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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Salariul pe care-l am, Po-
pescule, m-a ajutat foarte mult.
Am făcut siluetă.

După ce, la sfârşitul lunii trecute,
au votat desemnarea în funcţie a lui
Florin Lungu, consilierii municipali
au aprobat, în plenul de ieri, şi con-
tractul de managment al noului direc-

tor SC Termo. Aleşii opoziţiei nu au
scăpat însă ocazia de a-l critica pe
ex-directorul Mihai Neaţu, cel care
a plecat, tot pe o funcţie de conduce-
re, dar la Transelectrica. 6 AC
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O temă aiuristică
indusă în dezbaterea
Ponta-Iohannis

Prezidenţiabilul Klaus Iohannis a propus
omologului său Victor Ponta, în dezbaterea de
la B1 TV, convocarea de urgenţă a Parlamen-
tului, pentru a da un vot negativ în cazul Legii
amnistiei şi graţierii. Ca să facă o asemenea
propunere, de-a dreptul aiuristică, candidatul
ACL, Klaus Iohannis, a fost, presupunem, sfă-
tuit de mentorul de circumstanţă, cum s-a de-
conspirat în Adevărul, europarlamentarul Mo-
nica Macovei, devenită „mintea limpede şi ra-
ţionalistă” a celui în cauză. Adrian Năstase
opinează pe blogul său că Victor Ponta trebuia
să accepte propunerea de convocare a Parla-
mentului „dacă ăsta era principalul motiv pen-
tru care Iohannis vrea să fie preşedintele Ro-
mâniei”. Klaus Iohannis a făcut o figură anos-
tă, fadă, deloc convingătoare în cele două dez-
bateri cu Victor Ponta, însă nu lăsase şi impre-
sia că ar fi bântuit de rea credinţă.

actualitate / 5



2 / cuvântul libertãþii vineri, 14 noiembrie 2014actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

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

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

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

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

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

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

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

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

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

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

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

MFE: Nici un
profesor nu va
returna banii
din subvenþia
de 150 de euro

Ministerul Fondurilor
Europene (MFE) a anun-
þat, ieri, cã nici un profe-
sor nu va returna banii din
subvenþia de 150 de euro,
potrivit unui comunicat de
presã remis Agerpres.
„Ministerul Fondurilor
Europene dezminte infor-
maþiile apãrute în presã în
ultima perioadã: cadrele
didactice nu vor înapoia
nici un ban din subvenþia
de 150 de euro (aproxima-
tiv 700 de lei). Proiectul
aprobat în cadrul Progra-
mului Operaþional Secto-
rial Dezvoltarea Resurse-
lor Umane respectã toate
regulile europene”, infor-
meazã comunicatul citat.
Conform procedurilor în
vigoare, spune MFE,
implementarea acestui
proiect va fi asiguratã de
Ministerul Educaþiei
Naþionale, în calitate de
beneficiar al proiectului,
iar verificarea implemen-
tãrii va fi efectuatã de
Ministerul Fondurilor
Europene, prin Autorita-
tea de Management pen-
tru Programului Operaþio-
nal Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane. Toto-
datã, MFE precizeazã cã
„fondurile europene
alocate României nu sunt
folosite în scop electoral
ºi face un apel public sã
fie oprite dezinformãrile ºi
manipulãrile cu caracter
electoral”.

Senatorul PNL Akos Mora, declarat incom-
pabitil de ICCJ, a anunþat, ieri, cã se auto-
suspendã din partid ca sã nu-i mai dea ocazia
lui Victor Ponta „sã spunã minciuni” referi-
toare la situaþia sa, dar cã mandatul sãu de
senator „merge mai departe”, pânã când Par-
lamentul „va vota pe acest subiect”. „Mã au-
tosuspend din PNL ca sã nu-i mai dau ocazia
lui Victor Viorel Ponta sã mai repete aceastã
minciunã juridicã, adicã faptul cã sunt con-
damnat, cum a spus miercuri searã la dezba-
tere (n.r. de la B1 TV). Vreau sã nu-i mai dau
ocazia lui Ponta sã foloseascã numele meu ºi
am decis sã fac acest pas în lateral. Nu vreau
sã transfer aceastã imagine cãtre Klaus Io-
hannis, þin prea mult la PNL ºi la ideea candi-
daturii lui Klaus Iohannis. Mandatul meu de
senator are un curs ce merge mai departe.
Senatul va vota, se pare, în viitorul apropiat
legat de acest subiect. Existã solicitãri în Se-
nat”, a declarat Akos Mora într-o conferinþã
de presã la Târgu Mureº, transmite cores-
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Premierul Italiei, Matteo Renzi,

s-a aflat, ieri, în vizitã la Bucureºti,
pentru a-l susþine pe omologul sãu
român, Victor Ponta, candidatul
Alianþei PSD-UNPR-PC, înaintea
turului doi al scrutinului preziden-
þial, dupã cum relata agenþia italia-
nã ANSA. „Alegeri prezidenþiale în
România: competiþie strânsã între
Ponta ºi Iohannis. Matteo Renzi se
aflã astãzi la Bucureºti, pentru a-l
susþine pe Victor Ponta, înaintea
turului doi”, titra, ieri, agenþia de
presã italianã. „România se în-

Akos Mora s-a autosuspendat din PNL, dar rãmâne
senator, Roºca cere urgentarea procedurilor

Posibile practici anticoncurenþiale la Auchan, Carrefour, Cora ºi Kaufland
Consiliul Concurenþei a declan-

ºat o investigaþie privind posibila
încãlcare a regulilor de concuren-
þã naþionale ºi comunitare de cãtre
retailerii Auchan România, Carre-
four România, România Hypermar-
che (Cora), Kaufland România SCS
ºi Trident Trans Tex ºi furnizorii
acestora. „Am finalizat recent o in-
vestigaþie de mare amploare în
acest domeniu, ale cãrei rezultate
le vom anunþa pânã la sfârºitul
acestei luni. Avem, însã, avem in-
dicii privind o posibilã fixare a pre-
þurilor între alþi retaileri ºi furnizo-
rii lor. Înþelegerile privind fixarea
preþurilor reprezintã o serioasã aba-
tere de la principiul liberei concu-

renþe pe piaþã, având ca efect pre-
judicierea consumatorilor”, a de-
clarat Bogdan Chiriþoiu, preºedin-
tele Consiliului Concurenþei. În
cadrul investigaþiei declanºate,
Consiliul Concurenþei a efectuat
inspecþii inopinate, documentele ri-
dicate în cadrul acestor inspecþii
aflându-se în analiza autoritãþii ro-
mâne de concurenþã, în cadrul pro-
cedurilor specifice investigaþiei. In-
specþiile inopinate reprezintã o eta-
pã preliminarã în cadrul procedu-
rilor de investigare a unui posibil
comportament anticoncurenþial.
Efectuarea acestora nu reprezintã
o antepronunþare a Consiliului Con-
curenþei în ceea ce priveºte rezulta-

tul final al investigaþiei declanºate,
precizeazã Consiliul Concurenþei. La
începutul lunii octombrie, Consiliul
Concurenþei anunþa cã a finalizat-
 investigaþiile de pe piaþa de retail
începute în 2009, iar inspectorii re-
comandã sancþionarea companiilor
investigate, amenzile, potrivit legii,
ajungând la 2-4% din cifra de afa-
ceri. Astfel, un numãr de 26 de com-
panii riscã sã fie amendate. Prima
investigaþie vizeazã societãþile mem-
bre ale grupului Metro - Metro Cash
& Carry Romania, real, - Hyper-
market Romania (preluat de grupul
francez Auchan), MGB Metro Bu-
ying Group - ºi furnizorii acestora.
Cea de-a doua investigaþie are în ve-

dere societãþile grupului Rewe (Sel-
gros Cash & Carry SRL ºi Billa Ro-
mania), în timp ce a treia ºi a patra
privesc societãþile Mega Image,
CDE Interex ºi furnizorii acestora.
Potrivit lui Bogdan Chiriþoiu, retai-
lerii au semnat contracte cu furni-
zorii prin care aceºtia din urmã se
obligau ca, pe perioada unor pro-
moþii de genul „primeºti de 10 ori
diferenþa dacã gãseºti produsul în
altã parte mai ieftin”, sã nu vândã
produsul nimãnui mai ieftin. Amen-
zile în acest caz ar putea ajunge la
câteva zeci de milioane de euro, în
condiþiile în care doar grupurile de
retail au afaceri care depãºeºc douã
miliarde de euro.

dreaptã spre un rezultat strâns în
turul doi al scrutinului prezidenþi-
al, în care concureazã premierul
social-democrat Victor Ponta ºi
candidatul de centru-dreapta Klaus
Iohannis. În ultimele douã zile, cei
doi candidaþi s-au confruntat deja
în douã dezbateri televizate la di-
verse posturi tv (...). Victor Pon-
ta, care astãzi va primi susþinerea
premierului italian Matteo Renzi,
aflat în vizitã la Bucureºti, rãmâne
favorit în sondajele de opinie”, co-
menta ANSA. La rândul sãu, vice-
cancelarul german, Sigmar Gabriel,
i-a transmis lui Victor Ponta un
mesaj de susþinere pentru scruti-
nul de duminicã. „Astãzi candidezi
la preºedinþia României cu scopul
de a da þãrii ºansa la un viitor mai
bun. Sunt convins cã vei avea suc-
ces ºi îþi urez mult noroc”, i-a spus
lui Ponta vicecancelarul german,
într-un mesaj video postat pe con-
tul de Facebook al premierului. La
rândul sãu, Ponta i-a mulþumit ofi-
cialului german pentru susþinere ºi
pentru încrederea pe care i-o acor-
dã. „Bunul meu prieten Sigmar
Gabriel, vicecancelarul Germaniei,
mi-a transmis un mesaj foarte fru-

mos de susþinere. Îi mulþumesc
mult pentru încredere!”, a scris
premierul pe reþeaua de socializa-
re.

Nici candidatul ACL la preziden-
þiale, Klaus Iohannis, nu s-a lãsat
mai prejos ºi, ieri, a declarat cã are
„un sprijin foarte larg” din partea
cancelarului Germaniei, Angela
Merkel, precizând cã a primit ºi o
scrisoare de susþinere din partea
acesteia, în 28 octombrie. Iohan-
nis a declarat, la Adevãrul Live, cã
nu a existat un plan ca Angela Mer-
kel sã vinã în România ºi a respins
ideea cã aceasta ºi-ar fi anulat vi-
zita. „Probabil a fost dorinþa unui

jurnalist de a veni cu o chestiune
senzaþionalã. Nu am considerat cã
este cazul sã epatãm în aceastã
zonã”, a explicat Iohannis. Între-
bat dacã este susþinut, totuºi, de
cancelarul german, primarul Sibiu-
lui a rãspuns: „Categoric cã mã
susþine, mi-a ºi scris aceastã ches-
tiune, cã mã susþine”, dupã care,
drept dovadã, a prezentat o scri-
soare din partea cancelarului Ger-
maniei, datatã 28 octombrie, spu-
nând însã cã nu a vrut „sã epateze
cu scrisori de sprijin ºi cu sprijinul
unor politicieni remarcabili”, acesta
fiind motivul pentru care nu a fã-
cut-o publicã pânã acum.

pondentul Mediafax. În dezbaterea televizatã
de miercuri searã, Victor Ponta a susþinut cã
în PNL existã trei persoane condamnate de-
finitiv ºi irevocabil, indicându-i pe preºedin-
tele CJ Botoºani, Florin Þurcanu, ºi senatorii
Tudor Chiuariu ºi Akos Mora.

La rândul sãu, deputatul PNL Mircea Roº-
ca, cercetat de DNA pentru trafic de influen-
þã, a cerut Parlamentului „urgentarea” pro-
cedurilor în vederea ridicãrii imunitãþii sale
parlamentare, în contextul în care procurorii
au cerut aviz pentru arestarea preventivã a
acestuia. Potrivit unui comunicat transmis ieri
presei, Roºca susþine cã este nevinovat, arã-
tând cã va demonstra aceasta în instanþã. „Nu
mã voi ascunde niciodatã în spatele vreunei
funcþii ºi nu voi încerca sã profit de calitatea
de demnitar pentru a fugi de justiþie. Drept
urmare, solicit Camerei Deputaþilor urgenta-
rea procedurilor pentru ridicarea imunitãþii
mele parlamentare. (...) Sunt nevinovat, am
încredere în instituþiile statului ºi mã supun

rigorilor legii. Voi demonstra în instanþã cã
este o aberaþie ceea ce mi se întâmplã”, a de-
clarat Roºca, potrivit documentului citat.
Conform DNA, în 2011, în calitate de vice-
preºedinte al organizaþiei judeþene Prahova a
PNL, Roºca a pretins de la un denunþãtor
suma de 20.000 euro pentru a-ºi exercita in-
fluenþa asupra lui Gabriel Popescu ºi asupra
celorlalþi membri ai Consiliului Local Azuga,
pentru a înlesni dobândirea unor terenuri pe
raza localitãþii respective de cãtre firma de-
nunþãtorului.

Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor a
decis ca scrisoarea ministrului Justiþiei refe-
ritoare la cererea Parchetului ICCJ de încu-
viinþare a arestãrii preventive a deputatului li-
beral Mircea Roºca sã fie înaintatã Comisiei
juridice, care are termen pânã marþi sã pre-
zinte raportul ce urmeazã sã intre în ºedinþa
de plen, convocatã pentru aceeaºi datã, a
anunþat ieri vicepreºedintele Camerei Depu-
taþilor, Marian Neacºu, dupã ºedinþa BP.
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A plecat dintre noi un militar adevărat, un bun
profesionist, general de brigadă (r), Liviu Rădu-
can, fost inspector-şef al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă Oltenia al judeţului Dolj. În
aceste momente de adâncă tristeţe, doresc să
transmit sincere condoleanţe familiei îndurerate
şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit. Dum-
nezeu să-l odihnească în pace!

Prefectul Judeţului Dolj, Nicolae Sorin Răducan

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, şi întregul colectiv al instituţiei regre-
tă profund dispariţia celui care a fost Generalul
de Brigadă (r) Liviu Răducan, un om deosebit,
dedicat comunităţii, care, timp de opt ani, a con-
dus cu pricepere şi dăruire destinele Inspectora-
tului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al ju-
deţului Dolj. În aceste momente de adâncă în-
tristare, ne exprimăm deplina compasiune pen-
tru familia îndoliată. Sincere condoleanţe!

Subprefectul judeţului Dolj, Ionel Ciobotea, este
alături de familia celui care a fost general de bri-
gadă (r), Liviu Răducan, fost inspector-şef al In-
spectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Oltenia
al judeţului Dolj şi transmite sincere condoleanţe.
Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi pace!

 Ieri, în ultima conferinţă de
presă pe care PSD Dolj şi-a pro-
gramat-o pentru această campa-
nie electorală, preşedintele social-
democraţilor  doljeni, deputatul
Claudiu Manda, i-a îndemnat pe
doljeni să meargă duminică la vot
şi să-l aleagă ca preşedinte al Ro-
mâniei pe Victor Ponta. „Vreau să
îi rog pe toţi doljenii să meargă, pe
16 noiembrie, la vot şi să voteze,
aşa cum susţine un oltean de-al
nostru, Tudor Gheorghe, un can-
didat viu, şi anume pe Victor Pon-
ta”, a spus Claudiu Manda.
Manda se fereşte de procente

Liderul social-democraţilor dol-
jeni este convins că Victor Ponta
va fi câştigătorul acestor alegeri,
atât pe ţară, cât mai ales în judeţul
Dolj. Întrebat care este procentul
pe care şi-l propune organizaţia de
la Dolj, Manda a menţionat că nu
vrea să dea nici o cifră, dar că va

Ţinta PSD Dolj: Peste 100.000 de voturi
în plus pentru Victor Ponta

PSD Dolj îşi propune să scoată duminică o diferenţă de peste
100.000 de voturi în favoarea lui Victor Ponta. Preşedintele social-
democraţilor doljeni, Claudiu Manda, s-a ferit să dea un pronostic,
în procente, al organizaţiei judeţene, dar a spus că această campanie
dintre tururi a fost mai bună, astfel că diferenţa în favoarea lui
Victor Ponta va fi mai mare decât cea obţinută în primul tur, la Dolj.

fi un scor foarte mare. „Ne pro-
punem un scor foarte mare, dar
nu vreau să mă angajez la cifre.
Pot să spun că va fi doar mult pes-
te media pe ţară. Am fost locul
cinci în România, ca procent, dar
o să fim oricum undeva foarte
sus”, a mai spus Manda.
Şi mai mulţi dojeni
vor vota pentru Victor Ponta

La insistenţele jurnaliştilor, Clau-
diu Manda a spus, totuşi, că dolje-
nii vor face şi mai clară diferenţa
dintre Victor Ponta şi Klaus Iohan-
nis. „Ca diferenţă de voturi între
Victor Ponta şi Klaus Iohannis, va
fi o diferenţă mai mare decât în
primul tur. În primul tur am avut
un plus de 100.000 de voturi, cea
mai mare diferenţă obţinută, între
judeţe, pentru Victor Ponta, dar de
data aceasta vrem să avem o dife-
renţă şi mai mare”, a precizat pre-

şedintele PSD Dolj, care a adăugat
că se bazează, în primul rând, pe
faptul că şi-a văzut colegii de cam-
panie foarte motivaţi.
O roabă
cu materiale „mizerabile”

Claudu Manda a făcut câteva
referiri şi la c ampania elec torală
dusă de ACL între cele două tu-
ruri, catalogând-o ca fiind una ”ul-
tra-mizerabilă”. „Se vede mâna
celor ai lui Traian Băsescu, adică
componenta PDL-istă a ACL, cu
care ne-am mai confruntat în cam-
panie electorală şi ştim cu cât de
multe mizerii umblă”. Liderul PSD
Dolj a spus că reprezentanţii ACL
Dolj „au umblat cu multe materia-
le mizerabile” pe care organizaţia
judeţeană a PSD le-a colectat ş i
care vor fi returnate autorilor. „Noi
le-am strâns şi probabil că luni sau
marţi vom merge cu roaba sau cu
căruţa şi o să le băgăm la ei în se-
diu, ca să aibă ce să citească în
următorii cinci ani, cu Klaus Io-
hannis al lor în opoziţie”, a decla-
rat preşedintele PSD Dolj, Clau-
diu Manda.

LAURA MOŢÎRLICHE

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Matteo Renzi – Victor Ponta

sau tinerii rebeli ai politicii
Chiar în Italia fiind, cu câteva zile în urmă,

mă întrebam dacă şi când premierul Matteo
Renzi va da un semn de susţinere pentru
colegul său de familie politică europeană,
Victor Ponta. Nu de alta, dar tânărul şi ca-
rismaticul şef al executivului de la Roma avea
şi are o agendă acasă de-a dreptul ucigătoa-
re.

Născut în 1975, în localitatea Rignano
sull’Arno din vecinătatea Florenţei, într-o
familie cu patru copii, Renzi şi-a făcut stu-
diile în Cetatea Renaşterii, a lui Dante şi Mi-
chelangelo, fiind un adolescent rebel. Ama-
tor de mişcare, pe jos, pe bicicletă ori pe
motoretă, dar şi de fotbal, amic cu mari foste
glorii locale, a riscat chiar şi exmatricularea
din cauza refuzului de a scoate din ziarul
liceului la care lucra un articol critic la adre-
sa profesoarei de matematică.

În familie, şi-a înfruntat tatăl, fost consi-
lier democrat-creştin în provincia toscană,
cochetând, încă din studenţie cu stânga, de-
venind, la 29 de ani, preşedinte al consiliului
provincial, apoi primar al Florenţei, pentru ca,
după ce la finalul lui 2012 reuşise să câştige

şefia Partidului Democrat prin alegeri prima-
re, să acceadă la şefia Executivului.

Biografii – a sa şi a colegului său de ge-
neraţie şi de orientare politică de la Bucu-
reşti – coincidente, deci, în multe dintre as-
pectele particulare ale unei tinereţi în bună
parte atipice. Există însă mari deosebiri de
evaluare a unor momente biografice, la unul
şi la altul, la nivelul percepţiei în rândul oa-
menilor simpli, dar mai ales al mass-media.

Acasă, „escapadele” din adolescenţă ale
lui Renzi au intrat oarecum în „folclor”: sunt
evocate fără vreo conotaţie malignă,  nici
politică şi nici culturală. La noi, în schimb,
mai inventivi şi mitomani, cum suntem, nu
doar că nu ne delectează nu ştiu ce episod
din biografia premierului Ponta, dar îl codi-
ficăm, catastrofic, remodelându-l după un
gust al scandalului care depăşeşte adesea li-
mita penibilului. Ponta este răul absolut, „co-
munistul” get-beget, responsabil de crimele
securiste, un „descendent” al lui Torquemada

sau, după caz, „strănepot” al lui Lenin ori
Mao etc. etc.

Posesori de carnete roşii – precum Mo-
nica Macovei, Vasile Blaga, Mihai Răzvan
Ungureanu, ca să nu-l mai citez, fără rost,
pe Băsescu – cheamă la răzmeriţă în stradă
împotriva pericolului comunist pe care l-ar
reprezenta Ponta; posesiunea unui carnet de
membru nu mai înseamnă nimic pe lângă
aceea a „cravatei de pionier” ori de „şoim al
patriei”.

Păstrând însă mizeria dincoace de pragul
lumii în care pretindem că am intrat, pre-
zenţa lui Matteo Renzi la Bucureşti şi susţi-
nerea sa pentru candidatura lui Victor Ponta
surclasează, în replică, gesturile de solidari-
tate de pe frontul dreptei, de la noi şi din
Europa. Renzi a făcut dovada, în repetate
rânduri, acasă şi, îndeosebi, la Bruxelles, la
Paris, la Berlin şi chiar la New-York, că vre-
mea ambiguităţilor de ordin doctrinar a tre-
cut, că lumii aflate în fluiditate şi în schim-
bare, cu o viteză ameţitoare, nu-i mai sunt
suficiente şi funcţionale vechile maniere de
a face politică şi că, prin urmare, a sosit
timpul tinerilor deconectaţi de la tonomatele
ideologiilor îmbălsămate retoric.

E vremea unor transformări radicale, fără
schisme şi fără patimi năucitoare, iar „de-
molarea” de care el însuşi s-a slujit viza toc-
mai cutumele unei politici statice în favoa-
rea uneia în mişcare, conectată la realităţi şi
în dispreţul prejudecăţilor de tot felul.

Iată de ce cred că gestul premierului ita-
lian care i-a înfruntat pe Barroso şi pe An-
gela Merkel în numele unui orgoliu naţional
(acela al unei Italii supranumite Il BelPae-
se) de a-şi susţine colegul şi prietenul de la
Bucureşti ce şi-a asumat, la rându-i,  mân-
dria de a fi român, cântăreşte mai mult de-
cât îşi închipuie mulţi dintre analiştii ocazio-
nali ai scenei publice autohtone.
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Laurenþiu Goman, de 21 de
ani, din Craiova, Mihai Brãtian,
de 31 de ani, din Piatra Olt, ju-
deþul Olt, ªtefan Buda, de 35 de
ani ºi Alin Gîscã, de 30 de ani,
ambii din Craiova, taximetriºti,
au ajuns dupã gratii pe 1 noiem-
brie 2013, fiind acuzaþi cã se
ocupau cu spargerea chioºcuri-
lor din municipiu, de unde fu-
rau þigãri, prejudiciul fiind esti-
mat la peste 20.000 lei.  Primii
doi au fost prinºi în flagrant de
poliþiºtii Secþiei 4 Craiova ºi
opriþi cu focuri de armã. Toþi pa-
tru au fost trimiºi în judecatã,
în decembrie 2013, de procuro-
rii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova pentru comite-
rea infracþiunilor de asociere
pentru sãvârºirea de infracþiuni
ºi furt calificat în formã conti-
nuatã. Potrivit anchetatorilor,
„în perioada octombrie – noiem-
brie 2012 învinuiþii s-au asociat
în vederea sãvârºirii infracþiunii
de furt, asociere urmatã de co-
miterea acestei infracþiuni în da-
tele de 09/10.11.2012,  28/
29.05.2013, 21/22.10.2013 ºi
30/31.10.2013 în dauna mai
multor societãþi comerciale cu
sediul în municipiul Craiova.
Activitatea infracþionalã a învi-
nuiþ i lor  din data de 30/
31.10.2013 a fost depistatã în
flagrant de agenþii statului, îm-
prejurare în care, organele de
poliþiei au fãcut uz de armamen-
tul din dotare în scopul prinderii
ºi imobilizãrii învinuiþilor”, dupã
cum anunþau reprezentanþii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova. Odatã cu intrarea în vi-
goare a noilor prevenderi în ma-
terie penalã s-a luat în discuþie
schimbarea încadrãrii juridice a
faptelor reþinute în sarcina celor
patru bãrbaþi, astfel cã, pe 15 mai
2014 dosarul a fost declinat de
la Judecãtoria Craiova la Tribu-
nalul Dolj. Inculpaþii au fost ju-
decaþi pentru constituire unui
grup infracþional organizat ºi furt
calificat în formã continuatã, fi-
indu-le înlocuitã arestarea pre-
ventivã cu arestul la domiciliu.

Judecãtoria Craiova a admis
eliberarea condiþionatã
a lui Antonie Solomon

Magistraþii Judecãto-
riei Craiova au decis,
ieri sã-l elibereze con-
diþionat, dupã ce a exe-
cutat o treime din pe-
deapsã, pe Antonie So-
lomon, fostul primar al
Craiovei. Hotãrârea Ju-
decãtoriei Craiova nu
este definitivã, iar dacã
în termen de 3 zile nu
este contestatã, Antonie
Solomon va fi pus în li-
bertate. „Admite propu-
nerea de liberare condi-
þionatã formulatã Penitenciarul Pelendava Craiova, privind pe con-
damnatul Solomon Antonie. Dispune liberarea condiþionatã a con-
damnatului de sub puterea mandatului nr. 121/2013 emis de Tribu-
nalul Bucureºti, secþia I penalã. Cu drept de contestaþie în termen de
3 zile de la comunicare. Pronunþatã în ºedinþa publicã azi
13.11.2014”, se aratã în încheierea de ºedinþã a Judecãtoriei Craio-
va. Fostul primar al Craiovei a fost încarcerat în Penitenciarul Pelen-
dava din Craiova, dupã ce, pe 20 septembrie 2013, a fost condamnat
definitiv la 3 ani de închisoare cu executare pentru infracþiuni de
corupþie, în dosarul „PIC”.

Accident grav în Basarabi
Un grav accident de

circulaþie s-a petrecut
miercuri, în jurul orei
11.00, pe DN56, Craio-
va - Calafat, în satul
Basarabi, o persoanã
ajungând la spital pen-
tru acordarea de îngri-
jiri medicale.

Din primele cercetãri
ale poliþiºtilor de la Ru-
tierã s-a stabilit faptul cã
Giubelan Costel, de 58
de ani, din Calafat, în timp ce conducea un moped, pe fondul vitezei
excesive, a pierdut controlul asupra ghidonului, a lovit un cap de pod
din beton, rãsturnându-se într-un ºanþ de pe marginea drumului. Din
accident a rezultat rãnirea gravã a mopedistului, care a fost transpor-
tat la Spitalul Calafat pentru acordarea îngrijirilor medicale întrucât
suferise fracturi, rãmânând internat. „Poliþiºtii continuã cercetãrile
pentru stabilirea tuturor cauzelor ºi împrejurãrilor în care s-a produs
accidentul”, ne-a declarat inspector principal Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Craiovean decedat în incendiul
care i-a mistuit apartamentul

Un craiovean de 64
de ani ºi-a pierduta via-
þa, în noaptea de mier-
curi spre joi, într-un in-
cendiu care i-a mistuit
apartamentul. Douã au-
tospeciale din cadrul
Detaºamentului 2 Pom-
pieri Craiova au fost so-
licitate pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la apartamentul lui Ion Brînduºoiu, de 64 de
ani, de la blocul 13, de pe strada I.D. Sârbu din Craiova. La sosirea
echipajelor de pompieri, incendiul cuprinsese holul ºi una din came-
rele apartamentului cu posibilitãþi de propagare la restul locuinþei. În
timpul incendiului, proprietarul apartamentului a suferit arsuri de gr.
II-III la nivelul trunchiului ºi membrelor, fiind gãsit decedat. Dupã
ce au stins flãcãrile, pompierii au stabilit cã cel mai probabil incendiul
a fost provocat de faptul cã proprietarul a adormit cu lumânarea
aprinsã.

„Incendiul a distrus o camerã, cu tot cu mobilier, ºi holul aparta-
mentului pe o suprafaþã de aproximativ 20 m.p. ”, au precizat repre-
zentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj.

Hoþii din societãþi opriþi cu focuri de armã,
condamnaþi de Tribunalul Dolj

Cei patru bãrbaþi ares-
taþi în noiembrie anul
trecut, dupã ce doi dintre
ei au fost opriþi cu focuri
de armã de poliþiºti în
timp ce furau þigãri dintr-
un magazin din Craiova,
au fost gãsiþi vinovaþi de
constituirea unui grup
infracþional organizat ºi
furt calificat în formã
continuatã. Au achitat însã
prejudiciile firmelor de
unde au furat, astfel cã
trei dintre ei au scãpat cu
pedepse cu suspendare ºi
60 de zile de muncã în folosul Primãriei Craiova. Al patrulea este recidivist ºi
a fost condamnat la închisoare cu executare, urmând sã stea dupã gratii 1 an,
6 luni ºi 685 de zile, fiind menþinut în arest la domiciliu. Sentinþa, pronunþatã
miercuri, 12 noiembrie a.c., nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

Unul cu executare,
trei cu suspendare

Miercuri, 12 noiembrie a.c.,
judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat sentinþa în dosar, toþi
patru fiind gãsiþi vinovaþi. Au
achitat însã prejudiciile create
firmelor de unde au furat, astfel
cã au scãpat cu pedepse cu sus-
pendare. Conform hotãrârii Tri-
bunalului Dolj, Alin Gîscã ºi La-
urenþiu Goman au primit câte 1
an ºi 2 luni închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani, ªtefan
Buda a primit o pedeapsã de 1
an ºi 6 luni închisoare cu sus-
pendare tot pe o perioadã de 2
ani, toþi trei având de prestat 60
de zile de muncã neremuneratã

în folosul Primãriei Craiova, sin-
gurul condamnat la închisoare
cu executare fiind Brãtian Mihai.
Acesta a primit o pedeapsã de 1
an ºi 6 luni închisoare în pre-
zentul dosar, la care se adaugã
un rest de 685 zile închisoare
rãmas neexecutat dintr-o altã
pedeapsã mai veche, fiind elibe-
rat condiþionat la momentul co-
miterii faptelor, urmând sã exe-
cute 1 an, 6 luni ºi 685 de zile.
Instanþa i-a menþinut lui Brãtian
Mihai arestul la domiciliu. În
plus, Goman are de achitat 2300
lei cheltuieli judiciare cãtre stat,
iar ceilalþi trei câte 2000 lei fie-
care cheltuieli judiciare cãtre
stat. Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.
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Prezidenţiabilul Klaus Iohannis
a propus omologului său Victor
Ponta, în dezbaterea de la B1 TV,
convocarea de urgenţă a Parla-
mentului, pentru a da un vot ne-
gativ în cazul Legii amnistiei şi
graţierii. Ca să facă o asemenea
propunere, de-a dreptul aiuristi-
că, candidatul ACL, Klaus Iohan-
nis, a fost, presupunem, sfătuit de
mentorul de circumstanţă, cum s-
a deconspirat în Adevărul, eu-
roparlamentarul Monica Maco-
vei, devenită „mintea limpede şi
raţionalistă” a celui în cauză.
Adrian Năstase opinează pe blo-
gul său că Victor Ponta trebuia
să accepte propunerea de con-
vocare a Parlamentului „dacă
ăsta era principalul motiv pen-
tru care Iohannis vrea să fie pre-
şedintele României”. Klaus Io-
hannis a făcut o figură anostă,
fadă, deloc convingătoare în
cele două dezbateri cu Victor
Ponta, însă nu lăsase şi impre-

MIRCEA CANŢĂR

O temă aiuristică indusă
în dezbaterea Ponta-Iohannis

sia că ar fi bântuit de rea credin-
ţă. Acum a reuşit. Agenda Par-
lamentului într-un stat de drept
nu o face premierul, fie el şi lide-
rul unui partid sau alianţe care de-
ţine majoritatea. Că acesta poa-
te, prin liderii de grupuri parlamen-
tare, să influenţeze cum se vo-
tează la o lege sau alta, asta poa-
te fi o discuţie. De altfel, lectura-
rea textului constituţional, cum

apreciază şi Adrian Năstase, ar
fi fost suficientă în clarificarea lui
Klaus Iohannis, fiindcă partidele,
Guvernul, preşedintele au un anu-
mit rol în modelarea unei astfel
de reglementări. Victor Ponta a
dat explicaţia pe care o avea la
îndemână: „Legea are aviz nega-
tiv din partea Guvernului”. Acum,
legi privind amnistia şi graţierea
s-au mai dat în 1997, pe vremea

CDR, şi în 2002, pe vremea PSD,
şi cu o anumită frecvenţă sunt
adoptate în toate ţările europene.
Nu mai pomenim de cadenţa pe
care o aveau înainte de 1990, pe
vremea lui Nicolae Ceauşescu.
Ultimul „decret istoric” a avut nr.
11/1989. O problemă totuşi exis-
tă şi nesurmontarea ei poate pro-
voca frământări incontrolabile,
când nu există acceptul societă-

ţii. Şi nu este vorba de „socie-
tatea civilă”, entitate pe care
Andrei Pleşu o defineşte drept
„suma cetăţenilor responsa-
bili”, adică numai cei cu con-
vingeri de dreapta. La un anu-
mit moment, statul îşi poate ierta
infractorii printr-un act de am-
nistie sau graţiere. Uneori, îm-
păcarea cu proscrisul, spunea
avocatul şi scriitorul Marian
Nazat, poartă semnătura pre-
şedintelui ţării, ca mandatar al
voinţei comunităţii. Demersul
acesta, eminamente christic,

presupune corecta evaluare a
opiniei publice, fiindcă altfel s-ar
deschide dureri nevindecate. Re-
darea libertăţii individului pentru
care balanţa justiţiei s-a înclinat în
partea vinovăţiei este un gest ge-
neros al victimei, precedat de că-
utări anevoioase şi ingrate. „Jus-
tiţia nu este o insulă subordonată
vrerii lui Dumnezeu”, spunea, prin
2001, întâmplător ... Adrian Năs-
tase. Dincolo de discuţiile pro şi
contra pe această chestiune, nu
într-o dezbatere premergătoare
turului II al alegerilor prezidenţia-
le trebuie indusă, indiferent de
calculele electorale. Legea amnis-
tiei şi graţierii se va relua probabil
într-o altă sesiune parlamentară.
Îmbrăţişând filosofia oripilantă a
Monicăi Macovei, care ar întineri
probabil dacă toată lumea ar merge
la închisoare, Klaus Iohannis a
sugerat ceva care poate nu-l de-
fineşte: are un suflet de iască. Ce
parşivă e viaţa!
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Consilierul PDL, Dan Cherciu,
a spus despre fostul manager Mi-
hai Neaţu că „umblă creanga prin
judeţ în c ampanie electorală, îş i
pune poze pe facebook, în timp ce
a lăsat compania într-o situaţie
dezastruoasă”. Acesta a afirmat că
a studiat datele financiare ale SC
Termo, care se află publicate pe
site-ul Ministerului de Finanţe, şi a
constatat că datoriile fostei regii au
crescut cu 34 milioane de lei mai
mari de când Mihai Neaţu a deve-
nit director acolo. „Eu am îndoieli
foarte mari faţă de somitatea dom-
nului care a fost managerul aces-
tei regii. Am constatat că craiove-
nii şi-au plătit mai bine datoriile, dar
datoriile companiei au crescut cu
34 milioane de lei”.
Socoteanu: „Cifrele dezastru-
oase nu sunt cauzate de Neaţu”

Consilierul PSD, Răzvan Soco-
teanu, i-a luat apărarea fostului di-
rector şi coleg de consiliu, spu-
nând că Mihai Neaţu nu este răs-
punzător pentru datoriile SC Ter-
mo, ba din contră, cât timp a fost
director, acesta a luat măsuri pen-
tru scăderea facturilor locatarilor.
„Acele cifre dezastruoase nu sunt
cauzate de domnul Mihai Neaţu,
căruia nu îi fac acum statuie, dar
nici nu putem să îi punem în câr-
că ceea ce nu merită. Pot să vă

Contre în CLM Craiova pe datoriile de la Termo
După ce, la sfârşitul lunii trecute, au votat desemna-

rea în funcţie a lui Florin Lungu, consilierii munici-
pali au aprobat, în plenul de ieri, şi contractul de ma-
nagment al noului director SC Termo. Aleşii opoziţiei
nu au scăpat însă ocazia de a-l critica pe ex-directorul
Mihai Neaţu, cel care a plecat, tot pe o funcţie de con-
ducere, dar la Transelectrica.

spun că, în acest context de criză,
el a luat măsuri pentru reducerea
facturii locatarilor întrucât au fost
montate repartitoare de căldură la
subsolul multor blocuri”, a repli-
cat Socoteanu.
De unde provin
datoriile de la Termo

Primarul Lia Olguţa Vasilescu le-
a reamintit consilierilor că SC Ter-
mo, ca şi celelalte regii din subor-
dinea Primăriei Craiova, au fost
preluate ”în stare de faliment” la
începutul mandatului său. „Unele
s-au putut pune pe picioare, altele
– nu, cum este Termoficarea. Iar
ceea ce s-a întâmplat acolo nu este
din cauza managerilor, ci a greşe-
lilor pe care le-au făcut cei dinain-
te”. Olguţa Vasilescu a explicat apoi
că datoriile SC Termo provin din
penalităţile la debite, care tot cresc.
”Datoria se rostogoleşte. În ceea
ce priveşte încasările, eu cred că
trebuie să felicităm populaţia care
şi-a plătit datoriile mai bine, dar
felicităm şi cei care s-au îngrijit ca
acest lucru să se întâmple prin
măsurile pe care le-au luat cu
asociaţiile”.
Cherciu: „Nici nu se obosise
să-şi citească contractul”

Cei doi consilier ii au avut un
schimb de replici ş i pe tema con-

tractului de managment al noului
director Florin Lungu. Alesul lo-
cal Dan Cherc iu a sc os în evi-
denţă faptul că actul nu a fost
bine întoc mit de func ţionarii Pri-
măriei, iar titularul său nu îi c u-
noştea cuprinsul.  „Domnul Lun-
gu a r idicat şi el la fel din umeri,
de unde am avut dovada c ă nici
nu se obosise să citească respec-
tivul contrac t”,  a spus  Cherciu.
Replica a venit de îndată de la
consilierul PSD, Răzvan Soc o-

teanu,  care i-a reamintit c olegu-
lui consilier  că a absentat de la
şedinţa pe comisii în care aces ta
ar  fi trebuit să-şi sus ţină proprii-
le argumente.
Primarul Craiovei: „Numirea
lui Florin Lungu este provizorie”

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a
pus capăt acestor discuţii, menţi-
onând că numirea lui Florin Lungu
este provizorie şi că noul director
va fi desemnat, potrivit legii, prin

intermediul unei firme de recruta-
re. „Este foarte posibil ca din CV-
urile care se vor depune să găsim
pe cineva mai bine pregătit şi atunci
el să fie cel ales”, a spus Olguţa
Vasilescu. În contractul de manag-
ment votat de consilieri se preci-
zează c ă Lungu va conduce SC
Termo timp de şase luni, timp în
care va avea de îndeplinit aceleaşi
criterii pe care le-a avut de realizat
şi Mihai Neaţu.

LAURA MOŢÎRLICHE

În ultimii ani, medicii au obser-
vat o creştere a numărului de in-
fecţii produse de bacterii foarte
rezistente la antibiotice. Mai mult,
au apărut deja microorganisme re-
zistente la toate antibioticele cunos-
cute. În majoritatea ţărilor europe-
ne, stafilococul auriu, bacteria care
a creat în ultimii ani mari proble-
me sistemelor de sănătate din în-
treaga lume, a devenit mai puţin
rezistent la principalul antibiotic
folosit împotriva ei. România face
însă excepţie de la această tendin-
ţă, după cum a semnalat o statisti-
că a Centrului European pentru
Controlul Bolilor  Transmisibile

Cod roşu de rezistenţă la antibiotice
Peste 600 de mii de români iau antibiotic, cei

mai mulţi după ureche, iar acest consum ires-
ponsabil a dus la apariţia unor bacterii, mult mai
rezistente, aproape imposibil de tratat. Specialiş-

tii avertizează că rezistenţa la antibiotice a deve-
nit o problemă de sănătate publică în România,
în contextul în care multe persoane folosesc an-
tibioticele fără să consulte medicul.

(European Center for Disease Con-
trol - ECDC).

Autoadministrarea de antibioti-
ce fără reţetă, atunci când nu sunt
necesare, este încă unul dintre mo-
tivele pentru care bacteriile capătă
rezistenţă la aceste medicamente.
În România, ca de altfel în toate
ţările din Europa, farmaciile nu pot
elibera antibiotice fără prescripţie
medicală, măsură luată de forurile
europene tocmai pentru a s topa
adminis trarea abuzivă a aces tor
medicamente şi apariţia rezistenţei.
Risc mai ridicat de decese

Specialiştii semnalează de mai

mulţi ani dezvoltarea de noi meca-
nisme ale rezistenţei la medicamen-
tele antimic robiene (RAM) între
care antibioticele ocupă locul prin-
cipal. Se ştie că pacienţii afectaţi
de RAM sunt expuşi unui risc cres-
cut de agravare şi deces, în condi-
ţiile unui consum crescut de resur-
se medicale.

Rezistenţa la antibiotice (RA)
priveşte astăzi unele infecţii comu-
ne (afectând, de exemplu, tractul
urinar, plămânul şi sângele) în toa-
te regiunile lumii. Un procent mare
de infecţii intraspitaliceşti sunt ca-
uzate de bacterii extrem de rezis-
tente, precum Staphylococcus au-
reus meticilino-resistent (MRSA)
sau bacteriile Gram-negative mul-
tirezistente. Rezistenţa la antibioti-
ce cauzată de uzul impropiu şi/sau
abuzul de antibiotice dezactivează
unul dintre cele mai importante
câştiguri ale medicinii moderne.
Potrivit statisticilor, persoanele care
au contactat stafilococul auriu re-
zistent la meticilină au un risc de
deces de 64% mai ridicat decât cele
afectate de o formă non-rezistentă
a infecţiei.

Infecţii considerate în prezent
minore pot să facă victime

În acest context, medicii averti-
zează că este foarte importantă ad-
ministrarea prudentă a anitibiotice-
lor pentru a le menţine eficienţa şi a
încetini răspândirea bacteriilor re-
zistente. România se găseşte pe

euro-poziţii defavorabile în privinţa
Stafilococului aureus rezistent la o
penicilină atât de puternică precum
meticilina (MRSA), dar pe o poziţie
relativ favorabilă în privinţa consu-
mului total de antibacteriene.

Conform unui Eurobarometru
recent, România înregistrează faţă
de media UE 27 o frecvenţă mai
mare a administrării de antibiotice,

o proporţie mai mare a direcţionă-
rii greşite către gripă şi răceală,
nivele mai mici de cunoştinţe pri-
vind antibioticele sau de informare
primită în privinţa medicaţiei cu
antibiotice improprii. Deşi infor-
marea venită dinspre campaniile de
conştientizare în privinţa anitibio-
ticelor pare a fi în regres în 2013
faţă de 2009, rezultatele poartă o
sugestie de progres în privinţa ati-
tudinii corectate a publicului faţă
de antibiotice. Românii consumă
semnificativ mai multe antibiotice
- 47% faţă 35% media UE-, dintre
care semnificativ mai multe fără
reţetă -18% faţă de 3% UE. Ro-
mânii apar semnificativ mai puţin
informaţi despre antibiotice, drept
care le utilizează semnificativ mai
frecvent contra răcelii şi gripei.

Din cauza creşterii rezistenţei la
antibiotice, infecţiile considerate în
prezent minore riscă să facă victi-
me din nou în cazul în care nu sunt
luate măsuri la nivel global şi în mod
urgent pentru a lupta împotriva re-
zistenţei la antibiotice, avertizează
Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

RADU ILICEANU
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În România, Auto Schunn esti-
mează anul acesta vânzări de 550
de maşini noi şi o cifră de afaceri
de 20 milioane euro, în creştere
cu 20% faţă de anul trecut, cand
a înregistrat afaceri de 16,6 mili-
oane euro. Partea de servicii ofe-
rite sub forma lucrărilor de între-
ţinere, reparaţiilor curente, garan-
ţiilor, reparaţii accident, reprezin-
tă aproximativ 25% din cifra de
afaceri a companiei. Pe piaţa din
Germania, dealerul Mercedes-Benz
prognozează în 2014 vânzări de
190-200 de unitaţi şi afaceri de 5
milioane euro, în urcare cu 11%
faţă de anul 2013. După primele
10 luni din 2014, showroom-ul
Auto Schunn din Germania a co-
mercializat 154 de maşini noi, în
creştere cu 14% faţă de ianuarie-
oc tombrie 2013, iar reţeaua de
vânzări din România a livrat 350

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN

Auto Schunn, dealer Mercedes-Benz în
Westendorf, Germania, precum şi în Ro-
mânia, în oraşele Arad, Deva, Sibiu, Cra-
iova şi Suceava, se aşteaptă anul acesta la

Auto Schunn estimează o cifră
de afaceri de 20 milioane euro

afaceri în creştere pe cele două pieţe, la 20
milioane euro în România şi 5 milioane euro
în Germania. Auto Schunn este companie
mixtă germano-română.

Anul trecut, Auto Schunn a investit pe plan local peste 1,8 mili-
oane euro, din care 1,2 milioane de euro într-un showroom Merce-
des-Benz la Suceava.  Jurgen Schunn a înfiinţat compania Auto
Schunn în anul 1993 şi a vândut în România cinci m aşini în pri-
mul an de funcţionare, într-o piaţă concentrată pe maşini ieftine,
neexistând finanţări, dar cu o inflaţie uriaşă.

de vehicule noi
şi 103 unităţi
second-hand.
“Cele mai bine
vândute mode-
le în Germania

sunt cele de volum, transportere-
le, însă se vând de asemenea foarte
bine şi maşinile scumpe. Cele mai
vândute modele Mercedes-Benz în
România sunt ML 350 CDI, GLK
220 precum şi modele din noua ge-
neraţie - CLA, GLA - care con-
ving prin tehnologiile de ultimă
oră, dar şi prin costurile surprin-
zător de reduse.  Cel mai scump
automobil vândut este noul model
S KlasseAMG, 165.000 euro. În
ceea ce priveşte autovehiculele co-
merciale, modelul Sprinter are o
cotă de piaţă foarte bună”, a de-
clarat Jurgen Schunn, CEO şi pro-
prietar Auto Schunn.
Un business în auto
în Germania este mai profitabil
decât în România

Taxele în Germania sunt ine-
xistente la înmatricularile maş i-

nilor cumpărate din CE.  Impo-
zitele în Germania sunt create pe
măsura normei de poluare Euro,
mai mici sau mai mari,  depinzând
de noxele emise. „Germania  are
grijă de industria auto fiind c ea
mai dezvoltată ramură a econo-
miei germane. În general profi-
tabilitatea este ac tualmente mai
mare în Germania dec ât în Ro-
mânia.  Aceasta şi datorită politi-
cilor produc ătorilor,  a concuren-
ţei,  dar şi a pieţei care a fost foar-
te tare afectată din punct de ve-
dere economic în ultimii ani”,
consideră Jurgen Schunn.
În 2015,
creşteri şi mai consistente

În acest an,  piaţa auto a înre-
gistrat c reşteri constante astfel că
putem vorbi de redresare corela-
tă şi cu evoluţia generală a eco-
nomiei, c u corec ţiile favorabile
privind nivelul dobânzilor oferite
de institutiile financiare. „Pentru
anul viitor previzionăm creşteri
durabile ş i mai c onsistente şi aş-
teptăm să revenim la profitabili-

tatea din anii trec uţi care poate
conferi bază pentru dezvoltare,
pentru c rearea de noi locuri de
munc ă, pentru creşterea venitu-
rilor angajaţilor nostri.  Stabiliza-

rea situaţiei pieţelor din Europa,
va c onduce anul viitor la creş teri
de vânzări de maşini în Europa şi
de altfel în România”, spune Jur-
gen Sc hunn.

Parlamentarii Alianţei Creştin-Li-
berale (ACL) Dolj, alături de ceilalţi
colegi din ţară au solicitat ieri, pre-
şedinţilor Camerei Deputaţilor şi
Senatului convocarea de urgenţă a
celor două Camere ale Parlamen-
tului pentru astăzi, ora 12.00. De-
putatul Mihai Voicu şi europarla-
mentarul Marian Jean Marinescu au
susţinut ieri, în cadrul unei confe-
rinţe de presă organizată la sediul
ACL Dolj, că „cererea parlamenta-
rilor are drept scop introducerea pe
ordinea de zi a Camerei Deputaţilor
respingerea Legii amnistiei şi gra-
ţier ii, dar  şi aprobarea solicitării
Parchetelor pentru începerea urmă-
rii penale sau pentru cererea de ares-
tare în cazul senatorilor şi deputaţi-
lor care sunt în asemenea situaţii,
indiferent de culoarea politică a ce-
lor vizaţi”. Deputatul Mihai Voicu a
mai spus că independenţa Justiţiei

ACL solicită convocarea
Parlamentului pentru respingerea
legii amnistiei şi graţierii

ACL solicită convocarea Parlamen-
tului astăzi pentru respingerea legii am-
nistiei şi graţierii şi pentru discutarea
tuturor cererilor de încuviinţare a ur-
măririi penale şi arestării preventive în

cazul mai multor parlamentari, a anun-
ţat ieri, într-o conferinţă de presă, co-
preşedinţii ACL Dolj, deputatul Mihai
Voicu şi europarlamentarul Marian Jean
Marinescu.

şi statul de drept sunt subiecte im-
portante pentru opinia publică şi
pentru România în general, iar po-
ziţia celor doi candidaţi faţă de aces-
te subiecte, trebuie tranşată clar şi
explicit înainte de alegerile preziden-
ţiale. „Conducerile grupurilor par-
lamentare au declanşat deja acest
demers. Aşteptăm reacţia majorită-
ţii PSD. Avem dubii serioase că
această reacţie va fi una favorabilă
pentru există o presiune destul de
mare în interiorul PSD pentru că
Victor Ponta să nu câştige alegerile
României de dragul Românie, ci să
caştige aceste alegeri pentru a-i scă-
pa pe toţi de dosarele penale.”, a
mai spus Voicu.
Plângeri penale şi pentru urna
mobilă...

Europarlamentarul Marian Jean
Marinesc u a precizat că Alianţa

Creştin-Liberală va depune în toa-
te filialele plângeri penale, pentru a
se verif ica listele suplimentare.
„Noi am depus deja o plângere
pentru listele suplimentare. Am
depus o plângere şi referitoare la
urna mobilă. Adeverinţele de urnă
mobilă s-au eliberat în mod bizar.
Să se stabilească clar ce înseamnă
să fii netransportabil. Mă gândesc
că în niciun caz pentru o simplă
răceală. După cum bine ştiti au mai
fost înlocuiţi preşedinţi şi vicepre-
şedinţi de secţii de votare şi să spe-
răm astfel c ă se vor îmbunătăţi
condiţiile la secţiile de votare”, a
precizat copreşedintele ACL.
Votul prin corespondenţă,
respins de Guvern în februarie

Marinescu a vrut să puncteze
şi cum se va vota duminică. El a

spus că nu mai este un vot între
ACL şi PSD sau între Iohannis şi
Ponta, ci un vot între bine şi rău.
„Eu vreau să vă mai atrag atenţia
asupra câtorva aspecte care reies
din dezbaterile care au avut loc. Nu
mai este un vot între ACL şi PDL,
ci un vot între bine şi rău. Între
viitor şi trecut, între minciună şi
adevăr. Deci, aş  ruga să aveţi o
foarte mare atenţie asupra acestor
lucruri.”, a subliniat Marian Jean
Marinesc u. Europarlamentarul
PDL a enumerat şi câteva minciuni
enunţate de Victor Ponta, pentru a
mai acoperi din impactul negativ
care l-a avut asupra sa, votul ro-
mânilor din Diaspora. Cap de listă
fiind minciuna cu membrii ACL din
secţiile de votare. „Victor Ponta a
spus o mare minciună că au lipsit
134 de membri din secţiie de vo-

tare de la ACL. Primul care a infir-
mat a fost Meleşcanu, imediat după
emisiune. Care a spus că are pre-
gătiţi vreo 140 de diplomaţi care
să ocupe aceste absenţe, dar se
referea la toţi cei care au lipsit.
Adevărul e cu totul altul şi anume
că de la PSD au lipsit cei mai mulţi,
vreo 54. Au lipsit şi de la ACL, dar
vreo 19. Legea votului prin cores-
pondenţă. O altă minciună. Spui că
nu a existat o astfel de propunere.
Şi apare imediat după dezbatere,
avizul dat de la Guvern, negativ,
cu semnătura lui Victor Ponta, cu
privire la votul prin corespondeţă.
Aviz dat în 25 februarie 2014. Şi
multe, multe alte miciuni, inclusiv
cu secţiile de votare din Germa-
nia. L-au contrazis c ei de ac o-
lo. ...”, a mai spus Marian Jean
Marinescu.
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Cuvântul de deschidere a cere-
moniei l-a avut rectorul Universi-
tăţii din Craiova, prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dănişor, care a vorbit de-
spre relaţiile de colaborare pe care
le are
Univers i-
tatea din
Cr aio v a
c u Uni-
versitatea
din Dijon.
„Es te o
m a r e
o n o a r e
p e n t r u
Univers i-
tatea din
Cr aio v a
să de-
semneze
titlul Doc-
tor Hono-
ris Causa
unei per-
sonalităţi a cercetării ştiinţifice eu-
ropene, dar şi unei mari prietene a
Universităţii din Craiova. Deşi am
fost despărţiţi o perioadă, acest
lucru nu a putut împiedica comu-
nicarea ştiinţifică între cele două
instituţii, iar o parte dintre colegii
noştri au făcut studii doctorale la
Dijon”.
Turiştii europeni vor „invada”
podgoriile româneşti

Anterior ceremoniei de decer-
nare au fos t prezentate câteva
proiecte ce ţin de dezvoltarea du-
rabilă în domeniul agriculturii
(sisteme de păs trare, perioada de
tes tare,  c ultivare,  creş terea ş i

Universitatea din Craiova a oferit, ieri,
titlul de Doctor Honoris Causa pentru prof.
emerit dr. Jocelyne Perard, responsabil al
Catedrei UNESCO „Culture et Traditions
du Vin” a Universităţii Bourgogne, Dijon,
Franţa. Ceremonia de decernare a avut loc

în Sala Albastră, unde au fost prezenţi mai
mulţi oficiali ai instituţiei, printre care şi
rectorul Universităţii din Craiova, prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dănişor şi decanul
Facultăţii de Agricultură şi Horticultură,
prof. univ. dr. Marin Soare.

dezvoltarea agriculturii). În ac est
context, prof . emerit. dr.  Joc e-
lyne Perard s -a arătat înc ântată
de podgoriile şi viile pe c are le
are România,  regiunea Olteniei în
special, considerând c ă într-un

timp foarte scurt,  turiştii europeni
vor „invada” podgoriile româ-
neşti.  Totodată,  domnia sa a de-
clarat că românii ar putea profita
de numeroasele vinuri pe c are le
deţin.

„Mă aflu acum într-o ţară în
care am descoperit bogăţia inte-
lectuală, marii istorici, cercetă-
tori, o cultură extraordinară, este
o ţară în care mi-am facut prie-
teni. Cariera mea a fost mai mult
o aventură, eu nu am niciun me-
rit, deoarece înc ă de la înc eputul
ei am desc operit oameni extraor-
dinari, iar  cei mai frumoşi pe care
i-am cunoscut au fost c ei din Ro-
mânia, din Craiova, unde am fost

primită ca într-o familie. Aici m-
am îmbogăţit din punc t de vede-
re moral.  Mulţi dintre elevii mei
sunt acum profesori la Craiova,
am avut aceas tă revelaţie în ceea
ce priveş te îmbogăţirea cadrelor
didac tic e de la universitatea de
aici”,  a menţionat Jocelyn Perard,
membru al Cons iliului Superior  al
Meteorologiei Naţionale din Fran-
ţa - Comisia „Educaţie şi forma-
re”, membru al Consiliului ştiin-
ţific al Institutului de ştiinţe ale
Viei ş i Vinului – Univers itatea
Bordeaux.

Vinuri de colecţie
prezentate la Universi-
tatea din Craiova

Tot cu această oca-
zie,  Facultatea de Agri-
cultură şi Horticultură
din cadrul Universităţii
din Craiova a organizat
o expoziţie de vinuri de
diverse soiuri, din 10
c rame din Dolj,  Olt,
Vâlc ea şi Mehedinţi. Au
fost prezentate atât vi-
nuri de colecţie, cât şi
dintre cele obţinute din
soiuri tinere, precum şi
soiuri autentice olte-
neş ti.

„Craiovenii îi găsesc în Holul
Central al Univers ităţii pe cei mai
importanţi producători olteni, cra-
me reprezentative ale Olteniei,
care au adus faimă vinurilor noas-
tre atât pe plan naţional,  cât şi in-
ternaţional.  Au venit aici c u o
gamă foarte divers ificată de vinuri
albe, rose,  roşii, vinuri tinere,  vi-
nuri de colecţie, distilate din vin,
cum sunt cele de la s taţiunea di-
dactică a Univers ităţii din Craio-
va. Sunt vinuri de o foarte bună
calitate, care dovedesc  ce zonă
minunată este Oltenia”, a declarat
prodecanul Facultăţii de Agricul-

tură şi Horticultură, conf. univ. dr.
Constantin Băducă. Expoziţia poa-
te f i vizitată şi pe parc ursul zilei
de as tăzi.

Expoziţia de vinuri este organi-
zată cu ocazia celei de-a doua edi-
ţii a Simpozionului Ştiinţific cu par-
ticipare internaţională „Sustainable
development in agriculture and
horticulture”, care are ca scop de
a reuni cadre universitare, cerce-
tători, doctoranzi, reprezentanţi ai
instituţiilor publice şi producători,
pentru a-şi împărtăşi experienţele,
ideile inovative ş i rezultatele cer-
cetărilor în domeniile: agricultură,
horticultură, ingineria produselor
alimentare,  biologie, silvicultură,
zootehnie, protecţia mediului şi
dezvoltare durabilă.  Simpozionul
es te organizat de Facultatea de
Agricultură şi Horticultură din ca-
drul Universităţii din Craiova, în
colaborare c u Minis terul Educa-
ţiei Naţionale, Ministerul Agricul-
turii şi Dezvoltării Rurale, Ac ade-
mia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
– Filiala Craiova, Technological
Educational Institute of Thessaly
(Grecia) , Catedra UNESCO „Cul-
ture et Traditions du Vin”, Socie-
tatea Română a Horticultorilor-
Filiala Craiova şi Asociaţia Hortus
Oltenia 1962.

ELIZA BOTNARI
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Consiliul Judeţean al Elevilor din judeţul Dolj
organizează alegerile pentru oc uparea func ţiilor
din cadrul bordului de c onducere al organiza-
ţiei. Alegerile au fost programate pentru astăzi,
la ora 13.00,  în inc inta Colegiului Tehnic  „Con-
stantin Brânc uşi” din Craiova. Pentru funcţiile
de preşedinte, vicepreşedinte, secretar  şi direc-
tori de departamente vor concura şapte elevi
din diferite lic ee doljene. Candidaţii pentru aceste
posturi executive vor susţine un discurs cu o
durată de maxim 7 minute, după care, în pre-
mieră,  se va organiza şi o dezbatere între can-
didaţi. Întrebările vor veni din partea reprezen-
tanţilor liceelor  din judeţul Dolj, dar şi din par-
tea moderatorului, iar apoi,  fiecare c andidat va
avea ocazia să pună câte o întrebare celuilalt
contracandidat.

Elevii doljeni
îşi aleg reprezentanţii

Consiliul Elevilor reprezintă o formă de or-
ganizare asoc iativă a elevilor cu un rol impor-
tant în democ ratizarea şcolii ş i a relaţiilor dintre
elevi şi profesori. Aces ta reprezintă interesele
elevilor din învăţământul preunivers itar la nivel
şc olar, local, judeţean şi naţional. Prin interme-
diul Consiliului Elevilor, s ingura s tructură con-
dusă ş i organizată de c ătre elevi, ac eştia pot
desfăşura activităţi extraşc olare, dar  şi repre-
zenta colegii în faţa Consiliului Profesoral. La
momentul actual,  Consiliul Judeţean al Elevilor
din Dolj este condus de către Alexandru Muşu-
roi, elev la Colegiul Naţional „Nic olae Titules-
cu”, c are a reuş it pe parc ursul mandatului său
să desfăşoare câteva proiec te inovative c are au
venit în sprijinul elevilor din Bănie.

ELIZA BOTNARI
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„Rezonanţe balcanice”
la Galeria „ARTA”

În organizarea Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala
Craiova, la Galeria „ARTA” va avea loc luni, 17 noiembrie, ora
17.00, vernisajul expoziţiei „Rezonanţe balcanice” (curator: Emi-
lian Popescu). Îşi prezintă lucrările artiştii Aneta Drăguşanu –
pictură, Ceavdar Petrov – pictură şi Emilian Popescu – sculp-
tură. Expoziţia este organizată în colaborare cu Galeria „Reso-
nance” din Bulgaria şi este integrată unui proiect mai amplu, ce
poartă acelaşi nume. Cei interesaţi o pot vizita în perioada 17-29
noiembrie, la galeria din Calea Unirii nr. 13. 

Şah gigant
pe esplanada Teatrului Naţional!

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” îi invită pe iubitorii
şahului din Bănie – astăzi, între orele 17.00 şi 20.00, pe esplana-
da Teatrului Naţional „Marin Sorescu” (Piaţa „William Shake-
speare”) – să îşi petreacă timpul liber într-un mod plăcut. Aici
va fi amplasat un joc de şah gigant, pasionaţii având posibilitatea
de a-şi pune în valoare aptitudinile şi de a interacţiona cu alţi
iubitori ai sportului minţii.

„El Amor” –
pasiune
latino-
americană pe
scena Operei
craiovene

Opera Română Craiova
va prezenta mâine, 15 no-
iembrie, ora 19.00, un extra-
ordinar spectacol de dans, în
regia şi coregrafia maestru-
lui Francisc Valkay. Senzua-
litatea şi romantismul tan-
goului vor fi aduse pe scenă
de soliştii de balet Olguţa Ilie,
Eva Ştefănescu, Dragoş Te-
odorescu şi Nicolae Popa,

alături de care îşi vor da concursul actorii Anca Ţecu, Laurenţiu
Nicu şi ansamblul de balet al Operei craiovene. „Vino să respirăm
miracolul acestei muzici! Vino să fim un singur suflet în două
trupuri şi abia atunci vei înţelege de ce El Amor”, este invitaţia
artistului Francisc Valkay, de 18 ani maestru de balet al Operei
Maghiare din Cluj, unde a realizat coregrafia unor spectacole deo-
sebite –  „Hamlet”, „Macbeth”, integrala operelor lui Erkel Ferec
– toate prezentate cu succes la festivaluri internaţionale.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Desfăşurat,  recent, la Casa de Cultură „Traian De-
metrescu” ş i moderat de c onf. univ. dr.  George Po-
pescu, simpozionul „Ştefan Petică. La 110 ani după…”
a readus în atenţia publică personalitatea complexă a
unui scriitor a cărui forţă de înţelegere a fluxului este-
tic al epoc ii sale, de programare po(i)etică ş i de vizio-
nare (în sensul de conştiinţă vizionară) nu a fost evi-

„Ştefan Petică. La 110 ani după…”
denţiată de istoriile literare pe măsura combustiei in-
telec tuale reale.

Dezbaterile purtate pe marginea volumului omagial
coordonat de propria sa descendentă, Nicoleta Presură
Călina, au suscitat proiecţii inedite asupra scriitorului,
probând valenţele de operă deschisă, fertilă, aptă să
susţină interpretări prin varii orizonturi teoretice. At-
mosfera cordială a încurajat şi cimentat elanurile inter-
pretative ale participanţilor, într-un efort colectiv de
restaurare critică atât de necesară şi de binevenită.

Faţete mai puţin cunoscute ale scriiturii ştefanpeti-
ceene, o conştiinţă teoretică profund intuitivă şi siste-
matic exersată în travaliul poetic, o personalitate ur-
mând modelul genialităţii romantice şi depăşindu-l prin
asumarea unei poziţii existenţiale moderniste şi a unei
înţelegeri rafinate a fenomenului, toate aceste aspecte
au fost luminate în moduri subtile în spaţiul discuţiilor
critice. La această manifestare culturală au participat

atât cadre didactice de la Universitatea din Craiova, cât
şi scriitori şi iubitori de literatură.

Act cultural care merită semnalat, simpozionul dedi-
cat scriitorului Ştefan Petică poate deveni exemplar pentru
alte gesturi critice de rediscutare, revalorizare, recupe-
rare a unor scriitori insuficient exploraţi sau încă neco-
taţi la adevărata valoare.

Din pleiada compozitorilor simfo-
nişti ai secolului al XVIII-lea, pe pri-
mul loc se situează strălucitul prede-
cesor al lui Mozart şi Beethoven, Jo-
seph Haydn („părintele simfoniei”).
În cele 104 simfonii ale sale (numă-
rul lor pare a fi în realitate mai mare),
autorul a pus bazele acumulărilor de
mai târziu ale acestui
gen. Simfonia nr. 85 în
Si bemol major, „La
Reine” („Regina”), a
patra din „simfoniile
pariziene”, este intitu-
lată astfel pentru că a
fost îndrăgită de regi-
na Franţei, Maria An-
toaneta, având o muzi-
că de o limpezime so-
noră plină de farmec şi
o construcţie arhitectu-
rală fără cusur. Simfo-
nia nr. 98 în Si bemol
major fac e parte din
simfoniile „londoneze”,
o culme artistică a compozitorului,
subliniată atât muzical, cât şi psiho-
logic. Experienţa de o viaţă şi impre-
siile culese în cele două călătorii în
capitala Angliei (1791-1792 şi 1794-

Filarmonica „Oltenia” inaugurează seria
de concerte „Să-l redescoperim pe Haydn”

După seria „10 concerte Beethoven”, inaugurată în octombrie 2013,
Filarmonica „Oltenia” începe derularea ciclului de concerte „Să-l redes-
coperim pe Haydn”. Primul eveniment dedicat muzicii „părintelui sim-
foniei” are loc astă-seară, de la ora 19.00, în prezentarea Orchestrei
Simfonice craiovene, condusă de dirijorul Cristian Oroşanu. Solist este
violoncelistul ieşean Filip Papa, care va interpreta Concertul în Do ma-
jor pentru violoncel şi orchestră. În program se regăsesc şi două din cele
mai apreciate  simfonii ale compozitorului austriac, Simfonia nr. 85 în
Si bemol major, „Regina”, şi Simfonia nr. 98 în Si bemol major. Biletele
pentru concert se găsesc la Agenţia Filarmonicii, la preţul de 15 lei (pen-
tru elevi, studenţi, pensionari – 10 lei).

1795) au condus la realizarea unor
lucrări echilibrate, strălucitoare.

Cele două creaţii muzicale pot fi
ascultate astă-seară în interpretarea
orchestrei craiovene conduse de
Cristian Oroşanu. Anterior carierei
dirijorale, ca absolvent al Facultăţii de
Interpretare – specialitatea corn la
Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, muzicianul a fost mem-
bru al Orchestrei Naţionale Radio,
pentru o perioadă de cinci ani. Ulte-
rior, o bursă la Internationale Bacha-
kademie Stuttgart i-a oferit prilejul de
a studia dirijatul cu Helmuth Rilling.
De asemenea, o mare influenţă în for-
marea sa profesională deţine maes-
trul Constantin Bugeanu. Doctor în
muzică (în 2007 a susţinut teza de
doctorat cu titlul „Tempo-ul şi sen-
sul dramatic în operele lui Mozart”),

Cris tian Oroşanu este,  în
prezent, dirijor permanent al
Filarmonicii Braşov. Talen-
tul, pasiunea, rezultatele ca-
rierei de excepţie a artistului

au fost recunoscute prin acordarea
Premiului „Mihail Jora” al Uniunii Cri-
ticilor Muzicali (2005).

Solistul serii, violoncelistul Filip
Papa, s-a născut la Timişoara, în
anul 1969, şi a studiat la Conserva-
torul „George Enescu” din Iaşi (clasa
prof. Dan Prelipcean).  Din anul
1988 este membru fondator al Cvar-
tetului „Ad libitum” al Filarmonicii
ieşene, cu care a obţinut numeroase
premii naţionale ş i internaţionale,
între care – cel mai important – la
Evian (Franţa, 1997). A colaborat cu
soliş ti concertiş ti şi ansambluri
prestigioase, printre care Cvartetul
„Voces” şi violoncelistul Wolfgang
Laufer (membru al Cvartetului ame-
rican „Fine Arts”). A susţinut, toto-
dată, numeroase concerte în calita-
te de solist, atât în ţară, cât şi în străi-
nătate (Elveţia, Germania). Din anul
1991 este solist instrumentist în ca-
drul Orchestrei Simfonice a Filar-
monicii „Moldova”, precum şi ca-
dru didactic la Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iaşi.

MAGDA BRATU



10 / cuvântul libertãþii vineri, 14 noiembrie 2014externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

Parlamentul European a ignorat
îngrijorãrile exprimate de Rusia ºi
a ratificat, ieri, Acordul de Asocie-
re a Republicii Moldova la Uniu-
nea Europeanã, deschizând calea
unor legãturi politice ºi comercia-
le mai strânse între Bruxelles ºi
Chiºinãu, relateazã DPA. Premie-
rul moldovean, Iurie Leancã, a sa-
lutat decizia PE, apreciind cã este
vorba de un eveniment istoric.
„Sunt convins cã doar un viitor
european va oferi cetãþenilor noºtri
un trai mai bun, venituri mai mari,
drumuri de calitate, educaþie ºi
medicinã cu cele mai bune servi-
cii, acces la o piaþã de jumãtate de
miliard de consumatori, instituþii
care vor funcþiona ºi mai puter-
nic, dupã modelul european”, a
spus Leancã, citat într-un comu-
nicat transmis de Guvernul de la
Chiºinãu. „Astãzi începe un nou
viitor european pentru Republica

La capãtul celei de-a opta în-
tâlniri, de miercuri, 12 noiembrie,
dintre premierul Matteo Renzi ºi
opozantul sãu „partener” Silvio
Berlusconi, cei doi politicieni au
cãzut de acord ... pe ceea ce erau
de acord. Comunicatul ultimei
reuniuni consacrate legii electo-
rale, care trebuie sã garanteze gu-
vernarea Italiei în caz de alegeri
legislative, este un frumos exem-
plu de optimism forþat. Divergen-
þe? Cuvântul este moale. În pri-
ma parte a anului se convenise cã
dacã un partid sau o coaliþie ating
la nivel naþional 37% din sufragii,
atunci beneficiazã de o primã de
15%, ceea ce permite controla-

Tot mai mulþi ruºi au „încredere
absolutã” în Putin

Majoritatea ruºilor au tot mai mul-
tã „încredere absolutã” în preºedin-
te, Bisericã ºi armatã, potrivit rezul-
tatelor unui sondaj realizat de Leva-
da-Þentr, citate de „Ukrainskaia
Pravda”, informa ieri Unian.ua. Ast-
fel, „încredere absolutã” în preºedin-
tele Vladimir Putin au 79% dintre ce-
tãþenii ruºi (13% — „nu au încredere
totalã”, 4% — „nu au deloc” încre-
dere). Aceastã cifrã este cu 24% mai
mare decât în 2013. În Biserici ºi or-
ganizaþii religioase au încredere ab-
solutã 54% dintre intervievaþi (20%
„nu au încredere totalã” ºi 7% — „nu
au deloc” încredere). Cifra este cu
8% mai mare decât cea de anul tre-
cut. De asemenea, de 40% „încrede-
re absolutã” se bucurã guvernul rus
ºi de 46% organismele pentru secu-
ritatea statului. Ruºii au cea mai pu-
þinã „încredere absolutã” în justiþie
(21%), în poliþie (21%) ºi în partidele
politice (12%).

Casa Albã: Nu va avea loc o
nouã întrevedere Obama-Putin
la summitul G20

Casa Albã a anunþat, ieri, cã nu se
întrevede o nouã întâlnire între preºe-
dintele SUA, Barack Obama, ºi omo-
logul sãu rus, Vladimir Putin, cu prile-
jul summitului G20, ce va avea loc în
acest weekend la Brisbane, în Austra-
lia, relateazã AFP. „Nu mã aºtept la o
nouã întrevedere”, a declarat Ben Rho-
des, consilier al preºedintelui Obama,
în cursul unei conferinþe de presã la
Naypyidaw, capitala Myanmarului, cu
prilejul summitului ASEAN, la care
participã preºedintele american. Între-
bat în legãturã cu natura discuþiilor care
au avut loc între cei doi lideri marþi, la
Beijing, la summitul Forumului de Co-
operare Economicã Asia-Pacific
(APEC), Ben Rhodes a menþionat
schimburi „scurte, directe”, în cursul
cãrora Obama a insistat în mod special
asupra „importanþei de a respecta acor-
durile de la Minsk” pe tema Ucrainei.
„În afarã de situaþia din Ucraina, au
fost abordate negocierile privind Ira-
nul, la care noi am cooperat cu ruºii,
precum ºi situaþia din Siria”, a explicat
oficialul american.

Rusia vrea sã trimitã bombardi-
ere cu razã lungã de acþiune în
apropierea graniþelor SUA

Rusia intenþioneazã sã trimitã
bombardiere cu razã lungã de acþiu-
ne în misiuni de patrulare în Golful
Mexic ºi Caraibe, a anunþat ministrul
rus al Apãrãrii, Serghei ªoigu, pe
fondul tensiunilor cu Occidentul cu
privire la criza din Ucraina, relateazã
CNN. Misiunile, care vor include ºi
vestul Atlanticului, dar ºi estul Paci-
ficului, ar urma sã se desfãºoare în
apropierea apelor teritoriale ale Sta-
telor Unite. „În situaþia actualã, tre-
buie sã menþinem prezenþa militarã
atât în vestul Atlanticului ºi estul Pa-
cificului, cât ºi în Caraibe ºi Golful
Mexic”, a subliniat ministrul rus. În
plus, Rusia va consolida mãsurile de
securitate în Crimeea, peninsula ane-
xatã în luna martie, a anunþat ªoigu.
„Decizia are legãturã cu situaþia din
Ucraina, cu alimentarea sentimentu-
lui antirus din partea NATO ºi în
urma consolidãrii prezenþei militare
strãine în apropierea graniþelor noas-
tre”, a recunoscut ministrul rus. „În
acest condiþii, formarea unor forþe
militare deplin pregãtite în peninsu-
la Crimeea reprezintã o prioritate”, a
adãugat el.

COMENTARIU

Renzi ºi Berlusconi sunt de acord, dar pe ce?Renzi ºi Berlusconi sunt de acord, dar pe ce?Renzi ºi Berlusconi sunt de acord, dar pe ce?Renzi ºi Berlusconi sunt de acord, dar pe ce?Renzi ºi Berlusconi sunt de acord, dar pe ce?
rea a 52% din locurile din Came-
rã. În revanºã, dacã nu ating acest
prag, în cel de-al doilea tur, douã
sãptãmâni mai târziu, partidele
sosite în frunte pot face o coali-
þie. Dar pentru a obþine unul sau
mai multe locuri, o coaliþie va tre-
bui sã depãºeascã 12% din vo-
turi, iar un singur partid va trebui
sã atingã pragul de 8%. Acum nu
se mai ºtie exact cum se va pro-
ceda. Dupã victoria Partidului
Democrat, al lui Matteo Renzi, la
europarlamentare – 41% din su-
fragii – acesta conteazã pe forþe-
le proprii. Noile propuneri de a
acorda o primã majoritarã doar
partidului, ºi nu coaliþiei, care a

obþinut 40% din voturi, dezavan-
tajeazã micile formaþiuni politice
(în italianã „partitini”) precum
Noul Centru Dreapta, braþul dizi-
dent desprins de Forza Italia, aliat
cu Renzi la guvernare, care se
vede acum condamnat la dispari-
þie. Silvio Berlusconi, principalul
partener al pactului cu Matteo
Renzi, se pricepe la jocuri politi-
ce. Partidul sãu, Forza Italia, cre-
ditat cu 15% din sufragii, se vede
devansat de Miºcarea 5 Stele.
Pentru moment lucrurile sunt ne-
clare. Existã promisiunea, mai
mult teoreticã, cã Matteo Renzi
nu va provoca alegeri anticipate
cât de curând. Dreapta are nevo-

ie de timp pentru a se consolida,
iar Berlusconi de încredere, în
prezent ispãºind o pedeapsã prin
muncã în folosul comunitãþii pen-
tru fraudã fiscalã, fiind exclus din
parlament ºi lipsit de drepturi eli-
gibile timp de 6 ani. Atât legea
electoralã, cât ºi reforma Sena-
tului, nu întrunesc sufragii una-
nime. Problema o ridicã însã pre-
ºedintele þãrii, Giorgio Napolita-
no, tot mai hãtãrât sã pãrãseascã
funcþia, din cauza vârstei ºi a stã-
rii de sãnãtate, dupã o prestaþie
unanim elogiatã. Iar desemnarea
unui nou preºedinte, în parlament,
are nevoie de 2-3 din voturi, ceea
ce nu va fi uºor de realizat.

Organizaþia inter-
naþ ionalã  „Medici
fãrã  Front iere”
(MFF) a anunþat ieri
cã va începe trei tes-
te clinice pentru tra-
tarea Ebola în Vestul
Afr ic i i ,  re la teazã
DPA. Testele, la care
vor participa pacienþi
voluntari,  încep în
decembrie în douã
locaþii din Guineea ºi
într-o a treia care ur-
meazã sã fie stabili-
tã. Rezultatele sunt
aºteptate pânã cel târ-
ziu în luna martie.
MFF a anunþat cã va
organiza testãri ale
medicamentelor anti-
virale Favipiravir ºi
Brincidofovir, precum ºi pentru
douã tratamente care folosesc
sânge ºi ser sanguin de la su-
pravieþuitorii Ebola datoritã an-

Medici fãrã Frontiere va începe teste clinice
pentru tratarea Ebola în Africa de Vest

Parlamentul European a ratificat Acordul de AsociereParlamentul European a ratificat Acordul de AsociereParlamentul European a ratificat Acordul de AsociereParlamentul European a ratificat Acordul de AsociereParlamentul European a ratificat Acordul de Asociere
a Republicii Moldova la UEa Republicii Moldova la UEa Republicii Moldova la UEa Republicii Moldova la UEa Republicii Moldova la UE

Moldova ºi cetãþenii sãi”, a subli-
niat eurodeputatul Petras Austre-
vicius, care s-a ocupat de acest
dosar. „Nu existã nici un dubiu cã
Republica Moldova este o þarã eu-
ropeanã ºi cã face parte din cultu-
ra europeanã”, a spus el în PE,
reunit în sesiune plenarã la Bruxel-
les. „Ratificarea de astãzi a Acor-
dului de Asociere cu Republica
Moldova reprezintã o realizare
majorã pentru cetãþenii acestei þãri,
care vor sã beneficieze de aceleaºi
valori, aceeaºi securitate ºi aceeaºi
prosperitate ca noi”, a declarat
Johannes Hahn, comisarul euro-
pean pentru Politica de Vecinãtate,
în dezbaterea de dinaintea votului
din legislativul comunitar. El a sa-
lutat ulterior, pe Twitter, decizia
PE. Acordul a fost ratificat cu o
majoritate covârºitoare, de 529 de
voturi. Acesta trebuie ratificat de
statele membre înainte de a intra

în vigoare. Potrivit Guvernului de
la Chiºinãu, Acordul de Asociere a
fost ratificat pânã acum de ºapte
þãri membre ale UE: România, Li-
tuania, Letonia, Estonia, Bulgaria,
Malta ºi Slovacia. Executivul Re-
publicii Moldova a adoptat, la 25
iunie, Planul Naþional de Acþiuni
pentru punerea în aplicare a pre-
vederilor Acordului de Asociere la

UE. Decizia PE vine cu douã sãp-
tãmâni înaintea alegerilor parlamen-
tare din Republica Moldova. Co-
misarul Johannes Hahn a vorbit
despre importanþa unui scrutin „li-
ber ºi corect”, în timp ce Petras
Austrevicius ºi-a exprimat speran-
þa cã alegerile vor contribui la „con-
struirea unei societãþi libere ºi a unei
economii de piaþã”.

ticorpilor pe care îi  conþin.
Aceste tratamente au fost alese
pentru teste deoarece ar putea
fi administrate pacienþilor de

îndatã ce rezultatele acestora se
dovedesc a fi pozitive, a afir-
mat coordonatorul MFF pentru
Ebola, Annick Antieres. Numã-

rul deceselor cauzate de
epidemia de febrã he-
moragicã Ebola a depã-
ºit pragul de 5.000, fi-
ind înregistraþi 5.160 de
morþi din 14.098 de ca-
zuri, potrivit unui ultim
bilanþ al Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii. Pe
de altã parte, preºedin-
ta Liberiei, Ellen Joh-
nson Sirleaf, a anunþat,
ieri, ridicarea stãrii de
urgenþã  decretate  în
august pentru lupta îm-
potriva epidemiei de
Ebola, avertizând totuºi
cã „lupta nu s-a înche-
iat”, relateazã AFP. „I-
am informat pe liderii
Adunãrii Naþionale cã
nu voi cere o prelungi-

re a stãrii de urgenþã”, decreta-
te la 6 august, a anunþat preºe-
dinta Liberiei într-o declaraþie
difuzatã de radio ºi televiziune.
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Anunþul tãu!
D.G.R,F.P.Craiova; A.J.F.P.Dolj –

Serviciul Fiscal Orãºenesc  Baileºti
scoate la licitaþie publicã  urmãtoa-
rele bunuri mobile ºi imobile aparþi-
nînd urmãtorilor debitori: Vasile
Agapia din localitatea Rast  CNP în
data de 25.11.2014 ora 11 urmãtoa-
rele bunuri: 1)  casã de locuit la pre-
þul de 13.985 ; 2) teren aferent casei
la preþul de 465 lei. Preþurile nu in-
clud TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra bunurilor,
sã inºtiinþeze despre aceasta orga-
nul de executare înainte de data sta-
bilitã pentru vânzare. Licitaþia se va
þine la sediul SFO Baileºti , la ora   11
iar vânzarea se va face conform OG
nr. 92/2003 , republicatã , cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare , nu-
mai cãtre cei care nu au obligaþii fis-
cale restante. Pentru participarea la
licitaþie ofertanþii depun , cu cel pu-
tin o zi înainte de data licitaþiei , res-
pective 24.11.2014   urmãtoarele do-
cumente: a) oferta de cumpãrare; b)
dovada plãþii taxei de participare sau
o scrisoare de garanþie bancarã, re-
prezentînd 10% din preþul de porni-
re a licitaþie, în contul contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fis-
cal 4830007, deschis la Trezoreria
Craiova c) împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofernat;d) pen-
tru persoanele juridice de naþionali-
tate românã , copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de ofi-
ciul registrul comerþului; e)pentru
persoanele juridice strãine, copie de
pe actul de înmatriculare în limba ro-
manã; f) pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identi-
ficare; g) pentru persoanele fizice
strãine, copie de pe paºaport; h)
dovadã, emisã de creditorii fiscali, cã
nu are obligaþii fiscale restante. Re-
laþii suplimentare la telefon 0251/
312.169 sau la sediul SFO Baileºti
str.Victoriei nr.42,

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA COMUNEI CARPEN

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei/ acordului de mediu
privind activitatea/ proiectul ,,MO-
DERNIZARE STRÃZI RURALE„
ce se desfãºoarã în comuna Car-
pen. Informaþiile privind potenþia-
lul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr.1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de
30.11.2014( 15 zile calendaristice de
la data apriþiei anunþului în presã).

Primãria comunei Cârna, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea  funcþiei publice de
execuþie vacantã de  consilier, cla-
sa I, gradul profesional  principal ,
Compartimentul Financiar- Conta-
bil, studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã
,  absolvite cu diplomã de  licenþã
sau echivalentã , în domeniul ºtiin-
telor economice , vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exer-
citãrii funcþiei publice - 5 ani. Con-
cursul   va avea loc în data de   de
16.12.2014,  ora 10.00, proba scri-
sã  ºi  în data de 18.12.2014, ora
13.00 , proba de  interviu. Relaþii
suplimentare la sediul Primãriei co-
munei Cârna, tel.0251/ 256824.

Primãria Brãdeºti concesio-
neazã 1.500 mp, T119, P2171, preþ
de pornire 1 Euro /mp/an, conform
HCL 63/30.09.2014. Concesiona-
rea va avea loc în 15.12.2014, ora
13.00. Ofertele se vor depune pânã
în 12.12.2014, ora 16.00. Caietul de
sarcini se achitioneaza de la Pri-
mãria Brãdeºti contra sumei de 30
lei. Tel.0251.44.42.06

Primãria Brãdesti concesi-
oneazã 16 mp, in cvartalul 10,
preþ de pornire 2 Euro /mp/an,
conform HCL 43/29.07.2014.
Concesionarea va avea loc în
15.12.2014, ora 12.00. Ofertele se
vor depune pana în 12.12.2014,
ora 16.00. Caietul de sarcini se
achiþioneazã de la Primãria Brã-
deºti contra sumei de 30 lei.
Tel.0251.44.42.06

PFA DUINEA MÃDÃLIN AN-
GELLO anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea « 
Prestãri servicii agricole », ce se
desfãºoarã în comuna Ciuper-
cenii Noi, Dolj. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr.1, zilnic, între orele
9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM
Dolj, pânã la data de 29.11.2014.

AKTIV LEX- INSOLVENTA
S.P.R.L. Craiova anunþã cã prin
Incheierea din 06.11.2014 pro-
nunþatã de Tribunalul Dolj în
dosarul 13636/63/2014 s-a dis-
pus deschiderea procedurii
simplificate de insolvenþã a de-
bitoarei S.C. ADELAND ESTE-
TIC S.R.L. Depunerea creanþe-
lor la 11.12.2014. Intocmirea ta-
belului preliminar al creanþelor
15.01.2015. Termen pentru con-
testaþii ºi pentru afiºarea tabe-
lului definitiv al creanþelor la
29.01.2015.
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Primãria comunei Scaeºti, judeþul
Dolj, organizeazã concurs de recruta-
re privind ocuparea funcþiei publice de
execuþie de: INSPECTOR- contabil,
clasa I, grad profesional superior, care
va avea loc pe data de 16.12.2014, ora
10.00 proba scrisã ºi pe data de
18.12.2014, ora10.00 interviul. Rela-
þii la telefon / fax : 0251/ 447.007 sau
0745/ 384.997.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã – fe-
meie 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 covrigi,
produse patiserie, vânzã-
toare orice magazin, în-
grijire copii ºi bãtrâni. Te-
lefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/ã cu
sau fãrã experienþã. Te-
lefon: 0766/617.521.
Angajez doamnã perma-
nent pentru menaj la
þarã. Telefon: 0724/
947.197.

MEDITAÞII
Meditez geografie. Tele-
fon: 0749/043.111.
Meditez limba românã.
Telefon: 0762/929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Finisaje interioare, ex-
terioare, reparaþii, re-
novãri. Telefon: 0736/
003.526.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã serioasã îngri-
jesc bãtrâni pentru ce-
dare locuinþã. Rog se-
riozitate. Telefon: 0723/
466.154.
Executãm construcþii, fi-
nisaje, amenajãri interi-
oare de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.

Repar frigidere la domi-
ciliul clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92 mp
în Bucureºti, în faþa Fa-
cultãþii de Drept. Telefon:
0721/995.405.
Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton- fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/ 692.884.

Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie ex-
celentã, spaþii generoa-
se, detalii zilnice la tele-
fon: 0746/035.625, în-
tre orele 18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, judeþul
Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600 mp,
fântânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov - Dolj.
Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã Rega-
lã superbã 3 camere ºi
dependinþe, grajd, ma-
gazie curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canalizare
la poartã, localitatea Ciu-
tura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj, lân-
gã primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.
Vând casã strada Nãsã-
ud nr. 16 (zona Brestei-
Râului), toate utilitãþile,
345 mp teren + cabanã
din lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bucu-
reºti, km 9, 1000-2000
m deschidere 36 m,
ideal pentru Showro-
om, depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Tele-
fon: 0762/109.595.

Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stra-
dal, utilitãþi, apã, curent,
canalizare, îngrãdit, doar
sã vã ridicaþi casa, 35
euro/mp, negociabil. Te-
lefon: 0761/817.214.
Vând teren lângã abato-
rul de animale stradal,
10000 mp, Ghindeni, uti-
litãþi, apã ºi curent, 8
euro/mp, negociabil. Te-
lefon: 0761/817.214.
Vând teren 10000 mp,
Malu Mare, lângã moa-
rã, stradal, având posi-
bilitate pentru utilitãþi, cu-
rent ºi apã, 15 Km de
Craiova, 10 euro / mp,
negociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon: 0746/495.167.
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 - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de Lacul Tanchiºtilor, în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã pe
teren, 4000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.
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Primãria comunei Scaeºti, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs  pri-
vind ocuparea funcþiei contractuale
de execuþie mecanic / conducãtor
auto, care va avea loc pe data de
19.12.2014, ora 10.00 proba scrisã
ºi pe data de 22.12.2014, ora10.00
interviul. Relaþii la telefon / fax :
0251/ 447.007 sau 0745/ 384.997.

Vând teren arabil, intra-
vilan, electrificat, în co-
muna Ghidici. Telefon:
0351/460.075; 0746/
099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, deschi-
dere 28 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELEFON:
0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Filiaºi.
Telefon: 0766/577.828.
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cãsuþã
locuibilã. Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 camere cu
casã împrejurimi Craiova.
Telefon: 0771/663.179.

Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Berli-
nã, consum 4%, 90.000
km, culoare alb, foarte
bunã, 1000 euro. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional pie-
le, xenon, navigaþie, im-
pecabil.  Telefon: 0762/
109.595.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi, cu-
loare roºu grena, taxa
auto plãtitã ºi nerecu-
peratã, înmatriculat Ro-
mânia. Telefon: 0727/
714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica. Telefon: 0746/
901.203.
Vând antenã satelit mar-
ca Kambridge. Telefon:
0351/444.088.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare olte-
neºti, saltea copil, lam-
padar. Telefon: 0770/
298.240.
Vând 2 jenþi cu cauciu-
curi de Logan. Telefon:
0766/304.708.

Vând chivetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40 de
capre- 200 lei / bucatã,
tinere, sãnãtoase. Tele-
fon: 0763/226.996.
Vând copertinã lungime
6 m, lãþime 1.5 m. Tele-
fon: 0744/391.195.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei/kg, co-
vor persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând capotã motor da-
cia 1100. Telefon: 0721/
995.405.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni, zonã
centralã, lângã mormân-
tul lui Ion Oblemenco.
Telefon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35 litri.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelo-
pe CIELO 185/60 R 14-
200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic, cutii de
bere, uºã nouã cu broascã
pentru casã sau magazin
Auto –Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–soa-
relui pentru combinã C
12M, cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodinã
380V ºi alte piese. Tele-
fon: 0764/261.954.
Vând frigider cu conge-
lator ARTIC - nou cu ga-
ranþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, puti-
nã salcâm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex mare,
bocanci ºi ghete milita-
re, piese Dacia noi, cal-
culator instruire copii,
combinã muzicalã ste-
reo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m,
televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic 180
litri ºi premergãtor copii.
Telefon: 0745/602.001.

Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu vând
loc de veci suprapuse
lucrare finisatã neocupa-
tã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând tub plastic pentru
forat puþuri dimensiune
112. Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, ci-
mitirul Lascãr Catargiu
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 14 noiembrie 2014

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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.

Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
SCHIMBURI

Vând sau schimb calori-
fere de tablã puþin folosit
cu un calorifer fontã 120/
80 foarte puþin folosit.
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. Tele-
fon: 0756/379.809.
ÎNCHIRIEZ casã, strada
Dorna 46, cartier Fãcãi,
fãrã obligaþii de platã,
pentru familie fãrã copii.
Telefon: 0768/893.953.
ÎNCHIRIEZ casã Gîn-
giova, fãrã obligaþii de
platã, pentru familie fãrã
copii. Telefon: 0768/
065.498.
Închiriez apartament
douã camere, parter, ul-
tracentral. Telefon: 0722/
654.845.
Închiriez camerã la casã
str. Petuniilor. Telefon:
0771/780.325.

Închiriez una camerã mo-
bilatã la o tânãrã necãsã-
toritã cu posibilitãþi de pla-
tã a întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna Craioviþa.
Telefon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet medical
dotat corespunzãtor.
Relaþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/072.812.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.
Particular închiriez apar-
tament 2 camere deco-
mandate, ultraîmbunã-
tãþit, centralã, stradal
zona Cinematograf Cra-
ioviþa, 180 euro/lunã.
Telefon: 0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ultra-
central, centralã, A.C.
mobilat, lux. Telefon:
0726/212.774.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon în-
chis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament ul-
tracentral, ultralux, A.C.
toate dotãrile, mobilier
ultramodern ºi regim ho-
telier. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez magazin  stra-
dal, birou mobilat, depo-
zit, Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.

MATRIMONIALE
Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie. Te-
lefon: 0785/103.411.
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã serioa-
sã pentru prietenie, con-
vieþuire la þarã, menaj,
curãþenie, întreþinere.
Telefon: 0253/289.198.
65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obligaþii,
doresc doamnã pensio-
narã fãrã obligaþii. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut o familie nevoia-
sã care poate îngriji
permanent o gospodã-
rie la þarã (Vâlcea) o las
moºtenire. Telefon:
0351/809.908, dupã
ora 18.00.

DECESE
Familia anunþã cu re-
gret trecerea în ne-
fiinþã a celui care a
fost VIOREL DAN
ªTEFAN CÃPRÃRIN.
Inmormântarea va
avea loc vineri 14 no-
iembrie 2014 în co-
muna Moþãþei- Dolj.
Regrete eterne.

La ceas de grea încerca-
re, colectivul Inspectora-
tului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al ju-
deþului Dolj se alãturã
durerii soþiei, Rãducan
Didina, ºi fiului, Rãducan
Bogdan, la pierderea so-
þului ºi tatãlui, general de
brigadã (r.) RÃDUCAN
LIVIU. Dumnezeu sã-i de
odinhnã veºnicã în îm-
pãrãrþia Sa! Trupul neîn-
sufleþit este depus la Ca-
pela Bisericii Eroii Nea-
mului, de pe Calea Bucu-
reºti, zona Electroputere
Mall, iar cortegiul funerar
va pleca spre Cimitirul
Nord sâmbãtã, 15 noiem-
brie 2014, la ora 12.00.

CONDOLEANÞE
Poliþiºtii din cadrul
Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului
Dolj transmit since-
re condoleanþe fa-
miliei celui care a
fost general (r.) LI-
VIU RÃDUCAN - fost
comandant al In-
spectoratului pen-
tru Situaþii de Ur-
genþã „OLTENIA” al
Judeþului Dolj.
Suntem cu gândul
ºi cu sufletul alã-
turi de familia greu
încercatã în aces-
te clipe. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
pace !

Cutremuraþi în adâncul
sufletului de cumplita
veste a trecerii în nefiin-
þã a celui ce a fost gene-
ral de brigadã (r.) LIVIU
RÃDUCAN, jandarmii
din cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Jude-
þean Dolj sunt alãturi de
familia îndoliatã în aces-
te clipe de mare tristeþe.
Fie ca bunul Dumnezeu
sã-i odihneascã în pace
sufletul nobil ºi bun!
A.J.F. DOLJ regretã trece-
rea în nefiinþã a generalu-
lui de brigadã în rezervã
RÃDUCAN LIVIU, un om
ce ºi-a adus contribuþia
la dezvoltarea fotbalului
doljean cu profesiona-
lism ºi dãruire. Transmi-
tem familiei profunda
noastrã compasiune ºi
sincere condoleanþe!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Pe locul trei în Divizia A1, cu 11
puncte adunate pânã acum, SCM U
Craiova înfruntã în aceastã searã,
în faþa propriilor fani, pe Pheonix
ªimleu Silvaniei, ante-penultima
echipã din clasament, locul 10, cu
4 puncte.

Alb albaºtrii vin dupã o perioadã
de 15 zile cu patru jocuri consecuti-
ve încheiate în 5 seturi – trei în cam-
pionat ºi unul în CEV Cup, înfrân-
gere (a) cu Zalãul, victorie (a) cu
Dinamo, înfrângere (d) cu Partizan
Belgrad  ºi victorie (d) cu ªtiinþa Ex-
plorãri Baia Mare – fapt deloc pe pla-
cul tehnicianului Dan Pascu: “Vreau
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LIGA A IV-A – ETAPA A 14-A

Astãzi, ora 14:00
Vânãtorul Desa – CS U II Craiova
Dunãrea Calafat – Unirea Leamna
Recolta Ostroveni – Viitorul Cârcea
Amaradia Melineºti – Dunãrea Bistreþ
Victoria ªtiinþa Celaru – Progresul Segarcea
Danubius Bechet – ªtiinþa Malu Mare

1. CS U II 32 7. Bechet         20
2. Calafat 30 8. Malu Mare   12
3. Cârcea 28 9. Ostroveni     11

    4. Bistreþ 27 10. Melineºti    10
5. Segarcea 24 11. Celaru 9
6. Leamna 20 12. Desa 2

SCM U Craiova – Pheonix ªimleu Silvaniei, astãzi, ora 18:00, Sala Polivalentã

Clubul CSM Craiova va organiza o nouã
competiþie la nivel naþional, se aceastã datã
la disciplina lupte libere. Mâine, în Sala
Sporturilor “Ion Constantinescu”, cele mai
bune echipe masculine ºi feminine de ca-
deþi din þarã se vor întrece pentru medalii-
le naþionale puse în joc.

Astãzi vor fi prezente în Bãnie toate
team-urile calificate, ºase la masculin (Di-
namo Braºov, Viitorul Cluj-Napoca, CS
Hunedoara-CS Petroºani, Odorheiul Se-
cuiesc, CSM Cetate Deva-CS Petrila ºi
CS Cãlãraºi-Primãria Jegãlia), respectiv

SPORT LA TV, ASTÃZI
TRANSMISII ÎN DIRECT

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016:

România – Irlanda de Nord.
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016:

Ungaria – Finlanda.
DIGI SPORT 2
14:00, 16:00 – TENIS – Turneul Campionilor,

la Londra, în Regatul Unit: meciuri la dublu ºi la
simplu / 19:00 – FOTBAL – Preliminarii Euro
2016: Georgia – Polonia / 22:00 – TENIS – Tur-
neul Campionilor: meci la dublu.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Municipal Za-

lãu – Tomis Constanþa / 20:00, 22:00 – BASCHET
(M) – Euroliga: Anadolu Efes – Real Madrid, Bar-
celona – Panathinaikos Atena.

DOLCE SPORT
5:00 – BASCHET NBA: LA Lakers – San Antonio

Spurs.
EUROSPORT
9:00 – CURSE DE MAªINI – Campionatul

Mondial de Turisme FIA by LG: etapa de la Macau
/ 12:00, 15:00 – HALTERE (F, M) – Campionatul
Mondial, la Almaty, în Kazahstan / 22:00 – BOX –
Campionatul Mondial IBA.

EUROSPORT 2
14:00, 15:45, 18:00, 19:45 – PATINAJ (F, M,

perechi) – Grand Prix, la Moscova, în Rusia.

Astãzi
Grupa D: Georgia – Polonia (19:00), Germania – Gibraltar (21:45),

Scoþia – Irlanda (21:45).
Clasament: 1. Polonia 7p, 2. Irlanda 7p, 3. Scoþia 4p, 4. Germa-

nia 4p, 5. Georgia 3p, 6. Gibraltar 0p.

Grupa F, din care face parte ºi România, este tratatã pe larg în
ultima paginã a cotidianului nostru.

Grupa I: Portugalia – Armenia (21:45), Serbia – Danemarca
(21:45).

Aceastã grupã este singura de 5 echipe, iar cine stã, în speþã
Albania, întâlneºte gazda turneului final, reprezentativa Franþei. Cele
douã se vor înfrunta la Lorient, de la ora 21:45.

Clasament: 1. Danemarca 4p, 2. Albania 4p, 3. Portugalia 3p (-
1 joc), 4. Serbia 1p (-1 joc), 5. Armenia 1p (2j). Serbia e penalizatã
cu 3 puncte.

Mâine
Grupa C: Luxemburg – Ucraina (19:00), Macedonia – Slovacia

(21:45), Spania – Belarus (21:45).
Clasament: 1. Slovacia 9p, 2. Spania 6p, 3. Ucraina 6p, 4. Ma-

cedonia 3p, 5. Belarus 1p, 6. Luxemburg 1p.

Grupa E: Anglia – Slovenia (19:00), San Marino – Estonia (19:00),
Elveþia – Lituania (21:45).

Clasament: 1. Anglia 9p, 2. Slovenia 6p, 3. Lituania 6p, 4. Elve-
þia 3p, 5. Estonia 3p, 6. San Marino 0p.

Grupa G: Austria – Rusia (19:00), Moldova – Liechtenstein
(19:00), Muntenegru – Suedia (21:45).

Clasament: 1. Austria 7p, 2. Rusia 5p, 3. Suedia 5p, 4. Munte-
negru 4p, 5. Moldova 1p, 6. Liechtenstein 1p.

Duminicã
Grupa A: Olanda – Letonia (19:00), Cehia – Islanda (21:45),

Turcia – Kazahstan (21:45).
Clasament: 1. Islanda 9p, 2. Cehia 9p, 3. Olanda 3p, 4. Letonia

2p, 5. Kazahstan 1p, 6. Turcia 1p.

Grupa B: Belgia – Þara Galilor (19:00), Cipru – Andorra (19:00),
Israel – Bosnia (21:45).

Clasament: 1. Þara G. 7p, 2. Israel 6p (-1 joc), 3. Belgia 4p (-1
joc), 4. Cipru 3p, 5. Bosnia 2p, 6. Andorra 0p.

Grupa H: Azerbaidjan – Norvegia (19:00), Bulgaria – Malta
(21:45), Italia – Croaþia (21:45).

Clasament: 1. Croaþia 9p, 2. Italia 9p, 3. Norvegia 6p, 4. Bulga-
ria 3p, 5. Malta 0p, 6. Azerbaidjan 0p.

Alãturi de gazda Franþa, se calificã la turneul final primele
douã clasate plus cel mai bun loc 3. Pentru completarea locurilor
disponibile, celelalte 8 ocupante ale ultimei trepte a podiumului
vor juca duble de baraj.

sã spargem neapãrat aceastã barie-
rã, pentru cã astfel e greu sã faci faþã.
Mai ales când joci din trei în trei zile-
.O partidã de cinci seturi oferã, evi-
dent, mai mult spectacol pentru pu-
blic, face o bunã propagandã voleiu-
lui, dar necesitã un consum mare
pentru jucãtori ºi nu v-aº dori sã fiþi
antrenor în situaþia de faþã. Prinici-
pala mea preocupare e sã nu aparã
probleme medicale. Avem un cam-
pionat nebun, dar faptul cã suntem
în top, pe locul trei, demonstreazã
cã avem un lot bun, competitiv”, a
sups Dan Pascu, în cadrul unei con-
ferinþe de presã.

LUPTE LIBERE – CADEÞI

patru la feminin (LPS Botoºani, CS Vas-
lui, CS Cãlãraºi-Primãria Jegãlia ºi, bine-
înºeles, CSM Craiova). De la ora 17:00
este programatã ºedinþa tehnicã, iar o orã
mai târziu va avea loc cântarul oficial ºi
tragerea la sorþi.

CSM Craiova este marea favoritã la ti-
tlul naþional în întrecerea femininã. Com-
ponenþa echipei, singura din Craiova, este
urmãtoarea: Iani Cristina (40 kg), Price-
putu ªtefania (43 kg), Breazu Denisa (46
kg), Vârban Daniela (49 kg), Pintilie Cris-
tina (49 kg), Bãrbulescu Mihaela (52 kg),

Enache Cristina (56 kg),
Iva Mãdãlina (60 kg),
Anghel Alexandra (65
kg), Niþu Larisa (70 kg).

“Suntem gata sã înche-
iem acest campionat naþi-
onal cu un succes su-
prem. Fetele vor fi motivate de faptul cã vor
lupta acasã ºi acest lucru le va împinge de la
spate pentru a câºtiga titlul naþional. Consi-
der cã suntem favoriþi, am demonstrat-o în
etape precedente, unde am obþinut de fieca-
re datã prima poziþie. De asemenea, este bine

pentru luptele craiovene cã se organizeazã
aceastã finalã de campionat naþional în ora-
ºul nostru, avem nevoie ca oamenii sã vadã
lupte pe viu. Poate aºa vor veni mai mulþi
copii la lupte”, a declarat Petre Banciu, an-
trenorul CSM Craiova.
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

Piţurcă ne-a lăsat aproape ca-
lificaţi la Europeanul din Franţa, iar
în locul său a fost adus un cvartet
de antrenori, unul „expirat” şi alţi
3 ucenici, care nu au vreo perfor-
manţă importantă în cariera lor.
Însă în cea mai facilă grupă de
calificare din istoria preliminariilor
tricolorilor, aceştia s-ar putea cali-
fica la turneul final şi fără vreun
tehnician pe bancă. Pentru meciul
cu Irlanda de Nord, surprinzătorul
lider provenit tocmai din urna a
patra valorică, nu sunt disponibili
atacanţii Marica şi Rusescu. To-
tuşi, ţinând cont de sistemul moş-
tenit de la Piţi, cu un singur vârf,

Naţionala de tineret a României a câşti-
gat meciul amical disputat ieri la Belgrad
cu echipa under 20 a Serbiei, scor 1-0.
Unicul gol al meciului a fost reuş it în mi-
nutul 9 de atacantul lui FC Braşov, Cătălin
Ţâră, care a spec ulat o minge respinsă de
portarul advers. Selecţionerul Mihai Teja,
care s -a aflat la debutul pe banca echipei
under 21, a folos it echipa: Valentin Cojo-
caru -  Cristian Manea (73 Cătălin Ştefă-
nescu),  Ioan Neag, Ionuţ Nedelc earu,
Bogdan Mitac he - Iulian Cristea, Ionuţ
Şerban (60 Dragoş  Nedelcu) -  Alexandru
Păun (56 Iulian Roşu),  Claudiu Bumba
(c pt.)  (60 Rareş Enc eanu), Doru Popa-
diuc (60 Cristi Bărbuţ) – Cătălin Ţâră (56
Alexandru Tudorie).

Trei craioveni în naţionala U16
care a remizat cu Ungaria

Mihai Teja a debutat cu victorie la „tineret”
Reprezentativa Under 16 a

României a remizat ieri într-un
meci amical, disputat la Pânco-
ta, contra selecţionatei simila-
re a Ungariei. Pentru ”tricolori”
a marcat timişoreanul Andrei
Mezin, în minutul 24, în timp
ce oaspeţii au egalat la faza ur-
mătoare prin Nemeth. În primul
joc dintre cele două reprezen-
tative U16, disputat pe 11 noiem-
brie, la Gyula, România s-a im-
pus cu 3-2. Universitatea Cra-
iova a avut 3 reprezentanţi în

acest joc, portarul Andrei Vlad
şi jucătorii Bogdan Ţoiu şi Ro-
bert Bogdan. Selecţionerul Adri-
an Boingiu a folosit următorii
jucători:  Andrei Vlad ((80+3
Mario Contra) - Radu Boboc,
Raul Cochinţu,  Constantin
Dima, Cristian Podină (79 Ro-
bert Bogdan) - Rareş Lazăr (68
Bogdan Ţoiu), Alexandru Petruş
- Mihai Ene (41 Narcis Popan),
Vlad Dragomir, Claudiu Micov-
schi (64 Dan Berci)- Andrei Me-
zin (58 Robert Moldoveanu).

România, cu cei 4 antrenori pe bancă,
întâlneşte Irlanda de Nord într-un derby inedit al grupei

de calificare la Euro 2016

România – Irlanda de Nord
Arena Naţională, ora 21.45 (TVR 1)

România: Tătăruşanu – Papp, Chiricheş, Grigore, Raţ –
Pintilii, Hoban – Maxim,  Sânmărtean, Chipciu – B. Stancu.

Selecţioner: Anghel Iordănescu.
Irlanda de Nord: Carroll - McLaughlin, McAuley, Hughes,

Ferguson - Baird - Evans, Brunt, Norwood, Ward – Lafferty.
Selecţioner: Michael O’Neill.

Arbitru: Jonas Eriksson (Suedia)

Clasamentul grupei F
1. Irl. de N. 3 3 0 0 6-1 9
2. România 3 2 1 0 4-1 7
3. Finlanda 3 1 1 1 4-4 4
4. Ungaria 3 1 1 1 3-3 4
5. Grecia 3 0 1 2 1-4 1
6. Ins. Feroe 3 0 0 3 1-6 0
Celelalte meciuri ale grupei: Grecia – Feroe – ora 21.45, Ungaria –

Finlanda – ora 21.45.

soluţii există, Keşeru şi Stancu fi-
ind în formă bună. Primul este gol-
gheterul Ligii I, iar cel de-al doilea
a marcat dubla câştigătoare de la
Helsinki. De partea cealaltă, bri-
tanicii nu se pot baza pe căpitanul
echipei, Davis, iar cel mai pericu-
los jucător este golgheterul de până
acum în preliminarii, Kyle Laffer-
ty. Un succes în seara aceasta al
oricăreia dintre cele două echipe
i-ar asigura acesteia calificarea în
mare măsură la turneul final. Tri-
colorii ar face 10 puncte şi cu cele
6 la îndemână din dubla cu Insu-
lele Feroe ar fi aproape sigur în
cele două echipe care vor merge
la Euro.

Iordănescu:
„Este cel mai
important meci
al anului”

Selecţionerul Anghel Iordănes-
cu spune că meciul care înseamnă
începerea celui de-al treilea său
mandat la naţională este cel mai im-
portant al anului pentru tricolori.
„Pentru noi este cel mai important
meci al anului. Victoria ne-ar ajuta
să facem un pas uriaş în a rezolva
ecuaţia calificării. Am avea garan-
ţia că vom fi între primele două
echipe care se vor califica. Înainte
de startul preliminariilor, nimeni nu
aştepta ca Irlanda să fie echipa

care domină grupa. Este echipa
surpriză a competiţiei. Le-am ce-
rut băieţilor să se concentreze, să
se pregătească moral. Este impor-
tant că suporterii să vină în număr
mare la stadion, avem nevoie de ei
mai mult ca niciodată. Nu-mi amin-
tesc ca în ultimele meciuri, echipa
naţională să fi pierdut atunci când
stadionul a fost plin. Am avut doar
trei zile la dispoziţie pentru pregăti-
rea meciului. Sunt foarte multe lu-
cruri de pus la punct atunci când iei
o echipă de la zero. Sunt multe lu-
cruri de schimbat, dar nu vreau să
fac aceste schimbări brusc. Am
conturat echipa de start, în linii mari.
Mai am câteva semne de întreba-
re, mai exact două poziţii de care
nu sunt sigur. Una dintre ele e din
axul central al echipei. Nu am dor-
mit noaptea trecută în încercarea
de a găsi cel mai bun unsprezece.
Tot ce pot spune e că Sânmărtean
va juca, dar nu ştiu pe ce poziţie. Îi
mulţumesc lui Mircea Lucescu pen-
tru că a acceptat să vină în canto-
namentul naţionalei. Am făcut acest
lucru pentru că el putea fi în locul
meu la naţională. Am avut o discu-
ţie de ordin profesional cu Mircea
Lucescu despre jocul nostru şi al
Irlandei”, a declarat Anghel Iordă-
nescu

Raţ e refăcut:
„Totul merge
conform
planului”

Răzvan Raţ a anunţat că s-

a recuperat după accidentarea
suferită săptămâna trecută şi
poate juca în seara aceasta.-
 „Nu pot să ştiu acum dacă o
să joc 90 de minute, cred că
niciunul dintre jucători nu ştie
asta când intră, însă la momen-
tul acesta sunt bine. Nu mai
simt nicio durere la locul acci-
dentat. Totul merge conform
planului. Sunt pe drumul cel
bun. La momentul ăsta sunt
refăcut. Jucătorii nord-irlandezi
sunt jucători puternici, se ba-
zează pe fazele fixe. Trebuie să
fim concentraţi, să facem un
marcaj corect”, a spus Răzvan
Raţ. Fundaşul stânga a salutat
revenirea pe banca tehnică a
naţionalei a lui Anghel Iordă-
nescu: „Îl cunosc foarte bine
pe nea Puiu. Chiar dacă nu a
mai antrenat, cred că este foa-
te bine pregătit.  Antrenoratul
este ca mersul pe bicicletă. Are
o foarte mare experienţă, ştie
ce se întâmplă în fotbalul mon-
dial, în ultimul an a fost prezent
la fiecare antrenament al echi-
pei.  Am stat de foarte multe ori
de vorbă, când era Victor P i-
ţurcă antrenor”. Anghel Iordă-
nescu s-a declarat bucuros că
Raţ va putea evolua: ”Am fost
preocupat de starea lui Răzvan,
de accidentarea lui, pentru că
până acum a avut un program
special de antrenament. Mă
bucur că este bine. Era prea
mult să îl pierdem şi pe căpita-
nul echipei naţionale”.
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