trãiau fericiþi
acolo ºi mulþumiþi de ceea ce fac.

-Unde ºi când va avea loc ur-
mãtorul congres al avocaþilor
europeni?

-Congresul viitor va avea loc
la Valencia, anul viitor. S-ar putea
sã aibã tematici care privesc drep-
tul contractelor sportive, vizavi de
schimbãrile care se vor face în le-
gislaþia sportului, în sensul regle-
mentãrilor care privesc instituþia

agentului de jucãtori. În mod de-
osebit trebuie sã-i intereseze pe
avocaþi  deºi ei ºi acum pot sã facã
aceastã activitate de agent de ju-
cãtori fãrã sã fie nevoie sã aibã
un contract ºi autorizarea de la fe-
deraþia naþionalã de fotbal.

-Am vãzut cã ºi Baroul Dolj
va organiza o  serie de conferin-
þe în aceste ultime douã luni ale
anului...

-Sigur cã am venit de-acolo cu
tot felul de gânduri. În primul
rând cã pe 22 noiembrie vom
organiza la Filarmonica „Oltenia”
o conferinþã care pune în discu-
þie respectul vieþii private ºi drep-
tul la liberã exprimare. Participa-
rea este de excepþie. Baroul Dolj
este pe acelaºi afiº cu Ambasada
SUA la Bucureºti. Vor fi prezenþi
Marisa Mac Isaac, ofiþer politic
al Ambasadei SUA, jurnalistul
Corina Drãgotescu, Gabriel
Caian, judecãtor detaºat, agentul
guvernamental al României la
C.E.D.O. De asemenea, pe 6 de-
cembrie se împlinesc 150 de ani
de la apariþia primei legi de orga-
nizare modernã a avocaturii în
România ºi noi vom scoate re-
vista baroului într-un numãr spe-
cial, dedicat acestui eveniment.
Am rugat foarte multe persona-
litãþi sã scrie în legãturã cu aceas-
tã aniversare. Apoi, pe data de 10
decembrie, Baroul Dolj va sãrbã-
tori Ziua Avocaþilor Europeni care
are ca temã supravegherea gu-
vernamentalã de masã ºi secre-
tul profesional.

-Care consideraþi cã este rolul
pe care avocaþii ar trebui sã-l joa-
ce în societatea româneascã?

-Indiscutabil, avocaþii ar trebui
sã fie mai implicaþi în viaþa publi-
cã. Rolul avocaþilor în viaþa pu-
blicã ar trebui sã fie mai impor-
tant. Nu mã duc peste Ocean
unde ultimii preºedinþi americani
au fost avocaþi, merg mai aproa-
pe, în Germania, unde majorita-
tea Bundestag-ului este formatã
din juriºti. În Europa sunt preºe-
dinþi, prim-miniºtri care au studii
juridice.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU „Mineriada” elitelor…Ca ş i libertatea, democraţia nu e o eti-

chetă pe care ţi-o pui pe piept spre a defila
cu ea în spaţiul public şi în numele căreia îl
blamezi înfierându-l ca pe un duşman pe
cel care nu este de acord cu tine. Nu poţi
revendica respect dacă tu însuţi eşti inca-
pabili de respect. Cu limitele sale în planul
strict al ordinii sociale, ştiute şi dezbătute
de veacuri, democ raţia se probează prin
dreptul la vot, el devenind astfel însemnul
unei opinii,  al unei credinţe în c eva ce ţi se
propune ş i pe c are îl evaluezi în deplină
autonomie.

Judecăţi de o simplitate de domeniul ba-
nalităţii pe care, aproape în fiecare campa-
nie electorală, le uităm ori le ignorăm, în
numele unor interese, al unor capricii, se-
duşi de spectacolul unor partizanate şi co-
borând, astfel, cu un patos diabolic în arena
unei păruieli gata să capete accentele unui
pugilism fizic.

De aic i până la instaurarea dezbinării nu
mai e dec ât un pas: unul deja parc urs în
ac este ultime zile ale prezentei campanii,
în care spectrul violenţei – de limbaj de-

turnat spre linşajul mediatic – ia în stăpâ-
nire spaţiul public.

Şi aşa am ajuns, la fix un s fert de veac
de libertate deplină şi de acces , la fel de
liber, la democraţie, în punctul în care ero-
rile ameninţă să devină orori, unde pusul la
punct, pe motiv de nepotrivire de… con-
vingere, sc himbă dreptul (individual) la un
vot într-un resort al unor acuzaţii greu de
clas ificat. În ac est cerc vicios (îmi asum
duritatea adjectivului) s-a insinuat – iar în
ultimele zile şi ceasuri s-a revărsat de-a bi-
nelea – o parte a elitei autohtone, altminteri
„autonome” ş i „independente” în regimul
retoricii defens ive.

Neîndoielnic, dreptul la opinie e sacru,
într-o democraţie, ca şi dreptul la vot; insist
însă că, luaţi fiecare în parte,  cei 18, 19
milioane ori câţi mai suntem, suntem con-
stituţionalmente egali,  dar  absolut egali,
vreau să spun, fără nicio discriminare.

Or, ceea ce aud şi citesc dinspre acea

„parte” a elitei, ori elitelor, e tocmai contra-
riul: nu toate voturile ar fi egale, nu toţi am
fi îndreptăţiţi să accedem la urne, proşti şi
iresponsabili cum ne aflăm; s-a ajuns până
la penibilităţi pasabile în dreptul arţagurilor
puştilor de prin discoteci de vreme ce un
dascăl, scriitor de notorietate îşi ameninţă
foştii elevi, acum maturi, cu retragerea unor
aprecieri până ieri în ordine şi legitimate,
numai fiindcă îndrăznesc să afirme o altă
opinie decât a sa.

E cu atât mai şoc ant să afli cum vulgari-
tatea şi limbajul suburban – pe c are aceeaşi
narc isistă elită o aruncă pe seama „prosti-
mii” considerată „nec alific ată”, „inaptă”
pentru democraţie şi pentru un stat de drept
– îşi coboară, deseori,  intransigenţa în zona
vulgarităţii abia dis imulate sub voalurile
unor uşoare „stilistici”.  Sunt înşirate, cu
un gust al deprimării viscerale, numele unor
personalităţi – altă or i cealaltă elită? – afi-
liate opiniilor opuse şi sunt deferite unor

înfierări similare celor  cu c are c omisarii
comunişti, autohtoni ori s talinişti, înfierau
elitele de atunci.

Sigur, istoria, care şi-a cam pierdut ş i ea
rolul de maestră ( a vieţii, dar şi a societă-
ţii) , nu se repetă, invoc ând fie şi celebra
axiomă a lui Giambattista Vico, identic , ci
prin „spirale”, prin „recursuri”: elitele de
atunci nu doar că au fos t puse la zid, ci
chiar lichidate… la zid c ând nu au fost ex-
pediate dincolo de el. Speranţa însă rămâ-
ne în convingerea că a mai rămas ceva din
învăţămintele Istoriei şi că asemenea orori
nu se mai pot repeta. Însă tocmai activarea
vectorilor confruntării sub semnul urii, al
duşmăniei, al segregării dreptului la opinie
de c ătre cei ce trâmbiţează pericole imagi-
nare şi care, în numele unei autorităţi dis-
cutabile, distribuie rolurile între „buni” şi
„răi”, între „deştepţi” şi „proşti”, între re-
giuni ale Ţării devine un trist şi păgubos
spectacol.

Studenţii Cristian Totolin, Marius
Neghină, Sperilă Alexandru, Mari-
an Marcu şi Alexandru Mitrică de
la Facultatea de Automatică, Elec-
tronică şi Calculatoare din cadrul
Universităţii din Craiova, coordonaţi
de Departamentul de Calculatoare
şi Tehnologia Informaţiilor, repre-
zentat prin Asist. Univ. Dr. Ing. Sorin
Ilie, S.L. Ing. Ioan Lemeni, Prof.
Univ. Dr. Ing. Costin Badica si Prof.
Univ. Dr. Ing. Marius Brezovan,  au
susţinut proiectul la Concursul Na-
ţional imSMART.  Acesta a fost
apreciat de comisiile de specialitate
în industrie pentru tehnologiile fo-
losite de către participanţi, pentru

Universitatea din Craiova premiată
la Concursul Naţional imSMART

Universitatea din Craiova a participat la
concursul Naţional „Informatics and Mat-
hematics Students Moving Ahead in Re-
search and Technology”, în perioada oc-
tombrie-noiembrie  2014, organizat de Aso-

ciaţia Studenţilor la Matematică ş i Infor-
matică ş i Facultatea de  Matematică şi In-
formatică din cadrul Univers ităţii din Bu-
cureşti, clasându-se  pe  locul III, cu proiec-
tul „Smart hotel room”.

Proiectul prezentat de către studenţii Universităţii din Craiova
poate fi văzut în acţiune în data de 14-15 noiembrie a.c., în cadrul
workshopului studenţesc BringITon DE LA Iaşi.

interoperabilitate şi actualitate a te-
mei abordate.
Sisteme de securitate
care nu necesită utilizarea
cheilor şi întrerupătoarelor

În cadrul concursului au parti-
cipat 20 de echipe din ţară, dar nu-
mai 10 dintre ele au fost selectate
pentru a prezenta planul în faţa co-
misiei de la Bucureşti. Participanţii
au concurat pentru cele 3 premii
puse în concurs, în valoare totală
de 2 mii de euro, iar echipa Univer-
sităţii din Craiova s-a plasat pe lo-
cul trei. Deşi competiţia a fost una
înverşunată, studenţii din Bănie au

venit cu noeme originale în ceea ce
priveşte sistemele de securitate în
hoteluri, prezentând un sistem care
nu necesită utilizarea cheilor şi în-
trerupătoarelor. Acest sistem, po-
trivit studenţilor, se instalează pe
smartphone de către utilizator şi îi
facilitează controlul uşii, prizelor şi
luminilor de la distanţă. În plus, cu
ajutorul acestei aplicaţii, utilizato-
rii pot afla dacă este prezent cine-
va în încăpere. Echipelor finaliste
li s-au alocat mentori tehnici şi de
imagine pentru îmbunătăţirea mo-
dului de prezentare a proiectului.
Concursul „Informatics and Mat-
hematics Students Moving Ahead

in Research and Technology” a
fost adresat atât studenţilor inte-
resaţi de progresul în domeniul in-
formaticii, cât şi firmelor de pro-
fil. Acesta a fost susţinut şi de că-

tre Casa de Cultură a Studenţilor
din Craiova, care a pus la dispozi-
ţie studioul foto pentru o bună în-
registrare a informaţiilor.

ELIZA BOTNARI

Lic eul Teoretic „Henri Coan-
dă” din Craiova desfăşoară pro-
iec tul „Comunităţi româneşti în
Balcani” ,  c are va avea loc  în
inc inta lic eului, în data de 12
dec embrie 2014,  la ora 12.00.
Proiectul es te adresat c adrelor
didactic e (educatori,  învăţători,
profesori),  elevilor,  dar  ş i pă-
r inţilor ac estora şi es te desfă-
şurat la nivel judeţean.  Scopul
proie c tului es te promo varea
multiculturalităţii, a convieţui-
r ii paşnic e,  a multilingvismului,
a interdisc iplinarităţii, precum
şi impac tul ac es tora în obţine-
rea suc c esului şc olar  al elevi-
lor. Prezentările vor f i sus ţinu-

Promovarea multiculturalităţii
la Liceul Teoretic
„Henri Coandă” din Craiova

te de c ătre c adrele didactic e
participante ş i vor viza prezen-
tarea unor ins trumente pentru
înţelegerea fenomenului multi-
c ultural balcanic din punct de
vedere is toric , a unor exemple
de tradiţii,  schimburi de expe-
rienţă ş i exemple de bună prac -
tic ă.  Materialele vor f i prezen-
tate prin diverse metode,  pre-
zentări multimedia Pow er Point,
f ilme, colaje de fotografii,  etc .
Obiec tivele principale ale ac ti-
vităţii desfăşurate de Lic eul Te-
oretic „Henri Coandă” sunt va-
lorif ic area cunoştinţelor  ş i ex-
perienţei c adrelor didactice,  for-
marea deprinderilor de c erceta-

re,  schimburi de experienţă, dez-
voltarea relaţiilor de parteneriat.
În urma aces tui proiect,  partic i-
panţii vor primi certificate şi di-
plome de participare.  Invitaţi ai
ac es tui eveniment vor f i inspec-
tori de specialitate,  reprezentanţi
ai Casei Corpului Didac tic  Dolj,
cadre didac tic e din învăţămân-
tul preuniversitar  şi universitar.
Partenerii proiec tului sunt  Casa
Corpului Didactic Dolj, Inspec-
toratul Şc olar Judeţean Dolj,
Univers itatea din Craiova-De-
partamentul de Ştiinţe Adminis-
trative, Is torie, Ştiinţe Politic e,
spec ializarea Is torie.

ELIZA BOTNARI



cultură cuvântul libertăţii / 9miercuri, 12 noiembrie 2014
Pagină realizată de MAGDA BRATU

Conferinţe în plen susţinute
de acad. Sabina Ispas
şi prof. univ. dr. Nicolae Panea

Evenimentul de deschidere a
colocviului naţional „Cultura po-
pulară în România. Context is-
toric şi specific cultural” îi vor
urma, mâine, conferinţele în plen,
susţinute de acad. Sabina Ispas,
de la Institutul de Etnografie ş i
Folclor „Constantin Brăiloiu” din
Bucureşti, al Academiei Române
(«„Folk Media Depozit”, un pro-
iect de tezaurizare şi conservare a
patrimoniului intangibil»), şi prof.
univ. dr. Nicolae Panea, de la Fa-
cultatea de Litere a Universităţii din
Craiova („Olfacţia, de la senzo-
rial la categorial”).

Lucrările colocviului vor fi sub-
sumate mai multor teme, între care
„Morţi, strigoi, monştri: Imagina-
rul lumii de dincolo şi cultura po-
pulară”, „Imagine, tipare şi cultu-
ră populară: De la iconografia reli-
gioasă la fenomenul BD”, „Topo-
grafii simbolice şi cultură popula-
ră: De la bisericile de munte la pe-
lerinul contemporan” (mâine, 13
noiembrie), „Prin ochii celorlalţi:

Cercetători din zece oraşe se reunesc la Craiova pentru a discuta
despre „Cultura populară în România”
Timp de trei,  zile, în perioada 13-15 noie m-

brie, la Craiova se va desfăşura colocviul naţi-
onal cu tema „Cultura populară în Rom ânia.
Context istoric şi specif ic cultural”. Evenime n-
tul es te organizat de Muze ul Olte niei – Secţia
de  Etnografie  şi Academia Română – Institutul
de  Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăe scu-
Plopşor” (GRISCU – Grupul de Istorie Cultu-

rală) şi reuneşte numeroşi cercetători ş i pro-
fe sori din importante  ce ntre  universitare ale
ţării,  pre cum Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoa-
ra, Sibiu şi Craiova,  din Zalău,  Dr.  Tr. Se verin,
Tg. Jiu ş i Bujoreni,  dar şi din Chişinău (Repu-
blica Moldova). De schide rea colocviului va avea
loc mâine , 13 noiembrie , ora 9.00, la Casa Bă-
niei, în prezenţa invitaţilor.

Din cuprinsul volumului: • Pelerin şi/sau turist? • Mass-media şi
pelerinajele • Religie populară versus „religie oficială” • Rândul de
aşteptare • „Avtobusniki” sau pelerinii de autocar • Ambianţa pelerina-
jului: muzică, miresme, hrană • Milă şi filantropie • Dimensiunea trans-
naţională a pelerinajelor: pelerini români la Medugorje • Pelerinaje şi
politică, politica pelerinajelor

Despre comunităţi speciale şi con-
texte culturale”, „Practici popula-
re şi antropologie religioasă”,
„Concepţii muzeale şi patrimoniu
cultural: Locul culturii populare”,
„Cultura populară între magic ş i
urban” (vineri, 14 noiembrie).
4 ani şi 24 de pelerinaje – între
copertele cărţii lui Mirel Bănică

Mai multe lansări de cărţi vor
avea loc în cadrul evenimentului.
Aşa sunt „Hristofor: chipurile
unui sfânt fără chip. Reprezentă-
rile din cultura românească veche
şi sursele lor”, de Silvia Martin
Barutcieff (Cluj-Napoca,  Editura
Mega, 2014) şi „Fenomenul co-
lindatului sau despre o etnologie
a tradiţiilor”, de Cornel Bălosu
(Craiova, Editura Universitaria,
2013). În acelaşi cadru – mâine,
13 noiembrie, ora 18.30 – va fi lan-
sat volumul „Nevoia de miracol.
Fenomenul pelerinajelor în Româ-
nia contemporană”, apărut de cu-
rând la Editura „Polirom” şi sem-
nat de Mirel Bănică, în prezent cer-
cetător ştiinţific dr. la Ac ademia
Română – Institutul de Istorie a
Religiilor „Mircea Eliade”.

„Patru ani, douăzeci şi două de
pelerinaje individuale, plus două pe-
lerinaje în grup, cu microbuzul, la
mănăstiri din Dobrogea, din împre-
jurimile Bucureştiului, de la Iaşi,
Suceava sau Nicula. Adevărate stu-
dii de teren,  elaborate în urma
discuţiilor c u persoane implicate
direct şi indirect în organizarea
pelerinajului, preoţi, jurnalişti, for-
ţe de ordine, pompieri, comercianţi
de obiecte religioase şi, des igur,
pelerini. Rezultatul este un volum
fascinant care abordează universul
pelerinajului prin mai multe chei de
interpretare: rândul de aşteptare,
hrana rituală, femininul arhetipal,
mass-media, politica şi pelerinaje-
le, miracolele şi minunile, turismul,
religia populară. Prin toate acestea,
autorul – care afirmă flaubertian:
le pelerin, c’est moi! – ne dezvălu-
ie o Românie profundă, reală, fără
fard şi iluzii deşarte”, notează So-
rin Antohi în Postfaţa lucrării.

***
Între cei aproape 30 de partici-

panţi la colocviul de la Craiova se
mai află prof. univ. dr. Otilia He-
deşan şi cercetător Diana Mihuţ
– Facultatea de Litere, Universita-
tea de Vest Timişoara, cercet. şt.
dr. Anamaria Iuga – Muzeul Naţi-
onal al Ţăranului Român, cercet. şt.
dr. Laura Jiga Iliescu – Institutul

de Etnografie şi Folclor „Constan-
tin Brăiloiu” al Academiei Române,
cercet. şt. dr. Camelia Burghele
– Muzeul de Istorie şi Artă din Za-
lău, conf. univ. dr. Ludmila D.
Cojocari şi conf. univ. dr. Virgiliu
Bîrlădeanu – Universitatea de Stat
din Chişinău (Republica Moldova),
cercet. şt. dr. Ileana Benga – In-
stitutul „Arhiva de Folclor a Acade-
miei Române” din Cluj-Napoca, lec-
tor univ. dr. Sebastian Corneanu

– Facultatea de Ştiinţe Socio-Uma-
ne, Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, muzeograf Florentina Ple-
niceanu – Muzeul Regiunii  Porţi-
lor de Fier din Dr. Tr. Severin, dr.
Cornel Bălosu – şeful Secţiei de
Etnografie a Muzeului Olteniei, cer-
cet. şt. dr. Nicolae Mihai – Insti-
tutul de Cerc etări Soc io-Umane
„C.S.  Nic olăesc u-Plopşor” al
Academiei Române ş.a.

Un recital extraordinar susţinut
în cadrul stagiunii de muzică de ca-
meră a Filarmonicii „Oltenia” – astă-
seară, de la ora 19.00 – readuce pe
scena instituţiei vioara „Stradiva-
rius” (datată 1729). De această dată,
cel care va cânta cu valorosul in-
strument este Răzvan Stoica, tâ-
nărul muzician care anul trecut câş-
tiga prestigiosul Concurs de vioară
„New Talent” de la Bratislava, cu-
cerind Titlul de „Noul talent al anu-
lui 2013”. Astfel, Răzvan Stoica
devenea primul muzic ian român
care a obţinut această performanţă
în istoria de 44 de ani a concursului
iniţiat de Sir Yehudi Menuhin. „New
Talent” este cea mai importantă
competiţie pentru tineri instrumen-
tişti între 18 şi 28 ani, derulată sub
egida Uniunii Europene de Radio.

Intitulat generic „Virtuozitate şi
pasiune”, recitalul o aduce în faţa
publicului şi pe pianista Andreea Stoica, ab-
solventă, în 1999, a Universităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşti. Începând din anul 1996,
împreună cu fratele său, violonistul Răzvan
Stoica, au pus bazele inegalabilului „Duo Stoi-
ca”, susţinând recitaluri de succes în Euro-
pa, SUA şi Japonia. Din 2014 cei doi au con-
certat şi în România (la Bucureşti şi Braşov).
Reprezentaţiile concertistice şi discografia
„Duo Stoica” obţin numai superlative, atât din

Violonistul Răzvan Stoica se află la cea de-a
treia colaborare cu Filarmonica „Oltenia”. Ambele
evoluţii anterioare au avut loc în acest an: în iulie
– în concertele itinerante din cartiere craiovene,
sub genericul „Magia Paganini”, şi în octombrie –
în faţa a aproape 5.000 de melomani, la Sala Poli-
valentă, unde a cântat „Anotimpurile” vivaldiene.

Vioara „Stradivarius” revine
pe scena Filarmonicii „Oltenia”

partea criticilor, cât şi a publicului, propul-
sându-l în topul celor mai apreciate duo-uri.

În programul recitalului de astă-seară se
regăsesc lucrări de Franz Schubert – Sona-
ta „Grand Duo” în La major, op. posth. 162,
D 574; Georges Bizet/Franz Waxman – Fan-
tezia „Carmen”; George Enescu – Impromp-
tu concertant; Gaetano Pugnani/Fritz Kreis-
ler – Preludiu şi Allegro; Maurice Ravel –
Rapsodia de concert „Tzigane”.

„Citim la TRADEM!”
La Casa de Cultură „Traian Demetrescu” (Galeria „Vollard”)

se desfăşoară astăzi, începând cu ora 17.00, prima întâlnire din
cadrul proiectului „Citim la TRADEM!”. Scopul acestuia este
promovarea lecturii şi a discuţiilor libere, pornind de la subiectul
unei cărţi. Întâlnirile vor fi lunare, la fiecare dintre ele propunân-
du-se o carte al cărei subiect va fi dezbătut de cinci persoane
(elevi, studenţi, pasionaţi de lectură). Una dintre acestea îşi va
asuma rolul de coordonator al discuţiilor. Cartea va fi anunţată
cu o lună înainte de întâlnirile-dezbatere, iar primele cinci per-
soane înscrise pentru cartea propusă vor fi şi cele care vor dez-
bate subiectul cărţii. Proiectul se deschide cu „Quasi” de D.
Iacobescu (1893-1913), carte apărută la Editura „Aius”, coor-
donatorul discuţiilor de astăzi fiind prof. Dania Moisa. Cărţile
vor fi dăruite cititorilor implicaţi în lectura-dezbatere. Intrarea publicului este liberă.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” invită publicul să participe astăzi, ora
12.00, la vernisajul expoziţiei „Dialoguri”, cu lucrări de Gabriela Rădulescu şi Teodora
Ciolan. Creaţia artistelor – ambele membre ale Cenaclului Artiştilor Plastici din Craiova „Con-

stantin Brâncuşi” – va fi prezentată de
profesorii Cristina Oprea şi Ovidiu Băr-
bulescu. Gabriela Rădulescu s-a năs-
cut în anul 1970, la Craiova, şi a ur-
mat studii de specialitate la Şcoala Po-
pulară de Artă „Cornetti” (profesori:
Victor Pârlac şi Alfred Rece). Începând
cu anul 2009 a participat la mai multe
expoziţii de grup şi a colaborat la di-
verse publicaţii culturale locale. Teo-
dora Ciolan a absolvit cursurile Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu” din Craio-
va (profesor: Costas Cicios) şi expune
tot din anul 2009.

„Dialoguri” plastice:
Gabriela Rădulescu şi Teodora Ciolan
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La peste doi ani de la venirea la putere, pre-
ºedintele chinez ºi premierul japonez s-au în-
tâlnit, luni, la Beijing, cu ocazia Forumului de
cooperare economicã Asia-Pacific (APEC),
pentru prima datã. ªi se vorbeºte deja de un
prim pas spre normalizarea relaþiilor, dupã doi
ani de tensiuni generate de disputa pentru insu-
lele Senkaku/Diaoyu. Întâlnirea, care a durat o
jumãtate de orã, a fost centratã pe ameliorarea
relaþiilor bilaterale. ªi prim-ministrul japonez a
declarat cã aceastã întâlnire marcheazã înce-
putul „reîntoarcerii la relaþii mutuale benefice,
bazate pe interese strategice comune”. Shinzo
Abe a propus lansarea unui mecanism de coo-
perare maritimã, pentru evitarea oricãrui inci-
dent referitor la insulele disputate în Marea
Chinei Orientale. De la instalarea sa ca preºe-

Beijingul ºi TBeijingul ºi TBeijingul ºi TBeijingul ºi TBeijingul ºi Tokyo pun în surdinã disputele lorokyo pun în surdinã disputele lorokyo pun în surdinã disputele lorokyo pun în surdinã disputele lorokyo pun în surdinã disputele lor
dinte al Chinei, Xi Jinping a refuzat sistematic
orice întâlnire cu Shinzo Abe, care acuzase sis-
tematic Beijingul de derivã „naþionalistã” ºi
„militaristã”. Disputele istorice s-au accentuat
dupã naþionalizarea, de cãtre statul nipon, în
toamna anului 2012, a trei insule Senkaku. Aces-
te teritorii, administrate de multã vreme de Ja-
ponia, dar revendicate de Beijing, sub denumi-
rea de Diaoyu, au generat o escaladã a tensiu-
nilor între Beijing ºi Tokyo, foarte aproape de
un conflict deschis între cele douã þãri. Încã de
vineri, un acord final, convenit dupã lungi sãp-
tãmâni de negocieri intense, a deschis calea dia-
logului. Cele douã þãri s-au pus de acord „pen-
tru a reporni progresiv dialogul politic, diplo-
matic ºi în domeniul securitãþii”. Japonia s-a
pliat finalmente pe douã condiþii prealabile fixa-

te de Republica Popularã Chinezã, în vederea
normalizãrii relaþiilor. Nimic n-a fost reglat pe
fondul disputei teritoriale. Dar Tokyo, care re-
fuzase pânã în prezent recunoaºterea existen-
þei unui conflict, a luat act de „diferendumul”
privind insulele disputate ºi a convenit cu Bei-
jingul în privinþa evitãrii oricãrui incident ºi de-
gradãrii situaþiei, prin punerea în funcþiune a
mecanismelor de dialog ºi consultare în caz de
crizã. Pe de altã parte, cele douã þãri au conve-
nit sã facã faþã istoriei sincere ºi sã întoarcã
pagina. China reproºeazã regulat Japoniei cã nu
a fãcut un examen de conºtiinþã dupã crimele
comise în timpul ocupaþiei brutale care a luat
sfârºit în 1945. Premierul chinez, Shinzo Abe,
s-a angajat sã efectueze mai multe vizite în ast-
fel de sanctuare controversate.

Preºedintele american, Ba-
rack Obama, s-a întâlnit ieri, la
Beijing, cu ocazia summitului
Asia-Pacific, cu omologul sãu

Un stat membru al UE trebuie
sã aibã posibilitatea sã refuze
acordarea de ajutoare sociale
pentru cetãþenii care nu muncesc
ºi vin dintr-o altã þarã doar pen-
tru a obþine prestaþii sociale, a
stabilit, ieri, CJUE. Curtea de
Justiþie a Uniunii Europene
(CJUE) a decis, rãspunzând la
întrebãrile adresate de Tribuna-
lul Social din Leipzig  (Germa-
nia), într-o cauzã cu români, cã
orice stat membru trebuie sã aibã
posibilitatea de a refuza sã ofere
prestaþii sociale pentru cetãþenii
care nu muncesc ºi care se folo-
sesc de libertatea de circulaþie
doar pentru a obþine ajutorul so-
cial al unui alt stat membru. În
Germania, strãinii care vin pen-
tru a obþine ajutorul social sau al
cãror drept de ºedere decurge din
unicul obiectiv al cãutãrii unui loc
de muncã sunt excluºi de la pre-
staþiile asigurãrii de bazã, care
urmãresc în special asigurarea
subzistenþei beneficiarilor. Tribu-
nalul Social din Leipzig a fost se-
sizat cu un litigiu între doi resor-
tisanþi români, Elisabeta Dano ºi
fiul sãu Florin, ºi Jobcenter Leip-
zig, care a refuzat sã le acorde
prestaþii ale asigurãrii de bazã, a

Moscova reduce preþul
la gazul livrat Republicii
Moldova

Compania rusã Gazprom a redus
cu 45 de dolari pe mia de metri cubi
preþul la gazul pentru Republica
Moldova pe anul viitor, conform ac-
tului adiþional semnat ieri, la Chi-
ºinãu, de vicepreºedintele concer-
nului energetic , Aleksandr Medve-
dev, ºi vicepremierul moldovean
Adrian Candu, ministru al Econo-
miei, relateazã media de peste Prut.
Astfel, Republica Moldova va im-
porta anul viitor gaze ruseºti la pre-
þul de 332 de dolari mia de metri
cubi, relevã Ria Novosti. Vicepre-
ºedintele Gazprom a venit special
la Chiºinãu pentru a semna prelun-
girea contractelor de furnizare a
gazelor pentru 2015 ºi privind tran-
zitul de gaze ruseºti pe teritoriul Re-
publicii Moldova pentru aceastã
perioadã. Ministrul moldovean al
Economiei declarase anterior cã se
aºteaptã „la surprize plãcute” din
partea concernului rus. „(...) Am
anunþat cã este posibilã o reducere
de 5-6 dolari (la mia de metri cubi)
a preþului la gazele livrate, dar s-
ar putea sã avem ºi surprize mai
bune în acest sens”, afirmase Can-
du, într-o declaraþie fãcutã la sfâr-
ºitul lunii octombrie, potrivit Mold-
street.com. Republica Moldova,
unde vor avea loc alegeri parlamen-
tare la 30 noiembrie, cãrora le este
atribuitã o importanþã geopoliticã
de mulþi observatori, plãteºte în
prezent 370 de dolari pe mia de
metri cubi de gaze. Ea importã
anual circa 3 miliarde metri cubi
de gaze din care consumã doar 1
miliard, restul fiind destinat regiu-
nii transnistrene.

Merkel: UE nu are în vedere
noi sancþiuni economice
împotriva Rusiei

Uniunea Europeanã nu discutã,
pentru moment, noi sancþiuni eco-
nomice împotriva Rusiei, a decla-
rat, ieri, cancelarul german Ange-
la Merkel, în contextul în care si-
tuaþia din estul Ucrainei s-a degra-
dat de la organizarea de alegeri în
regiunile separatiste Doneþk ºi Lu-
gansk, relateazã AFP. Angela Mer-
kel a evocat posibilitatea de a ex-
tinde lista responsabililor ucrai-
neni proruºi vizaþi de sancþiuni eu-
ropene dar, „în afarã de aceasta,
nici o nouã sancþiune economicã
nu este prevãzutã pentru moment”,
a afirmat responsabilul german, în
cadrul unei conferinþe de presã la
Berlin.

OSCE: Riscul unei escaladãri
a violenþelor în Ucraina
este în creºtere

Riscul unei escaladãri a violen-
þelor în estul Ucrainei este în creº-
tere, a declarat ieri, la Kiev, purtã-
torul de cuvânt al misiunii Organi-
zaþiei pentru Securitate ºi Coope-
rare în Europa (OSCE), informea-
zã AFP. „Nivelul de violenþã din
estul Ucrainei, precum ºi riscul unei
escaladãri (a acestora) rãmân cres-
cute ºi continuã sã creascã”, a spus
Michael Bociurkiw, în contextul în
care Rusia este acuzatã cã a trimis
tancuri ºi artilerie grea în zona de
conflict, unde din aprilie ºi pânã în
prezent au fost ucise peste 4.000 de
persoane. „Tirurile nu au încetat,
la peste douã luni dupã semnarea
memorandumului de la Minsk”,
bazã pentru armistiþiul instaurat la
5 septembrie, dar care de atunci a
fost practic invalidat, a mai spus
Bociurkiw.

Obama a discutat cu Putin probleme
legate de Ucraina, Iran ºi Siria

rus Vladimir Putin, cei doi lideri
evocând probleme legate de
Ucraina, Iran ºi Siria, a anunþat
Casa Albã, potrivit AFP. „În trei

ocazii, pe parcursul zilei (de
marþi), ºi timp de aproximativ
15-20 de minute în total, preºe-
dintele Obama a avut prilejul de
a vorbi cu preºedintele Putin”, a
indicat Bernadette Meehan, pur-
tãtor de cuvânt al Consiliului
american pentru securitate naþi-
onalã. „Discuþiile lor au vizat Ira-
nul, Siria ºi Ucraina”, a adãugat
ea. În acelaºi timp, Kremlinul a
anunþat cã preºedinþii Rusiei ºi
SUA au avut la Beijing mai multe
scurte discuþii, abordând subiecte
legate de relaþiile bilaterale, pre-
cum ºi de Ucraina, Siria ºi Iran.
„De mai multe ori, preºedintele
Putin a vorbit cu preºedintele
Obama, întrevederile lor au fost
scurte, dar ei au evocat relaþiile

bilaterale, Siria, Ucraina ºi Ira-
nul”, a indicat Dmitri Peskov,
purtãtorul de cuvânt al ºefului sta-
tului rus. Primul contact între
Putin ºi Obama a avut loc luni, la
fotografia de grup a participanþi-
lor la summit, când cei doi au dis-
cutat timp de 7-8 minute. Reve-
nind la summitul Asia-Pacific, li-
derii din aceastã zonã au cãzut
de acord, ieri, asupra unei „foi
de parcurs” care prevede crea-
rea unei zone regionale de liber-
schimb Asia-Pacific, dupã cum
a anunþat preºedintele chinez, Xi
Jinping, relateazã AFP. Economii-
le membre ale APEC reprezintã
57% din PIB-ul mondial ºi 44%
din schimburile comerciale inter-
naþionale.

CJUE: Statele UE pot refuza sã acorde ajutor social
strãinilor care vin doar pentru aceste prestaþii

precizat CJUE.Autoritãþile ger-
mane au precizat cã Elisabeta
Dano nu a intrat în Germania
pentru a cãuta un loc de muncã
ºi, deºi a solicitat prestaþiile asi-
gurãrii de bazã rezervate persoa-
nelor aflate în cãutarea unui loc
de muncã, reiese din dosar cã
aceasta nu era în cãutarea unui
loc de muncã. „Nu are nici o ca-
lificare profesionalã ºi pânã în
prezent nu a exercitat o activitate
profesionalã nici în Germania,
nici în România. Ea ºi fiul sãu lo-
cuiesc cel puþin din luna noiem-
brie 2010 în Germania, la o sorã
a doamnei Dano, care le asigurã
hrana”, se aratã în documentele
transmise CJUE. Ca rãspuns la
întrebãrile adresate de Tribunalul
Social din Leipzig, CJUE statuea-
zã, prin hotãrârea de ieri, cã pen-
tru a putea avea acces la anumite
prestaþii sociale, resortisanþii altor
state membre nu pot pretinde o
egalitate de tratament cu cei ai
statului gazdã decât dacã ºederea
lor respectã condiþiile Directivei
„cetãþean al Uniunii” - potrivit
cãreia statul membru gazdã nu
este obligat sã acorde o prestaþie
de asistenþã socialã în timpul pri-
melor trei luni de ºedere. Atunci

când durata ºederii este mai mare
de trei luni, dar mai micã de cinci
ani, perioadã aflatã în discuþie în
aceastã cauzã, directiva condiþi-
oneazã dreptul de ºedere, printre
altele, de faptul cã persoanele in-
active din punct de vedere eco-
nomic trebuie sã dispunã de re-
surse proprii suficiente, a mai arã-
tat CJUE. Curtea precizeazã cã Di-
rectiva urmãreºte astfel sã împie-
dice cetãþenii UE care sunt inactivi
din punct de vedere economic sã
utilizeze sistemul de protecþie so-

cialã al statului membru gazdã pen-
tru a-ºi finanþa mijloacele de exis-
tenþã. UE le permite cetãþenilor sãi
sã lucreze în toate cele 28 de state
membre, deºi cere ca persoanele
care fac acest lucru sã fie capabi-
le sã se întreþinã. Totuºi, Tribuna-
lul Social din Leipzig nu era sigur
dacã aceastã prevedere le permite
autoritãþilor germane sã refuze pla-
ta unor ajutoare de bazã, care sunt
menite sã acopere nevoile funda-
mentale cum ar fi cheltuielile pen-
tru locuinþã ºi încãlzire.
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Pieleºti,

judeþul Dolj, anunþã scoaterea
la concurs în data de 15.12.2014
a postului vacant de guard  grad
debutant din cadrul Comparti-
mentului de Deservire al Primã-
riei Comunei Pieleºti. Data limi-
tã de depunere a dosarelor este
5.12.2014, ora 14.00. Condiþiile
de participare, tematica ºi biblio-
grafia concursului vor fi  afiºate
la sediul Primãriei Comunei Pie-
leºti,str. Gheorghiþã Geolgãu nr.
188, judeþul Dolj. Pentru mai
multe informaþii puteþi apela Bi-
roul de Registraturã al primãriei
Comunei Pieleºti la telefon:
0251/459.545.

S.C. Mineral Truck, cu se-
diul în comuna Breasta strada
Constantin Argetoianu Aleea 1,
nr.20, judeþul Dolj anunþã cã a
depus la APM Dolj documenta-
þia tehnicã pentru obþinerea au-
torizaþiei de mediu pentru des-
fãºurarea activitãþii Sortare
pietriº ºi nisip, cod CAEN 1421.
Extracþia pietriºului ºi a nisipu-
lui, pe amplasamentul din Ex-
travilanul comunei Breasta T 11,
P 23, P 24 identificat prin numãr
cadastral 30965. Eventualele su-
gestii sau observaþii se vor de-
pune în scris la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, strada
Petru Rareº nr. 1, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251/530.010, 531.077,
412.021; 0351/28.037, 428.038, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro, în
termen de 15 zile de la apariþia
prezentului anunþ.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã
– femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni. Rog
seriozitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de
4 ore/zi. Telefon:
0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pati-
serie, vânzãtoare
orice magazin, îngri-
jire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/
ã cu sau fãrã expe-
rienþã. Telefon:
0766/617.521.
Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Tele-
fon: 0724/947.197.

MEDITAÞII
Meditez geografie.
Telefon: 0749/
043.111.
Meditez limba ro-
mânã. Telefon:
0762/929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Finisaje interioare,
exterioare, repara-
þii, renovãri. Tele-
fon: 0736/003.526.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Persoanã serioa-
sã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0723/466.154.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26
ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate.
Telefon: 0767/
174.979.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Repar frigidere la
domiciliul clientu-
lui. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând
camerã cãmin 22
m.p. preþ 10.000
Euro. Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsoni-
erã Brazdã G-
uri, 31,27 mp.
Telefon: 0766/
227.092; 0756/
513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 ca-
mere ultracentral,
ultralux, A.C. inter-
net, toate dotãrile.
Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
92 mp în Bucu-
reºti, în faþa Fa-
cultãþii de Drept.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând apartament
3 camere, Filiaºi.
Telefon: 0766/
577.828.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmã-
toarei funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Ur-
mãrire Contracte Agenþi Economici, Direcþia Patrimoniu din ca-
drul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova
– 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Cra-
iova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 18.12.2014 – proba scrisã,
urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin.
2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pre-
cum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul economic;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Pri-
mãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu
documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235

interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Proprietar vând
apartament 3 ca-
mere decoman-
dat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton- fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/ 692.884.

Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, po-
ziþie excelentã, spa-
þii generoase, deta-
lii zilnice la telefon:
0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Vând casã locuibi-
lã în comuna Bistreþ,
judeþul Dolj. Tele-
fon: 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.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

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 cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
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.

TERENURI
Vând teren 3000
mp, Ghindeni, cen-
tru, stradal, utilitãþi,
apã, curent, canali-
zare, îngrãdit, doar
sã vã ridicaþi casa,
35 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:0761/
817.214.
Vând teren lângã
abatorul de anima-
le stradal, 10000
mp, Ghindeni, utili-
tãþi, apã ºi curent,
8 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren 10000
mp,  Malu Mare,
lângã moarã, stra-
dal, având posibili-
tate pentru utilitãþi,
curent ºi apã, 15
Km de Craiova, 10
euro / mp, negocia-
bil. Telefon: 0761/
817.214.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.

Vând 3690 mp te-
ren 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
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Te-
lefon: 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 Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.

Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal
pentru casã, zonã
pitoreascã la 14
km de Craiova,
comuna Predeºti,
curent ºi apã pe
teren, 4000 Euro.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
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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”!

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschi-
dere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

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

SCHIMBURI
Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Tele-
fon: 0771/663.179.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 ca-
mere + diferenþa.
Telefon: 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)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.

Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, naviga-
þie, impecabil.  Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând aspirator, foto-
lii, scoarþã ºi covoare
olteneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând 2 jenþi cu cau-
ciucuri de Logan.
Telefon: 0766/
304.708.

Vând chivetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi
diverse, 2 Ron. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de
veci cimitir Sineas-
ca. Telefon: 0744/
997.373.
Vând 50 oi – 400
lei / bucatã nego-
ciabil, 40 de capre-
200 lei / bucatã, ti-
nere, sãnãtoase.
Telefon: 0763/
226.996.
Vând copertinã
lungime 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. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând cadru metalic
inox nou pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Tele-
fon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO 185/
60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/
877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau
magazin Auto –
Cielo - 2007. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.

Vând masã floa-
rea–soarelui pentru
combinã C 12M,
cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte pie-
se. Telefon: 0764/
261.954.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, cal-
culator instruire
copii, combinã
muzicalã stereo.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã- 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
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Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând Frigider Arc-
tic 180 litri ºi premer-
gãtor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
SCHIMBURI

Vând sau schimb
calorifere de tablã
puþin folosit  cu un
calorifer fontã 120/
80 foarte puþin fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handicapat.
Telefon: 0351/
460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
4 camere, mobilat,
utilat, centralã, tot
confortul, Materna
Craioviþa. Telefon:
0756/379.809.
ÎNCHIRIEZ casã,
strada Dorna 46,
cartier Fãcãi, fãrã
obligaþii de platã,
pentru familie fãrã
copii. Telefon: 0768/
893.953.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor.
Telefon: 0771/
780.325.

ÎNCHIRIEZ casã
Gîngiova, fãrã obli-
gaþii de platã, pen-
tru familie fãrã co-
pii. Telefon: 0768/
065.498.
Închiriez aparta-
ment douã came-
re, parter, ultracen-
tral. Telefon: 0722/
654.845.
Închiriez una came-
rã mobilatã la o tâ-
nãrã necãsãtoritã cu
posibilitãþi de platã a
întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna Cra-
ioviþa. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinemato-
graf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centra-
lã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 0726/
212.774.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.

Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65/
1,60/65 caut pensi-
onarã serioasã
pentru prietenie,
convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie,
întreþinere. Telefon:
0253/289.198.
65/170/80, pensio-
nar nefumãtor, fãrã
obligaþii, doresc
doamnã pensionarã
fãrã obligaþii. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu
caut doamnã pen-
tru prietenie. Tele-
fon: 0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut o familie ne-
voiasã care poate
îngriji permanent o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) o las moº-
tenire. Telefon:
0351/809.908,
dupã ora 18.00.

PIERDERI
S.C. EURORENT
CAR SRL declarã
pierdut Certificat
constatator . Se de-
clarã nul.

Pierdut Certificat
Constatator aparþi-
nând S.C. ENEGE
2013 SRL. Se de-
clarã nul.
PIERDUT Certificat
Constatator nr. 47804
din 10.09.2013 elibe-
rat pentru SC Ella
Distribution Group
SRL. Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Fam. Decã ªte-
fan ºi Fam. Ing.
Decã Cristi, re-
gretã trecerea
în eternitate a
celei care a fost
CÃLIN ELISA-
BETA, suflet
nobil ºi un ca-
racter deosebit.
Suntem alãturi
de Mircea ºi Mi-
rela în aceste
momente grele.
Dumnezeu s-o
odihneascã în
liniºte ºi pace.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Din turul Ligii Naþionale de hand-
bal feminin mai este doar o etapã,
iar SCM Craiova este uriaºa reve-
laþie a competiþiei, jucãtoarele lui
Aurelian Roºca nemaiputând pier-
de poziþia secundã, dupã ce au
strâns 33 puncte din 36 posibile.
Excluzând înfrângerea (16-28) din
deplasarea cu CSM Bucureºti,
transformatã ulterior într-o victo-
rie cu 10-0 la masa verde ca ur-
mare a faptului cã antrenorii  gaz-
delor n-au avut în posesia lor ecu-
soanele, doar liderul, campioana
en-titre HCM Baia Mare, s-a opus
unei linii de clasament imaculate,
câºtigând cu 32-21 la Polivalentã,

Rezultatele obþinute de SCM
în primele 12 etape

Etapa 1: 21-32 (a) cu HCM Baia Mare
Etapa 2: 22-18 (d) cu HCM Roman
Etapa 3: 24-18 (a) cu HCM Rm. Vâlcea
Etapa 4: 10-0 (d) la masa verde cu CSM Bucureºti (16-28 pe teren)
Etapa 5: 22-16 (a) cu HC Dunãrea Brãila
Etapa 6: 25-22 (d) cu HC Zalãu
Etapa 7: 26-21 (a) cu CSM Unirea Slobozia
Etapa 8: 25-21 (d) cu U Cluj
Etapa 9: 25-21 (a) cu SC Mureºul Tg. Mureº
Etapa 10: 26-22 (a) cu CSM Ploieºti
Etapa 11: 23-21 (d) cu CSM Cetate Devatrans
Etapa 12: 29-24 (a) cu U Neptun Constanþa

Clasament
1. Baia Mare 12 11 0 1 373-266 33
2. CRAIOVA 12 11 0 1 278-236 33
3. CSM Buc.* 12 10 0 2 340-242 29
4. Corona 12 9 2 1 350-266 29
5. Brãila 12 7 0 5 328-308 21
6. Roman 12 6 2 4 277-284 20
7. Zalãu 12 5 1 6 300-304 16
8. Ploieºti 12 5 0 7 277-307 15
9. Slobozia 12 4 0 8 283-329 12
10. Vâlcea 12 3 2 7 294-332 11
11. Deva 12 3 1 8 304-350 10
12. Constanþa 12 3 0 9 289-331 9
13. U Cluj 12 2 2 8 329-376 8
14. Tg. Mureº 12 0 0 12 263-354 0
* - echipã penalizatã cu un punct.

Etapa viitoare – ultima a turului

Astãzi: HCM Baia Mare – U Cluj.

Vineri, 14 noiembrie: Cetate Devatrans – Mureºul Tg. Mureº.

Sâmbãtã, 15 noiembrie: HCM Rm. Vâlcea – HC Zalãu, CSM Bucu-
reºti – HC Dunãrea Brãila.

Duminicã, 16 noiembrie: U Nepzun Constanþa – CSM Ploieºti.

Miercuri, 19 noiembrie: Corona Braºov – SCM CRAIOVA.

Joi, 20 noiembrie: HCM Roman – Unirea Slobozia.

Defensiva, cheia unei prime jumãtãþiDefensiva, cheia unei prime jumãtãþiDefensiva, cheia unei prime jumãtãþiDefensiva, cheia unei prime jumãtãþiDefensiva, cheia unei prime jumãtãþi
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chiar în runda inauguralã.
Pe ºapte sezonul trecut, defen-

siva a fãcut diferenþa în cel actual,
alb-albastrele încasând cele mai
puþine goluri dintre toate cele 14
echipe – 236. ªi dacã s-ar fi men-
þinut rezultatul cu CSM Bucureºti,
craiovencele n-ar fi putut coborî
decât maxim pânã pe 2, situaþie în
care redutabila grupare din Capi-
talã s-ar fi bucurat de acest statut.

Revenind, în special “poarta” a
fost punctul forte al SCM-ului, Io-
nica Munteanu ºi Ionela Paºca fã-
când adevãrate miracole. Fapt evi-
denþiat ºi de ºelecþionerul Gheor-
ghe Tadici, care le-a convocat pe

cele douã în lotul lãrgit pentru Cam-
pionatul European de luna viitoare
(7/21 decembrie), din Ungaria ºi
Croaþia.

Altfel, în meciurile încheiate cu
victorii, 24 de goluri a încasat cel
mai mult Craiova, chiar în ultima
etapã, contra Constanþei, la Poli-
valentã. A fost ºi meciul în care
alb-albastrele au marcat cel mai
mult din tot sezonul, 29 de goluri.
Încã o reuºitã ar fi fãcut ca SCM
sã egaleze cea mai mare diferenþã
la care s-a impus în aceastã sta-
giune, 24-18 cu HCM Rm. Vâl-
cea ºi 22-16 cu Dunãrea Brãila –
ambele pe teren propriu. La me-
ciul din urmã, SCM a fost ºi pro-
tagonista celei mai tari reveniri a
sezonului, întorcând dupã odihnã
de la 5-13. Performanþã prin care
Craiova a bifat ºi un veritabil re-
cord, primind doar 3 goluri în 30
de minute.

Analizând ºi compartimentul
ofenisiv, unul în care au greul a
fost dus de Aneta Pîrvuþ, ºi ea în
lotul lãrgit pentru Euro, respectiv
de norvegiana Ane Eidem, Craiova
este a 4-a în ordine inversã, cu 278
de goluri, devansându-le la mus-
tanþã pe HCM Roman ºi CSM Plo-
ieºi (ambele cu 277 de goluri), plus
pe “lanterna” fãrã punct SC Mu-
reºul Tg. Mureº – 263 de goluri.

Arbitrul suedez Jonas
Eriksson a fost desemnat sã
conducã partida România –
Irlanda de Nord, programatã
vineri, 14 noiembrie, ora
21:45, în cadrul preliminariilor

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Meci amical: Argentina – Croaþia.

DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS – Turneul Campionilor, la Londra, în

Regatul Unit – la dublu: B. Bryan/M. Bryan – J.J. Rojer/
H. Tecãu, 16:00 – la simplu: T. Berdych – M. Cilic /
19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Partizan Niº Bel-
grad – CSU Asesoft Ploieºti / 20:45 – POLO – Liga Cam-
pionilor: CSM Digi Oradea – Radnicki Kragujevac / 22:00

– TENIS – Turneul Campionilor – la simplu: N. Djokovic
– S. Wawrinka.

Suedezul Jonas Eriksson

ne arbitreazã cu Irlanda de Nord

Euro 2016, a anunþat, ieri,
site-ul oficial al UEFA.

În vârstã de 40 de ani,
Eriksson va fi ajutat de com-
patrioþii sãi Mathias Klasenius,
Daniel Warnmark (ambii

asistenþi), Stefan Johannesson,
Markus Strombergsson (ambii
asistenþi suplimentari) ºi
Mehmet Culum (rezervã).

Posesor al ecusonului FIFA
din 2002, promovat în “Elite”
la startul sezonului 2009-
2010, Eriksson a mai arbitrat
România în douã rânduri. Iar
naþionala noastrã s-a impus de
fiecare datã, chiar fãrã sã
primeascã gol. A fost un 1-0,
în deplasare, cu Lituania, în
preliminariile Mondialului din
2010, ºi un 3-0 cu Bosnia, în
Giuleºti, meci contând pentru
calificãriile Europeanului din
2012.

Eriksson a condus în trei
ocazii ºi echipe de club
româneºti: de douã ori pe CFR
Cluj, la un 1-2, în deplasare
cu AS Roma, în grupele
Champions League (‘10/’11),
ºi la un 2-1 la Basel, în
preliminariile aceleiaºi compe-
tiþii (sezonul ‘12-‘13), respec-
tiv o datã pe Steaua, la un 1-
0, “acasã”, cu Grasshopper
Zurich, în playoff-ul Europa
League (‘10-‘11).

Prezent la Cupa Mondialã
din aceastã varã, unde a
oficiat în trei partide (douã în
grupe ºi una în 16-imi),
Eriksson are ca vârfuri ale

carierei o semifinalã de Liga ºi
douã de Liga Europa

Meritã menþionat ºi faptul
cã Eriksson a arbitrat cel mai
recent meciul dintre AS Roma
ºi Bayern Munchen, din
grupele Champions League,
unul încheiat cu o victorie
zdobitoare a campioanei
Germaniei, 7-1.

România ocupã poziþia
secundã în grupa F a prelimi-
nariilor CE 2016, cu 7 puncte
din 3 meciuri, în timp ce
Irlanda de Nord se aflã,
surprinzãtor, pe primul loc,
fãrã vreo sincopã pânã acum
– 9 puncte.

DIGI SPORT 3
17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Baia Mare –

U Cluj / 18:30, 20:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM
Constanþa – CSM Bucureºti, HC Odorhei – CSM Cãlãraºi.

DOLCE SPORT
20:30 – FOTBAL – Meci amical: Turcia – Brazilia.

EUROSPORT
15:00 – HALTERE (M) – Campionatul Mondial, la Alma-

ty, în Kazahstan / 17:45 – FOTBAL (F) – Liga Campioanelor.

EUROSPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Zenit – Khimki.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 14 11 1 2 31-8 34
CFR Cluj 14 9 2 3 23-10 29
Petrolul 14 8 4 1 25-9 28
ASA 14 7 5 2 19-9 26
Astra 14 7 4 3 23-11 25
Dinamo 14 6 4 4 24-19 22
Craiova 14 6 4 4 18-20 22
Botoşani 14 6 3 5 18-19 21
FC Braşov 14 5 4 5 18-21 19
Viitorul 14 4 5 5 17-18 17
Pandurii 14 3 6 5 17-19 15
Gaz Metan 14 3 6 5 15-19 15
„U” Cluj 14 3 4 7 14-20 13
Ceahlăul 13 3 4 6 13-22 13
Chiajna 14 2 6 6 11-21 12
CSMS Iaşi 14 1 6 7 11-23 9
Rapid 13 2 3 8 6-19 9
Oţelul 14 1 5 8 6-22 8

6

5

4

13

14

Lotul Universităţii Craiova a avut
două zile de pauză după victoria de
la Iaşi, în condiţiile în care următo-
rul meci este abia luni, 24 noiem-
brie, cu Rapid. La reunirea echipei,
în această după-amiază, directorul
tehnic Sorin Cârţu va fi felicitat cu
ocazia împlinirii a 59 de ani, fiind
doar la un pas de schimbarea prefi-
xului. Cu doar un an înainte de a
deveni sexagenar, „Sorinaccio” a
revenit la conducerea Universităţii
Craiova, echipă de care îşi leagă sin-
gurele trofee din cariera sa, atât ca
jucător, cât şi ca antrenor. Ca jucă-
tor, Cârţu a jucat doar la Ştiinţa, însă
cariera sa de antrenor se leagă de o
listă lungă de formaţii din campio-
natul intern, de formaţia Veria (Gre-
cia) şi de echipa naţională de tineret.

Pase scurte, pase lungi

La revenirea în Liga I, Craiova
a găsit un campionat modest, bân-
tuit de ec hipe în insolvenţă, care
trag cu dinţii să evite treimea care
duce în liga secundă. Nu neapă-
rat pentru onoarea de a juca la vârf,
ci pentru milionul de euro de la
care înc epe distrubuirea banilor
din drepturile TV. Oţelul, Rapid,
„U” Cluj, Dinamo au deja vechi-
me în insolvenţă, iar alte 7-8 echi-
pe sunt în pragul de a o solic ita.
Astfel, Hagi îşi permite să reziste
practic cu o şcoală de fotbal, cu
nişte copii c are fac naveta între
prima echipă şi cea secundă,  în-
scrisă în Liga a IV-a! Craiova a
început prost fiindcă vrut să de-
monstreze că es te o forţă după
primenirea din vară a lotului  şi a
picat în capcană, trezindu-se pe
ultimul loc, în spatele unor echi-
pe care sunt în pragul desfiinţă-
rii. Este un campionat în care nu
se r iscă, în care din fiecare meci
trebuie să scoţi c eva, nu atât pen-
tru că te-ar ajuta,  ci fiindcă as tfel
îi încurci pe alţii, aproape toate
meciurile fiind unele aşa-zise „de
6 punc te”.  Într-un campionat

Privind mereu în spate, Craiova
s-ar putea lovi de podium

modes t, dar c are se joacă pe via-
ţă ş i pe moarte, nu exis tă vic time
sigure, aşa c ă mai bine rămâi pru-
dent şi-ţi culegi punctele ca şi out-
siderii. Dacă ai echipă mai bună,
nu e neapărat necesar să o dove-
deşti şi prin joc,  rezultatele sunt
prioritare. Asta face Craiova de
când a fost preluată de Cârţu şi
Săndoi: pretinde că adună puncte
albe pentru zile negre, fiindcă nu-
i vor prisosi. La experienţa c elor
doi,  au simţit că valoarea lotului
este puţin peste medie, aşa încât
este nevoie doar de o organizare
în detaliu ş i de sacrificiu, iar la un
moment dat calitatea juc ătorilor
va face diferenţa.  La ultimul meci,
Prunea şi Napoli îşi scuzau eşe-
cul şi prin diferenţa de buget, de
condiţii, de salarii faţă de Craio-
va. Cei doi aveau dreptate, dar şi
ei ş tiau în acelaş i timp că bugetul
superior nu îţi c âştigă şi mec iul,
ci modul cum îl abordezi, c u umi-
linţă şi determinare. Napoli declara
înainte de meci că Universitatea
nu pleacă favorită la Iaşi, iar la

final contabiliza salariile rezerve-
lor Craiovei.  Înainte de meci îşi
propunea să-ş i mobilizeze juc ăto-
rii,  iar la final îşi scuza înfrânge-
rea.  Numai c ă trupa lui Cârţu şi
Săndoi nici nu şi.a propus să fie
favorită la Iaşi şi doar la 3-0 a
abuzat oarecum de avantaj. Chiar
dacă a început prac tic de la 1-0
şi nu a avut nicio clipă emoţii că
va câş tiga, s -a apărat uneori su-
praaglomerat,  ştiind că fără spa-
ţii şi o echipă redutabilă are pro-
bleme să-şi c reze oc azii, c u atât
mai mult una de pluton. Cu ex-
cepţia partidei de pe „Cluj Are-
na”,  Craiova nu a oferit o de-
mons traţie de forţă în vreunul din
cele 10 jocuri la rând în c are nu
a pierdut. Poate că o să-ş i pro-
pună asta atunci când va fi ferită
de orice pericol. Sau poate nu o
va fac e deloc , iar motto-ul „sc o-
pul sc uză mijloacele” o va ghida
până c ând îşi va atinge ac el ţel
care c u siguranţă a înc olţit în
gândurile staff-ului,  dar es te di-
simulat, pentru a păstra departe

pres iunea dată de un obiec tiv
concret ş i îndrăzneţ. Ca să ajun-
gă sus, Craiova trebuie să coboa-
re la nivelul celorlalţi adversari,
c hiar dacă,  aşa c um pe bună
dreptate afirmau Napoli ş i Pru-
nea, are condiţii superioare.  După
tr identul Steaua-Astra-Petrolul,
Craiova ar  avea c ele mai mari
salarii din Liga I,  es te printre
puţinele echipe care şi-a permis
să cumpere juc ători în vară, nu
doar să-i transfere liberi de con-
tract şi se află totodată în ac el
grup restrâns de cluburi care plă-
tesc la timp, în condiţiile în care
media întârzierilor în Liga I a
ajuns undeva în jurul a 5-6 luni.
Cârţu şi Săndoi au ştiut să ges-
tioneze o situaţie care părea gra-
vă, dar care nu neces ita minuni
pentru a fi remediată, în condi-
ţiile în c are şi programul era ac-
cesibil. Oric um,  s trategia de a
aborda fiecare meci în parte şi
de a juca fără presiunea obiecti-
vului es te una potrivită, iar în
curând trebuie să negocieze cu

clişeul „e mai uşor să ajungi sus
decât să te menţii acolo”. Uitân-
du-se mereu în spate, pentru a
se depărta de linia retrogradării,
alb-albaştrii s-au trezit deja în preaj-
ma locurilor de cupă europeană. E
evident însă că preferă să nu-şi
mute privirea către înălţimi, pen-
tru a nu-i lua ameţeala. Deocam-
dată, echipa are în premieră „ade-
văr” pozitiv în acest sezon. E ade-
vărat că tandemul actual a avut pe
mână o echipă cu toate condiţiile
şi un program ac cesibil,  dar  în
acelaşi timp era vorba de o trupă
lipsită de omogenitate şi pe care
nu a avut-o la dispoziţie într-un
cantonament de durată. Dacă va
reuşi să ia cel puţin 6 puncte din
ultimele 3 runde, după o iarnă în
care se poate omogeniza şi reor-
ganiza lotul după viziunea staff-
ului actual, Universitatea poate ata-
ca returul cu gândul la podium, de
care în aces t moment o separă
doar 6 puncte. Fără a mai lua în
calcul şi Cupa, de a cărei finală o
despart 3 meciuri.

Liga I – etapa a 14-a
ASA – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Bumba 8, Hora 67.
Dinamo – Viitorul 2-3
Au marcat:  Gavrilă 49, P. Petre 88 / Mitrea 5 – pen., 43, Bonilla 83.
FC Braşov – Pandurii 0-3
Au marcat: Buleică 39, 74, M. Roman 88.
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1
A marcat: Jazvic 38.
„U” Cluj – Petrolul 0-3
Au marcat: Tamuz 36, Alcenat 46, Albin 70.
CSMS Iaşi – „U” Craiova 1-3
Au marcat: Bole 82 / Nuno Rocha 3, 33, Târnăcop 78.
Oţelul – Astra 1-1
Au marcat: Tudorie 87 / Alibec 21.
Chiajna – Steaua 0-1
A marcat: Tănase 44.
Rapid – Ceahlăul 1-1
Au marcat: Martin 29 / Ştefănescu 90.

Pe adresa clubului Universitatea
Craiova au sosit telegrame de convo-
care pentru cei doi atacanţi titulari în
partida de la Iaşi. Astfel, autorul du-
blei din Copou, Nuno Rocha, a fost
chemat de selecţionerul Capului Ver-
de în vederea dublei programate în
preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni
2015. Pe 15 noiembrie, la Praia,  Ca-
pul Verde va evolua în c ompania Ni-
gerului, iar  pe 19 noiembrie, la Lusa-
ka, naţionala capverdeză va evolua
pe terenul Zambiei. Capul Verde s-a
calificat deja la turneul final. De ase-
menea, Thaer Bawab a fost chemat
la naţionala Iordaniei în vederea a
două jocuri amicale, programate pe
14 ş i 18 noiembrie.  Primul se va dis-
puta în compania Coreei de Sud,  iar
pentru cel de-al doilea nu s-a stabilit
încă adversarul.

„Sorinaccio” mai face un pas spre un nou prefix

Atacanţii Craiovei, înrolaţi şi la loturile naţionale


