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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cei mai “răsăriţi” de la
noi, Popescule, muncesc în
“apus”.

Doljeancă amendată cu 1.500
de lei pentru că a sfătuit

un bărbat cu cine să voteze
Forţele de ordine din Dolj, poliţişti, jandarmi, pom-

pieri, poliţişti de frontieră, au asigurat şi ieri paza
celor 526 secţii de votare din judeţul Dolj. Incidente
semnalate au fost puţine, majoritatea neconfirmate
de reprezentanţii Poliţiei. S-a aplicat însă o amendă,
în comuna doljeană Izvoare. O femeie în vârstă de
39 de ani a fost sancţionată contravenţional cu 1.500
lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 370/2004,
mai exact pentru că a sfătuit un bărbat în vârstă de
76 de ani să voteze cu un anumit candidat.

Referitor la sesizările privind cazurile de turism
electoral, Poliţia verifică fiecare situaţie în parte pen-
tru a stabili cu certitudine dacă aspectele semnalate
se confirmă sau nu, după cum au anunţat reprezen-
tanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor. La
nivelul ţării s-au instituit 513 filtre rutiere pentru a
verifica legalitatea efectuării transportului public de
persoane.

CARMEN ZUICAN

Preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, susţinea aseară
că,  potrivit estimărilor social-democraţilor, c andidatul PSD-
UNPR-PC, Victor Ponta, „este câştigător la o diferenţă mică”.
La rândul său, candidatul ACL, Klaus Iohannis, a declarat, după
închiderea urnelor, că „votul a decurs fenomenal” şi a mulţumit
tuturor românilor, totodată el cerând Guvernului „să facă un
efort” şi să prelungească votarea în diaspora.

Conform datelor făcute publice de Biroul Electoral Central
(BEC), până la ora 19.00 se prezentaseră la urne peste 10,7 mi-
lioane de români, dar asta numai în ţară, deoarece voturile din
diaspora au fost contabilizate separat şi raportate la Biroului Elec-
toral pentru Străinătate (BES).

IRES:
 Klaus Iohannis – 50,9%,

Victor Ponta – 49,10%
SOCIOPOL:
Vic tor Ponta – 50,9 %,

Klaus Iohannis – 49,1%
CURS:
 Klaus Iohannis – 51,50 %,

Victor Ponta – 48,50%
CSCI:
 Victor Ponta – 50,72%,

Klaus Iohannis – 49,28%
Agenţia de rating politic:
Victor Ponta – 50%, Klaus

Iohannis – 50%
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Potrivit primelor
exit-poll-uri, la închi-
derea urnelor de
votare în ţară, după cel
de-al doilea tur al
alegerilor prezidenţiale
de ieri, Klaus Iohannis
şi Victor Ponta se află
la diferenţe foarte mici
unul faţă de celălalt.
Ambii sunt lideri în
câte două sondaje şi la
egalitate în ultimul. Amănunte în pag. 2 şi 5
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Craiova reia Festivalul „Ioana Radu”!
Gală de romanţe şi cântece de petrecere,
pe 28 noiembrie
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Douã persoane
au murit imediat
dupã ce au votat

Un bãtrân de 66 de ani
din judeþul Vrancea,
cunoscut cu probleme
cardiace, a murit, ieri, la
scurt timp dupã ce a
votat, au declarat, pentru
Mediafax, surse din
Poliþie. Incidentul s-a
produs în localitatea
Bârseºti. Bãtrânul a mers
la vot, iar la puþin timp
dupã aceea a cãzut în
stradã, la aproximativ o
sutã de metri de secþia de
votare. Medicii sosiþi de
urgenþã la faþa locului au
constatat cã bãrbatul a
decedat. Un alt bãtrân, în
vârstã de 75 de ani, din
Arad, a murit tot la câte-
va minute dupã ce a
votat, el prãbuºindu-se la
aproximativ 200 de metri
de secþia de votare,
potrivit corespondentului
Mediafax. Martorii care l-
au vãzut pe bãtrân cãzând
pe trotuar au sunat la
112, însã medicii nu au
mai putut face nimic. Cel
mai probabil, bãtrânul a
fãcut infarct. Tot în Arad-
, în faþa secþiei de votare
nr. 2 din centrul oraºului,
a avut loc un alt incident
similar, un bãtrân de 80
de ani prãbuºindu-se pe
stradã. Medicii l-au dus la
spital, unde s-a constatat
cã este în evidenþe cu
probleme cardiace.

Ora 10: Peste 1.500.000 de ale-
gãtori, reprezentând 8,52% din to-
talul celor înscriºi în listele electo-
rale, s-au prezentat la urne, la ni-
vel naþional, pânã la ora 10.00,
potrivit datelor preliminare privind
prezenþa la vot centralizate la BEC,
prezenþã peste cea din primul tur,
care a fost de 6,55%. Cea mai mare
prezenþã se înregistra la acea orã
în judeþele Olt (11,63%) ºi Teleor-
man (11,34%), pe locurile urmã-
toare fiind judeþele Ilfov (10,87%),
Dâmboviþa (10,85%) ºi Dolj
(10,63%). Cea mai slabã prezenþã
era în judeþele Covasna (5,28%) ºi
Harghita (4,69%).

Ora 13: 4.975564 alegãtori, re-
prezentând 27,22% din totalul ce-
lor înscriºi în listele electorale, s-
au prezentat la urne, la nivel naþio-
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Secþiile de votare pentru cel de-al doi-
lea tur al alegerilor prezidenþiale s-au des-
chis, ieri, la ora 07.00, pentru a-i întâm-
pina pe cei 18.281.625 de alegãtori înscriºi
pe l istele electorale permanente,  cu
aproape 3.000 mai puþini faþã de primul
tur, conform ultimei raportãri a Autori-
tãþii Electorale Permanente (AEP). Pânã
la ora 19.00 se prezentaserã la urne peste
10,7 milioane de români, conform datelor
fãcute publice de Biroul Electoral Central
(BEC), dar asta numai în þarã, deoarece
voturile din diaspora au fost contabilizate

Candidatul Alianþei electorale
PSD-UNPR-PC la alegerile preziden-
þiale, premierul Victor Ponta a venit
la vot cu soþia, europarlamentarul
Daciana Sârbu, ºi cei doi copii, fiind
însoþit, ca ºi la primul tur, de prima-
rul Capitalei, Sorin Oprescu. „Am
votat pentru ca toate mamele ºi bu-
nicii noºtri sã poatã trãi într-o þarã
mai bunã, în care sã avem grijã de
ei, am votat ca toþi copiii sã aibã un
viitor aici, în România. Am votat

Cu ce gânduri au venit politicienii la votCu ce gânduri au venit politicienii la votCu ce gânduri au venit politicienii la votCu ce gânduri au venit politicienii la votCu ce gânduri au venit politicienii la vot
pentru convingerea mea cã dupã 25
de ani de tranziþie nu vom mai fi încã
o generaþie de sacrificiu”, a comple-
tat premierul-candidat Ponta.

Candidatul ACL la preºedinþie,
Klaus Iohannis, a votat la o secþie
din Sibiu, „pentru o Românie a res-
pectului, a prosperitãþii, o Românie
puternicã. Sper sã fie o zi frumoasã
pentru noi toþi. Am fost la bisericã
înainte de vot. În diaspora e o pre-
zenþã foarte mare, am semnale cã la

foarte multe secþii de votare din dia-
spora sunt foarte, foarte multe per-
soane care aºteaptã sã voteze. Sper
sã nu se repete situaþia de duminica
trecutã, voi monitoriza situaþia”.

Preºedintele Traian Bãsescu a
votat la Colegiul „Xenopol” din Ca-
pitalã, împreunã cu soþia sa Maria,
„împotriva instaurãrii unui regim dis-
creþionar”. „În primul rând, prin vo-
tul pe care l-am dat acum simt cã
încep sã scap de o greutate din spa-

te. Se va transfera cãtre altcineva res-
ponsabilitatea pentru România. În al
doilea rând, am votat împotriva in-
staurãrii unui regim discreþionar ºi
acest lucru sper sã îl facã ºi toþi aceia
care au fost umiliþi câþiva ani, fiind
numiþi bãsiºti. ªi fac din nou un apel
la aceºtia sã vinã la vot astãzi, indi-
ferent cã sunt în þarã sau în strãinã-
tate, ºi sã le arate celor care i-au dis-
preþuit cã ei conteazã”, a spus pre-
ºedintele.

Mii de români stãteau la coadã, ieri dimineaþã, în
faþa secþiilor de votare din mai multe oraºe europe-
ne, precum Paris, Torino, Viena, München, oame-
nii venind cu câteva ore înainte de deschiderea sec-
þiilor, pentru a fi siguri cã vor vota. La Paris, unde
au fost amenajate douã secþii de votare, la deschi-
derea acestora sute de oameni erau deja la coadã.
Spre exemplu, la ora 08:50 ieri dimineaþã (ora Ro-
mâniei), circa 1.500 de români stãteau la coadã la
Paris pentru a putea vota, în timp ce la München
erau circa 1.000 de persoane. La 08:40, cozi uriaºe
erau ºi la secþia aflatã în cadrul Ambasadei Româ-
niei din Torino (Italia), precum ºi la secþiile din
Madrid ºi Alacala de Henares, din Spania.

Ieri spre searã, peste 10.000 de români stãteau
încã la coadã la secþiile de vot din Germania (Mun-
chen, Stuttgart, Bonn, Berlin ºi Hamburg), unde
timpul de aºteptare era de ore bune, iar oamenii
continuau sã vinã. Mihai Rusu, român din dia-
spora, a povestit pentru Mediafax cã a reuºit sã
voteze dupã 7 ore de stat la coadã. „Am ajuns la
7.30, erau deja peste 800 de oameni la coadã, ºi

Românii din diaspora au stat ore întregi
la cozi, unii în frig ºi ploaie, pentru a vota

am ieºit din sala de votare dupã ora 14:20”, a spus
acesta, acuzând faptul cã logistica este „catastro-
falã”. „Sunt 7 cabine de vot, 7 ºtampile, dar nu
sunt prezenþi toþi reprezentanþii biroului secþiei de
votare, sunt doar 5, iar procesul este foarte greoi.
Se intrã prin douã pãrþi ºi oamenii sunt triaþi, se
intrã alternativ de la cele douã cozi. Apoi le sunt
verificate declaraþiile pe propria rãspundere. To-
tul merge foarte încet, au fost ºi cazuri în care
oamenii au fost nevoiþi sã completeze din nou,
dar s-a votat în prima jumãtate a zilei cât s-a votat
în total în primul tur”, a precizat Rusu.
La Chiºinãu, situaþia a început sã se tensioneze
în a doua parte a zilei

Situaþia a început sã se tensioneze la Chiºinãu
ieri dupã-amiazã, pe mãsurã ce cozile de la secþiile
de vot pentru prezidenþiale s-au îngroºat, condiþii
în care ambasadorul României, Marius Lazurca, i-
a îndemnat pe români sã se ducã sã voteze la sec-
þiile de votare din apropierea Capitalei. Românii din
Republica Moldova s-au prezentat la vot cu douã

ore înainte de deschiderea urnelor ºi au stat ore în
ºir la coadã. Dacã la început timpul de aºteptare
era de o orã, douã, cei care au venit dupã ora 10:00
au reuºit sã voteze abia dupã 5 ore de stat.
O singurã cerere oficialã de prelungire
a votului în strãinãtate

Doar preºedintele secþiei de votare 151 din
Londra a cerut BEC sã dispunã prelungirea dupã
ora 21.00 a programului de votare la aceastã sec-
þie, a declarat, ieri, purtãtorul de cuvânt al Birou-
lui, Marian Muhuleþ. Potrivit acestuia, solicita-
rea urma sã fie discutatã de membrii BEC. Asta
cu toate cã ministrul de Externe, Teodor Meleº-
canu, declara ieri, dupã vot, cã a trimis la BEC
propunerea de prelungire a votãrii, dar aceasta a
fost respinsã. În replicã, purtãtorul de cuvânt al
BEC, Marian Muhuleþ, a precizat, pentru Media-
fax, cã la Biroul Electoral Central nu fusese în-
registratã pânã la acea orã nici un fel de solicita-
re din partea MAE legatã de prelungirea progra-
mului votãrii dupã ora 21.00.

Prezenþa la vot la ora 19.00 în Dolj – 61,77%
nal, pânã la ora 13.00, în primul
tur prezenþa fiind de 20,78%. Pe
primul loc era judeþul Ilfov
(32,17%), urmat de Olt (31,67%),
Teleorman (31,1%), Constanþa
(30,99%), Dâmboviþa (30,83%),
Mehedinþi (30,74%) ºi Dolj
(30,53%). Pe ultimele locuri se
aflau tot judeþele Satu Mare
(21,49%), Covasna (19,01%) ºi
Harghita (18,43%). 486.564 ale-
gãtori au votat pe liste suplimenta-
re ºi 40.112 cu urna specialã.

Ora 16: 8.135.471 alegãtori, re-
prezentând 44.5% din totalul ce-
lor înscriºi în listele electorale, s-
au prezentat la urne, la nivel naþio-
nal, pânã la ora 16.00, în primul
tur prezenþa fiind de 35,10% pânã
la aceeaºi orã. Cea mai mare pre-
zenþã era înregistratã în judeþele

Ilfov (53,52%), Olt (49,72%),
Vâlcea (48,69%), Teleorman
(47,9%), Argeº (47,82%) ºi Con-
stanþa (47,77%), Doljul fiind pe
locul 10, cu 47,18%. 813.148 ale-
gãtori au votat pe liste suplimenta-
re ºi 81.342 cu urna mobilã.

Ora 19: 10.723.658 alegãtori s-
au prezentat la urne pânã la ora
19.00, ceea ce înseamnã o prezenþã
de 58,66%, în condiþiile în care la
primul tur, la aceeaºi orã, prezenþa
era de 48,89%. Judeþele cu cea mai
mare prezenþã la vot erau: lfov –
73,66%, Olt  - 64,82%, Cluj –
63,66%,  Sibiu – 63,09%, ºi Tele-
orman – 62,88%, iar cea mai sla-
bã prezenþã era, în continuare, în
judeþele Satu Mare – 50,2%, Co-
vasna – 46,43% ºi Harghita –
44,21%.  Doljul se situ ape locul

11, cu o prezenþã la vot de 61,77%.
1.097.355 persoane au votat pe lis-
te suplimentare, iar 103.056 au vo-
tat cu urna mobilã.

În strãinãtate: Aproape 115.000
de români din diaspora au votat pânã
la ora 13.00, de aproape trei ori mai
mult faþã de primul tur de scrutin,
din 2 noiembrie. Cei mai mulþi vo-
tanþi s-au înregistrat, pânã la acea
orã, în Italia - 29.262, în Spania -
24.077, Republica Moldova -
15.328, Marea Britanie - 5.893,
Franþa - 5.685 ºi Germania - 5.635.
În Belgia votaserã 4.213 persoane,
în Austria - 3.106 ºi în Cipru 1.724.
De asemenea, 1.324 de români vo-
taserã în Grecia, 1.522 în Danemar-
ca ºi 1.542 în Olanda. La primul tur
al alegerilor prezidenþiale, pânã la ora
13.00 votaserã 40.206 de români.

separat ºi raportate la Biroului Electoral
pentru Strãinãtate (BES). Pentru acest
scrutin au fost tipãrite 20.945.068 de bu-
letine de vot ºi 11.808.375 de timbre au-
tocolante, care au fost predate sâmbãtã
preºedinþilor birourilor electorale ale sec-
þiilor de votare. Cozi uriaºe au putut fi
vãzute în faþa secþiilor de votare din strãi-
nãtate încã dinainte de deschidere, mii se
români venind din timpul nopþii ºi aºezân-
du-se la rând, pentru a fi siguri cã nu mai
rãmân pe dinafarã, cum s-a întâmplat la
primul tur.
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Dacă ar fi ceva de comentat,
de altfel inutil, despre campania
electorală premergătoare turului II
al alegerilor prezidenţiale, este că
ne-am cunoscut mai bine. Unii pe
alţii. Şi atât. Consecvenţa nu poa-
te fi socotită un păcat. S-au putut
asculta şi lectura multe năzdrăvă-
nii de-o parte şi de alta, deşi „ma-
lul drept” a părut mai suprapopu-
lat, partizanii lui Klaus Iohannis do-
minând pe Facebook, Twitter etc.
Dar toate aceste ingrediente de
campanie electorală, deloc insoli-
te, dacă ne ducem cu gândul, de
pildă, la presiunea suportată, în
vară, de Recep Taiyyp Erdogan,
la alegerea sa ca preşedinte al
Turciei, intră în scenariile de modă
nouă. Interesant este şi cum s-au
poziţionat intelectualii cu ştaif, mai
ales în argumentarea oferită. Şi
iată o mostră din partea scriitoru-
lui Stelian Tănase, întâmplător di-

MIRCEA CANŢĂR

S-a sfârşit, dar
ne-am cunoscut mai bine!

rector al TVR, „om de dreapta,
liberal-conservator, monar-
hist”, cum se legitimează pe blo-
gul personal, într-o tabletă intitu-
lată „Rică Venturiano într-un
fast food”. O replică dată lui Costi
Rogozanu, şi acesta scriitor, care
îi ceruse, pe bună dreptate, demi-
sia din demnitatea publică. Ce ne
încredinţa Stelian Tănase, uns di-
rector al TVR chiar cu acceptul
actualului premier, Victor Ponta,
pe vremea cooperării fertile cu
Crin Antonescu în USL-ul „din-
tâi”: „Am citit câteva sute de
comentarii azi-noapte, unele
sunt de un haz nebun. Aici se
află România plină de imagina-
ţie, relaxată, europeană. (...)
Numericeşte vorbind, acest
electorat este inferior număru-
lui babelor din satele părăsite
şi beţivilor de prin cârciumile
rurale, al celor strânşi pe mar-

ginea şanţurilor să povesteas-
că ce le scriu copii plecaţi în
Occident, la muncă. Că din ce
trimit ei trăiesc. Ăştia (spre de-
osebire de copii lor) nu votea-
ză cu Iohannis, ci cu Ponta, la
îndemnul primarului, mai ales
dacă pune şi câteva kilograme
de mălai şi făină în sacoşa tre-
cută peste gard”. Costi Rogoza-
nu nu e înnebunit după social-de-
mocraţie şi nici după Victor Pon-
ta, chiar dacă opinează sau lasă
impresia, în „Carte de muncă”
(Ed. Tact, 2013), de exemplu, că
are reflexe de stânga, numai că
„atâta câtă mai e, stă izolată
într-o vegetaţie luxuriantă, post-
atomică, de tip Cernobâl”. O
stângă, cum o descria şi Carlos
Fuentes, rămasă „în opoziţie”,
după ce... stânga ajunge la pute-
re. După insanităţile îndrugate
despre lumea rurală a zilelor noas-

tre, evaluată de-a dreptul impudic,
una fără nici un azimut, Stelian
Tănase insinuează că este con-
siderat „duşmanul de clasă”
dintr-o altă epocă istorică, pe care
a cunoscut-o mai mult decât bi-
nişor, nu doar din aportul perso-
nal la Raportul final. Când direc-
torul televiziunii naţionale descrie
astfel lumea rurală din ţara sa,
poate să se ducă şi în piscul inte-
lectualităţii sale şi să nu mai co-
boare niciodată. Dar cine poate
concura cu băşcălia de pe malu-
rile Dâmboviţei? Nimeni, aici n-
avem rivali. Se pote discuta de-
spre veşnicia expirată sau apusă
a satului românesc. Mai ales că
şi Emil Cioran îşi exprima într-un
stil interesant dispreţul faţă de
ţărani, considerând entuziasmul
unora dintre intelectuali pentru
sat drept o prostie. Era o părere
a lui. Spune undeva Stelian Tă-

nase despre „detractorul” său,
Costi Rogozanu, că „nu prea în-
ţelege ce citeşte”. Inutil orice co-
mentariu: îl rugăm noi, fiindcă tot
înţelege domnia sa ceea ce scrie,
să lectureze, că prinde bine şi la
bătrâneţe, „Discursul de recep-
ţie la Academia Română” a lui
Liviu Rebreanu, la 29 mai 1940,
intitulat „Laudă ţăranului ro-
mân” şi apoi, cu demnitate, să
se scuipe în oglindă şi să-şi dea
demisia dintr-o funcţie pe care
oricum n-a meritat-o şi nici n-a
probat vreo apetenţă pentru ea.
Când ajungi, prin calitatea de chi-
biţ politic, nu altceva, să conduci
televiziunea publică, şi debitezi
astfel de enormităţi, fie şi în spa-
ţiul virtual, atunci eşti şi cinic, nu
doar rupt de realitate, semn că
„libertatea trăită urât poate fi şi
ea o teroare”, de la Octavian
Paler citire.
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Poliţiştii doljeni au fost anunţaţi, ieri,
în jurul prânzului, de Ion Dumitru, de
54 de ani, din c omuna doljeană Tăl-
paş, c ă ş i-a ucis soţia cu mai multe
lovituri cuţit. O ec hipă complexă de
cercetare formată din poliţişti de in-
vestigaţii cr iminale şi condusă de un
procuror c riminalist de la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Dolj a ajuns la faţa
locului, cons tatând că cele sesizate se
confirmă.

Victima, Ecaterina Dumitru, în vâr-
stă de 47 de ani,  a fost găs ită într-o
baltă de sânge, în c asă,  cu mai multe
leziuni provocate cu un c uţit de buc ă-
tărie,  medicii de pe ambulanţa sosită

Doljeancă ucisă de soţ
cu mai multe lovituri de cuţit

la loc uinţa c elor doi neputând fac e alt-
ceva decât să constate decesul femeii.
Din primele c ercetări ale anchetatori-
lor s-a stabilit că c ei doi soţi erau des-
părţiţi în fapt, de mai multă vreme,
chiar dac ă nu demaraseră procedurile
de divorţ.  Pe fondul geloziei bărbatu-
lui, scandalurile între ei se ţinuseră lanţ,
aşa că femeia se mutase din locuinţa
comună, în ac eeaşi localitate,  la fiica
sa. Ieri,  Ecaterina se aştepta ca soţul
ei să fie plecat de acasă,  aşa că pe la
prânz,  s-a dus să-şi ia niş te lucruri.  A
dat peste Ion, ş i s-au apucat,  din nou,
la ceartă. Bărbatul „înfierbântat”, a pus
mâna pe un cuţit din buc ătărie şi i-a

aplicat femeii mai multe lovituri, până
a lăsat-o lată. A realizat c e a făcut, aşa
că a sunat pe 112, apelul f iind înregis-
trat la ora 12.45, şi a declarat că în
urma unei altercaţii cu soţia sa a în-
junghiat-o.

Oamenii legii, după ce au finalizat
cercetarea la faţa locului,  l-au r idic at
pe bărbat şi l-au adus la Craiova, la
sediul Parchetului de pe lângă Tribu-
nalul Dolj, unde a fost audiat din nou,
apoi a fost reţinut pentru 24 de ore sub
ac uzaţia de omor calific at. În cursul
zilei de astăzi va f i prezentat Tribuna-
lului Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivă pentru 30 de zile.

O femeie de 47 de ani, din comuna doljeană Tălpaş, a
fost ucisă, ieri, de soţul său, care a înjunghiat-o de mai
multe ori cu un cuţit. Tragedia s-a petrecut în locuinţa
celor doi, care nu se mai înţelegeau de multă vreme,

autorul fiind cel care a sunat pe 112 şi a anunţat Poliţia.
Aseară a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de
omor calificat, iar astăzi va fi prezentat instanţei de ju-
decată cu propunere de arestare preventivă.

Reprezentanţii Inspec toratului
de Poliţie al Judeţului Dolj au anun-
ţat că, vineri, poliţiştii din cadrul
Biroului Arme, Explozivi şi Sub-
stanţe Periculoase (B.A.E.S.P.), cu
sprijinul lucrătorilor Secţiei 8 Poli-
ţie Rurală Rast şi al „mascaţilor”
de la Serviciul de Acţiuni Speciale,
au efectuat, în baza autorizaţiilor
de percheziţie emise de magistraţi,
două percheziţii domiciliare la lo-
cuinţele unor persoane bănuite de
săvârşirea infracţiunii de contra-
bandă calificată.

„Pistolari” doljeni cercetaţi penal
Doi tineri de 21, respectiv 25 de ani,

din comunele Bistreţ şi Catane, sunt cer-
cetaţi penal pentru contrabandă califica-
tă şi nerespectarea regimului armelor şi
muniţiilor. Poliţiştii au făcut două per-
cheziţii la locuinţele lor, în cursul zilei

de vineri, descoperi nd un pistol , 27 de
cartuşe şi un tub de cartuş percutat. Oa-
meni i legi i au stabilit că cei  doi şi-au
cumpărat pistoale de la Vidin (Bulgaria),
unul dintre ei declarând că a scăpat de
armă aruncând-o pe câmp.

Astfel, oamenii legii au descins
simultan la locuinţele lui Ionuţ Mi-
rea, de 25 de ani, din c omuna
Bistreţ, şi Oliver  Zamfir, de 21 de
ani,  din comuna Catane, suspec-
taţi că ar  fi cumpărat ş i introdus
ilegal în România, în luna septem-
brie 2014,  arme neletale din c ate-
goria celor supuse autorizării şi
muniţia aferentă ac estora. În
urma percheziţiilor, la locuinţa lui
Ionuţ Mirea a fost identificat un
pistol neletal marca Ekol şi 27 de
cartuşe, în timp ce acasă la Oli-

ver Zamfir a fost găs it un tub de
cartuş, percutat, calibru 9 mm,
provenit de la un cartuş  neletal cu
gaz. În urma verificărilor  efectua-
te,  poliţiş tii au stabilit faptul că
Oliver Zamfir  a cumpărat, în luna
septembrie a.c., din Bulgaria,  pis-
tolul neletal precum şi 50 de car-
tuşe, despre care  a dec larat fap-
tul c ă le-a distrus, aruncându-le
pe un câmp din vecinătatea co-
munei Catane.

Anchetatorii au stabilit că, pe 8
septembrie a.c., cei doi tineri s-au

deplasat împreună în localitatea
Vidin din Bulgaria, de unde au
cumpărat, fără drept, două pistoale
neletale, din categoria celor supu-
se autorizării. Pistoalele au fost in-
troduse ilegal în România în ace-
eaşi zi fiind deţinute, fără drept, la
domiciliile celor doi.

„În cauză se continuă cerc etă-
rile sub aspectul săvârşirii infrac-

ţiunilor de contrabandă calificată
şi nerespectarea regimului arme-
lor şi al muniţiilor. Arma, cartu-
şele şi tubul cartuş percutat iden-
tificate c u ocazia efectuării per-
cheziţiilor  au fos t ridicate în ve-
derea continuării c erc etărilor”,
ne-a declarat purtătorul de cuvânt
al IPJ Dolj, inspector principal
Alin Apostol.

Razie rutieră în Dolj
La acest sfârşit de

săptămână, poliţiştii ru-
tieri doljeni au conti-
nuat acţiunile de pre-
venire a accidentelor
de circulaţie în judeţ.
Oamenii legii au urmă-
rit conş tie nt izar ea
şoferilor cu privire la
importanţa respectării
obligaţiei de a acorda
prioritate de trecere
pietonilor angajaţi re-
gulamentar în traversa-
rea străzii. Poliţiştii au
constatat 33 de abateri
de natură contravenţi-
onală, pentru sancţio-
narea cărora au aplicat amenzi ce de-
păşesc suma de 5.800 lei, dintre aces-
tea 9 fiind aplicate unor conducători
auto care nu au acordat prioritate de
trecere pietonilor angajaţi regulamentar
în traversarea străzilor. De asemenea,
au fost reţinute în vederea suspendării
dreptului de a conduce 10 permise de
conducere.

Unul dintre cei rămaşi fără permis a
fost Iulian Ivaşcu, de 20 de ani, din co-

muna doljeană Breasta, depistat în timp
ce conducea un autoturism Fiat, pe Ca-
lea Bucureşti, şi nu a acordat prioritate
de trecere pietonilor angajaţi regula-
mentar în traversarea străzii.  „Condu-
cătorul auto a fost sancţionat cu amen-
dă în valoare de 360 lei, iar ca măsură
complementară i s-a reţinut permisul de
conducere pe o perioadă de 30 zile”, a
declarat inspector principal Alin Apos-
tol, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliţiş tii din c adrul Serviciului Ordine
Publică ai IPJ Dolj,  împreună cu inspec-
tori din cadrul Inspectoratului Teritorial
Regim Silvic  şi Vânătoare Râmnicu Vâlcea
au acţionat, pe parcursul săptămânii trecu-
te, în perioada 11-14 noiembrie,  la nivelul
judeţului Dolj, pentru prevenirea şi comba-
terea tăierilor ilegale de arbori din păduri, a
faptelor ilegale asociate
cu circulaţia, depozitarea
preluc rarea primară ş i
comercializarea materia-
lului lemnos.

În urma controalelor
efectuate şi a neregulilor
constatate poliţiştii şi in-
spectorii au aplic at 17
sancţiuni contravenţionale
în valoare de 42.700 lei.
Astfel, în cadrul acţiunii
a fost identificat Costinel
Voiciu, de 35 de ani, din
oraşul Tismana, judeţul
Gorj în timp ce comercia-
liza 3,5 mc material lem-
nos, specia fag,  în loc
neautorizat. Acesta a fost

Amendaţi pentru vânzarea
de lemne în loc neautorizat

sancţionat contravenţional cu amendă în
cuantum de 5.000 lei.

În plus, poliţiştii l-au depistat şi pe Mari-
an Mihăescu, de 34 de ani, din comuna dol-
jeană Dioşti, care comercializa 13,5 mc lemn
foc în loc neautorizat. Şi doljeanul a fost
amendat cu suma de 5.000 lei, după cum au
precizat reprezentanţii IPJ Dolj.
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Lia Olguţa Vasilescu: „Am votat pentru dreptate socială”

Toţi politicienii din Dolj
au salutat prezenţa mare la urne

Liderii partidelor politice au mers la vot la pri-
mele ore ale zilei, acordând, aşa cum era de aş-
teptat, un vot hotărât pentru candidatul pe care
l-au susţinut. Fiecare şi-a motivat opţiunea elec-
torală cu propriile convingeri şi argumente, apoi
i-au îndemnat pe craioveni şi doljeni să vină la
urne într-un număr şi mai mare. De altfel, s-a
putut lesne observa că numărul alegătorilor a fost

Claudiu Manda: „Am votat pentru un
preşedinte inteligent, tânăr, viu”

Marian Jean Marinescu:
„Nu vreau să mă întorc în trecut”

Valeriu Zgonea: „Putem să
alegem şi noi un preşedinte
care să ne unească”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a votat
la Secţia nr. 166 din cartierul Lăpuş, venind la vot alături
de soţia sa. Deputatul Valeriu Zgonea a declarat, la ieşirea
de la urne, că a votat cu speranţa că următorii cinci ani
vor fi „cu noroc” pentru România: „O dată la cinci ani
aveam această şansă unică şi îi îndemn pe toţi românii să
vină la vot astăzi. Eu am votat cu speranţa că următorii
cinci ani în istoria noastră ca cetăţeni români – fie că
suntem în România, fie că sunt în afara graniţelor – vor fi
ani cu noroc. Pentru că am avut destul

Ion Prioteasa: „Astăzi se scrie o nouă filă de istorie”

unul mult mai mare faţă de primul tur, de aceas-
tă dată întâlnindu-se şi situaţii în care alegătorii
a trebuit să aştepte câteva minute pe hol pentru
ca să se elibereze cabinele de vot din incinta sec-
ţiilor. Între alegătorii care au venit la urne încă
de dimineaţă s-au aflat atât pensionari, care sunt
consideraţi matinalii scutinelor electorale, dar şi
foarte multe persoane şi familii tinere.

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a votat la
secţia de votare din incinta Liceului CFR, fiind
însoţită, ca şi în primul tur, de nepoţica sa care-
i poartă noroc, dar şi de băieţelul său. Preşedin-
tele PSD Craiova a declarat, la ieşire, că a votat
pentru ca politicienii care au făcut rău României
să fie scoşi din „politica mare”. „Nu a fost deloc
o alegere grea pentru mine şi cred că este foarte
clar pe cine ar trebui să aleagă românii, craiove-
nii, oltenii. Eu astăzi am votat pentru dreptate
socială, pentru mândria de a fi româncă şi ol-
teancă, nu în ultimul rând. Şi cu speranţa că po-
liticienii care au făcut rău României vor fi traşi pe
dreapta, asta însemnând în afara politicii mari”.
Primarul Craiovei a comentat şi prezenţa mare la
vot şi i-a îndemnat pe craioveni să vină într-un
număr şi mai mare la urne. „Este foarte intere-
santă această prezenţă mare, se vedem însă dacă
se menţine până la finalul votului. Ar fi foarte bine
dacă s-ar întâmpla acest lucru, mai ales în judeţele noas-
tre, dar nu ştiu... să vedem cum va fi. S-a anunţat
ploaie după-amiază şi se poate ca foarte mulţi să fi ieşit

încă de dimineaţă. Mesajul către craioveni este să iasă
la vot într-un număr cât mai mare, pentru că, slavă
Domnului, noi chiar avem pentru ce vota”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Priotea-
sa, şi-a exercitat dreptul de vot la secţia de votare nr.
4, amenajată în incinta Liceului cu Program Sportiv
„Petrache Trişcu” din Craiova. La ieşirea de la urne,
acesta a declarat că a votat pentru o mai bună repre-

zentare a României în spaţiul comunitar. „Am venit la
vot cu inima deschisă, pentru că astăzi se scrie o nouă
filă de istorie. Am ales cu gândul că România se va
ridica în următorii ani la nivelul statelor dezvoltate, al
ţărilor mari şi importante, care hotărăsc soarta Uniu-
nii Europene”. Preşedintele CJ Dolj a comentat şi el
prezenţa mare la vot ca „un semn bun şi de normalita-
te”. „Oamenii sunt încredinţaţi că opţiunea lor chiar
contează. Prezenţa mare la urne dovedeşte interesul
pe care românii îl acordă, în definitiv, viitorului lor şi
destinului pe care, cel puţin în următorii cinci ani, îl
va avea ţara noastră. Le transmit doljenilor încrederea
şi optimismul meu. Sunt sigur că, în perioada urmă-
toare, Doljul şi Oltenia vor cunoaşte o nouă abordare,
una care ne va aşeza pe un traseu al succesului, al
dezvoltării economice şi echităţii sociale”.

ghinion în ultimii cinci ani. Am votat cu speranţa
că putem să alegem şi noi un preşedinte care să ne
unească, să aibă un dialog cu toate clasele sociale,
care să ştie să ne asculte, în primul rând, şi care să
facă treabă pentru România, şi aici, şi la Bruxelles, şi
la Washington. Am votat cu speranţa că următorii cinci
ani vor fi ani de prosperitate şi pentru noi, românii.
După 25 de ani de la Revoluţie să putem să ne bucu-
răm şi noi de 2018 aşa cum se cuvine”.

Preşedintele PSD Dolj, deputa-
tul Claudiu Manda, a votat la sec-
ţia din inc inta Şcolii Gimnaziale
„Nicolae Bălcescu”, venind la vot
alături de băieţelul său. La ieşirea
de la urne, acesta a declarat că a
votat cu gândul că românii nu vor
mai trimite la Cotroceni o altă Mă-
rie cu aceeaşi pălărie. „Am votat
pentru un preşedinte inteligent, tâ-
năr, viu. Am votat cu gândul la ju-
deţul Dolj şi la Craiova, cu speran-
ţa că se vor realiza şi pentru noi
cât mai multe lucruri într-una din-
tre variante, cea cu care am votat
eu. Am votat cu speranţa că şi eu
şi alte câteva milioane de români

nu vom mai trimite la Cotroceni o
altă Mărie cu aceeaşi pălărie”. Li-
derul social-democraţilor doljeni i-
a îndemnat apoi doljeni să vină la
vot. „Ne aşteptam să fie o prezen-
ţă mare la vot pentru că finala con-
tează, nu semifinala. În ceea ce
priveşte semifinala, ştiam cine se
va califica în turul II, ştiam de pe
ce poziţii, singura necunoscută era
procentul. De data aceasta, miza
este una foarte mare, alegem viito-
rul României pentru următorii cinci
ani şi îi încurajez pe toţi să vină la
vot. Repet, mă bucur că avem o
participare mare şi sunt convins că
vom avea şi un rezultat bun”.

Preşedintele PDL Dolj, europar-
lamentarul Marian Jean Marinescu,
a votat la secţia din incinta Liceului
„Henri Coandă”. Acesta a declarat,
la ieşirea de la urne, că a votat pen-
tru a nu mai fi nevoit să se întoarcă
în trecut. „Am votat pentru viitor,
nu vreau să mă întorc în trecut, cre-
deţi-mă. Cu mare părere de rău vă
spun că aseară am trecut şi eu prin
centru şi m-am simţit ca în 22 de-
cembrie 1989, în Craiova. De ace-
ea, am votat astăzi (n.r. – ieri) pen-
tru a fi o ţară normală, nu pot să mă
întorc înapoi”. Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu a comentat
prezenţa mare la vot ca „un semnal
extraordinar vizavi de ceea ce în-
seamnă respectarea unui drept fun-
damental al democraţiei, dreptul la

vot”. „Mă bucur foarte tare că vin
oamenii să voteze, este bine să vină
cât mai mulţi la vot astfel încât să
decidem un preşedinte cu un număr
foarte mare de votanţi. Este foarte
bine şi îi rog să vină la vot, mai ales
că, din păcate, veştile pe care le am
eu direct de la oameni, prietenii din
afară, sunt rele. Este aceeaşi situa-
ţie, sunt cozi foarte mari şi nu cred
că vor putea să voteze. Dar eu îi rog
să vină şi să voteze cei din ţară ca să
îi înlocuiască şi pe cei dinafară. Dar
să vină toată lumea la vot. Şi cei pe
care i-au plimbat din afara Craiovei
şi cei pe care îi plimbă din Craiova
în afară, cine i-o plimba nu ştiu. Dar
să vină la vot şi să voteze ceea ce
consideră ei că este bine pentru Ro-
mânia”.
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GEORGE POPESCU Finita la commedia!Finita la commedia, nu ne rămâne decât
să revenim la existenţele noastre, unii lin-
gându-şi socratic rănile pe care şi le-au cam
făcut singuri sub impulsul unei disperate
încrâncenări, alţii etalându-şi triumfalist o
victorie eludând responsabilitatea ce-i aşteap-
tă. Desigur, nici unii, nici alţii nu au îndritui-
rea unei poziţionări atât de antagonice cum
s-a consemnat de-a lungul ultimelor luni în
care s-a redeschis, în jurul unei mize fals
licitate şi de aceea mai purulentă ca nicicând,
falia unei societăţi dezbinate şi readuse la
condiţia anilor ‘90.

De parcă în cei douăzeci şi cinci de ani
ce-au trecut peste noi, ţara şi societatea ar
fi rămas ţintuite într-un port abandonat, pe
porţile căruia un… căpitan dedulcit la pira-
terii ar fi tatuat un sigiliu de conservare: o
navă în derivă, aşadar. A dispărut, aruncat
în groapa de gunoi a istoriei, până şi acel
spirit de solidaritate, disimulat sub spectrul
terorii vechiului regim ceauşist, ce-a făcut
posibilă regăsirea în tumultul ultimelor zile
ale anului de graţie 1989.

Ieri, într-o aiuritoare apoteoză, români-
lor li s-a propus – şi, în parte, au şi ac cep-
tat – trista dihotomie, adusă până aproape

de climatul unui război civ il, a celor buni
şi a celor răi. Cam mult şi oric um tris t şi
regretabil pentru destinul unei naţiuni abia
revenite în familia civilizaţiei europene; din
care, de altfel, nici nu s -a desprins cu ade-
vărat ori a fost târâtă în afara ei de con-
junc turi is torice de care n-a fost nic i pe
departe singura vinovată.

Omul bun vs omul rău, iată o ecuaţie sche-
matică scoasă din ordinea sa moral-folclo-
rică şi adusă la palierul unei instanţe catego-
rice, definitive, evocate chiar în termenii
unui fel de jurisdicţii „divine”: şi aşa a dispă-
rut până şi simţul elementar al raportului –
funcţional într-o etică a responsabilităţii –
dintre identitate şi alteritate, dintre eu şi ce-
lălalt, fiindcă o parte, autodesemnată ca unic
agent al „Binelui”, i-a respins celeilalte părţi
orice îndreptăţire la „adevăr”.

Din păcate, toate acestea s-au derulat sub
egida unor argumente false, ori mai bine
zis falsific ate, redistribuite anapoda, încât
cei c e-au condus, vreme de aproape un de-

ceniu Ţara,  s-au spălat pe mâini, ba c hiar
au f ost spălaţi de cei care, printr-un gro-
solan joc de substituiri, i-au sc os din boxa
acuzaţilor luându-i de martori,  fireşte,  min-
cinoş i, la un proces suspect de enormitate.
Cine a condus Ţara în ultimii zece ani? În-
tâiul responsabil de debandada în care ne
aflăm, al c ărui nume  nici mai merită pro-
nunţat (ci doar „pomenit”, pe la  vreun pa-
rastas în anii ce vin), îş i socotea anii pro-
priului regim aidoma lui Pristanda, adică
după o aritmetică de crâşmar, scăzând şi
anii în care Vasile Blaga a fost Miliţianul
Şef,  dar şi cele patru-cinci artificii poke-
riste de salvare a guvernului Boc.

Mărturisesc  şi eu,  întâia oară aici, c ă nu
l-am votat niciodată pe Iliescu şi nic i pe
Năstase: pentru întâia ipostază,  n-am nici-
un regret, pentru a doua, da; şi nu din cau-
za fostului premier pesedist – c ine nu ştie
că ş i-a cam făcut-o singur? –, c i din c auza
dezamăgirii ce-a urmat ş i care mi-a gene-
rat,  prin ani, greu descriptibile amărăciuni.

N-a fost să fie, vorba româneasc ă luată ca
emblemă a nenorocului,  nu şi-a epuizat
crunta actualitate.  Fiindc ă – se uită cu prea
mare vinovăţie – în fapt,  în 2009, actualul
chir iaş de la Cotroceni n-a fos t cu adevă-
rat câş tigătorul (is toria va consemna cu
siguranţă episodul parizian al voturilor),
după cum nici votul celor  peste şapte mili-
oane de români, din vara lui 2012, n-a avut
singura consecinţă f irească într-o demo-
craţie respectabilă.

Ac um, însă, c eea ce se întâmplă cu jo-
curile de măs luire – nu a unor voturi, ci a
realităţii înseş i – şi de subs tituire de culpe
şi de responsabilităţi mi se pare a fi căzut
într-o ordine a mizeriei greu  de înţeles şi
de acc eptat.  Şi cum commedia s-a sfâr-
şit, n-ar  fi deloc rău să ne reevaluăm po-
ziţiile, renunţând c hiar şi la atâtea neso-
cotite „divorţuri” de prietenii şi de con-
frerii. Aceleaşi ce ne-au salvat, nu o dată,
până ş i în ultimii sumbri ani ai unui regim
cu adevărat despotic.

Anul ac esta,  vor fi utilizate
500.000 de doze de vaccin gripal,
iar imunizarea se va derula, la fel
ca în ultimii ani, în cadrul cabine-
telor medicilor de familie şi în uni-
tăţi sanitare cu paturi. Pe de altă
parte, medicii reamintesc că păs-
trarea regulilor de igienă persona-
lă, în special spălatul pe mâini cu
apă şi săpun, reprezintă una din me-
todele cele mai eficiente de preve-
nire a îmbolnăvirilor şi atrag aten-
ţia cadrelor didactice şi părinţilor
să îndrume elevii în acest sens.
Campanie gratuită doar pentru
anumite categorii de populaţie

Cu prioritate vor f i imunizate

Începe campania
de vaccinare antigripală

Campania de vaccinare gratuită împotriva gripei începe săptă-
mâna aceasta, conform calendarului stabilit de Ministerul Sănă-
tăţii. Autorităţile sanitare au încheiat procedura de recepţie a do-
zelor de vaccin gripal care vor fi utilizate pentru imunizarea cu
prioritate a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire.

persoanele cu risc ridicat de îm-
bolnăvire.  Aşadar, vor f i vacc ina-
te, ca în f iecare an, persoanele cu
vârs ta cuprinsă între 6 luni ş i 64
ani c u afecţiuni medicale cronice
pulmonare, c ardiovasculare,  me-
tabolice, renale,  hepatice, neuro-
logice, diabet zaharat, astm, infec-
ţie HIV, medicii,  cadrele sanitare
şi personalul auxiliar din spitale,
ambulatorii, inclusiv salariaţii din
instituţiile de ocrotire a copiilor şi
bătrânilor,  din unităţile de bolnavi
cronic, care vin în contact respi-
rator  cu pacienţii sau asistaţii. Tot
în ac eastă categorie se încadrea-
ză adulţii şi copiii rezidenţi în in-
stituţiile de ocrotire socială, pre-

cum ş i persoanele
care acordă asis-
tenţă medicală, so-
cială şi îngrijiri la
domic iliu celor cu
risc înalt, precum
şi toate persoanele
peste 65 ani.

Cei care nu sunt
incluşi în categorii-
le c u prioritate la
vaccinare şi inten-
ţionează totuşi să se
imunizeze vor f i
nevoiţi să cumpere
dozele necesare. În campania de
imunizare antigripală gratuită din
sezonul trecut, judeţului Dolj i-au

fost repartizate peste 16.000 de
doze de vaccin.

Potrivit reprezentanţilor  Mi-
nisterului Sănătăţii, în România,
rata de vaccinare împotriva gri-
pei a scăzut în ultimii ani. Ast-
fel, doar 4,2% din întreaga po-
pulaţie s-a vaccinat în sezonul
trecut, ceea ce înseamnă că au
fos t folosite, în total, sub un
milion de doze de vacc in, în
condiţiile în care Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) re-
comandă vaccinarea a minimum
15% din populaţia unei ţări. Tot-
odată OMS recomandă o rată a
imunizării de 75% în rândul per-
soanelor în vârstă. Prin compa-
raţie, vârstnicii din România s-
au vaccinat în proporţie de 15%,
în sezonul 2012-2013.

Gripa, periculoasă
mai ales pentru bolnavii cronic

Gripa este o boală care poate fi
mortală, iar principalele grupe de risc
sunt reprezentate de bătrâni, bolnavi
cronic, femei gravide şi copii. Chiar
dacă vaccinul antigripal rămâne cea
mai eficientă modalitate de protecţie
împotriva îmbolnăvirilor de sezon,
medicii recomandă populaţiei să ţină
seama şi de o serie de măsuri pre-
ventive. Este necesar să fie respec-
tate normele generale de igienă, pre-
cum spălarea mâinilor ori de câte ori
e nevoie şi păstrarea unei igiene cor-
porale riguroase. În această perioa-
dă este indicat consumul de fructe
şi legume, care asigură un aport op-
tim de vitamine, pentru întărirea sis-
temului imunitar. Este, de asemenea,
important să se respecte orele de
somn pentru a evita slăbirea siste-
mului imunitar.

Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecţiuni cronice
cardiace şi respiratorii, recoman-
darea este aceea de a se feri pe cât
posibil de deplasările care creează
premisele îmbolnăvirii sau a apari-
ţiei complicaţiilor afecţiunilor exis-
tente. În cazul în care apar prime-
le semne de boală – febră, dureri
de cap şi de gât sau tuse – trebuie
anunţat telefonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de familie.

Totodată, specialiştii atrag aten-
ţia că persoanele afectate de viro-
ze respiratorii au tendinţa de a lua
medicamente fără a consulta în
prealabil un doctor. Medicii susţin
că automedicaţia devine o mare
problemă, în această perioadă a
anului, odată cu creşterea numă-
rului de persoane care au proble-
me din cauza virozelor respiratorii
şi a pneumoniilor.

RADU ILICEANU



Nataşa Raab, actriţă a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi
prezentatoare a galei romanţelor şi cântecelor de petrecere din
cadrul Festivalului „Ioana Radu”: «Iubirea şi nostalgia sunt speci-
fice omului, indiferent de vârstă, iar romanţele cântate de Ioana Radu
– această Marlene Dietrich a românilor – sunt adevărate lecţii de viaţă.
Pentru mine este o bucurie că, în sfârşit, acest festival se reia. Ştiut
este faptul că, atunci când el a debutat, se vorbea că va avea loc din
doi în doi ani, însă din 2008, din motive neştiute, nu s-a mai organizat.
Şi e păcat… Oltenii trebuie să înveţe să îşi pună în prim plan valorile,
brandurile locale. Iar Ioana Radu este unul dintre acestea. Nicolae
Iorga spunea că vocea sa „e curată precum apa de izvor”, George
Enescu adăuga că vocea sa face minuni pe care „le doresc şi viorii
mele”, iar celebra prim-solistă a Operei Române Elvira Cârje credea
că, dacă romanţa trebuia „să capete un singur nume”, acesta e Ioana
Radu. E una dintre acele voci care au răscolit sufletele a generaţii
întregi… Aşa că mă bucur foarte mult că am fost invitată să fiu gazdă
la această ediţie a festivalului».
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Amelia Etegan:
„Mi-am dorit întotdeauna

să organizăm acest festival”
Considerat reprezentativ având

în vedere c ontribuţia artistei la
promovarea romanţei ca gen
muzic al, dar şi în contextul în
care Craiova „luptă” pentru titlul
de Capitală Culturală Europeană,
proiec tul Fes tivalului „Ioana
Radu” a fost readus în discuţie
în acest an de CJCPCT Dolj şi
susţinut de CJ  Dolj.

«Mi-am dorit întotdeauna să
organizăm la Craiova acest festi-
val. Eu, împreună cu colegii din
cadrul instituţiei, am realizat două
ediţii, în 2006 şi în 2008. Încă nu
ştiu din ce motive nu s-a mai or-
ganizat şi a cunoscut această sin-
copă de şase ani. Mă bucur însă
că s-a reluat acum şi, iată, putem
din nou să îi aducem un omagiu,
aşa cum se cuvine, Marii Doamne
a Romanţei Româneşti. Pentru că
Ioana Radu a excelat în romanţă.
Spunea, într-adevăr, „eu mi-s cân-
tăreaţă de folclor”, dar romanţa a
făcut-o să exceleze şi să cunoas-
că adevărata consacrare artistică.
Avem personalităţi extraordinare la
noi, aici – ca şi Ioana Radu –, pe
care am putea să le cinstim, mai
ales că ne dorim să devenim Capi-
tală Culturală Europeană în 2021»,
a declarat Amelia Etegan, manager
al CJCPCT Dolj.

În memoria celor care
au cunoscut-o, admirat-o,

ascultat-o…
Cea de-a VI-a ediţie a festivalu-

lui se va deschide joi, 27 noiem-
brie, c u o întâlnire de suflet în

Ioana Radu a văzut lumina zilei pe 17 februarie 1917,
ca al patrulea copil al familiei Braia, pe adevăratul nume
de botez – Eugenia (Jana). A copilărit la Craiova, ală-
turi de fraţii ei, Maria, Gigiu şi Nuna care, hărăziţi de
natură, aveau toţi talent la cântat. Dintre ei, Maria a
devenit o valoroasă interpretă a cântecului românesc,
sub numele de Mia Braia. De la lăutarii cârciumii tatălui
său, Constantin Braia („La ieftenirea traiului”) – Ion al
lui Ţache, Gheorghe al lui Gâgă, Limbă – a cules şi
învăţat primele cântece populare şi lăutăreşti. Iar la Li-
ceul „Elena Cuza” din Craiova, unde a studiat, profe-
soara de muzică, Elena Simionescu, i-a cultivat dra-
gostea pentru cântecul lăutăresc şi mai ales pentru ro-
manţă. După un periplu la Calafat şi Corabia, în 1936,
s-a stabilit la Bucureşti.

A venit pe lume într-o zi geroasă de iarnă, anume
parcă să înfrunte viaţa, şi a plecat spre eternitate într-
o frumoasă zi de început de toamnă – 18 septembrie
1990, pe aleile cu frunze-ngălbenite şi grădinile pline
de crizanteme. După opt ani de la moartea sa, la Craio-
va s-a deschis „Gala romanţei româneşti”. Au răsu-
nat, atunci, primele acorduri de romanţă în cadrul fes-
tivalului ce-i poartă şi astăzi numele. Prima ediţie a aces-

Prima ediţie – în 1998, la Minerva.
Şi nu întâmplător…

tuia a avut loc pe 7 şi 8 octombrie 1998, la Salonul
Maur al Palatului Minerva.

Şi nu întâmplător: a fost dorinţa sa, exprimată în
1969, la prima ediţie a Festivalului „Maria Tănase”, din
al cărui juriu a şi făcut parte, de altfel. «„Bratule, când
o să mor, dacă-mi faceţi şi mie festival, la Minerva să
mi-l faceţi, pentru că acolo eu m-am născut!”. Şi i-am
făcut festival. Şi la Minerva l-am făcut! Era o bucurie
să-l vezi pe Bebe Oprea cu taraful său, îmbrăcaţi în
negru şi purtând papion. Era o bucurie să le asculţi pe
Corina Chiriac sau Daniela Vlădescu cântând roman-
ţele coanei Ioana şi să-i vezi pe Ilinca Tomoroveanu şi
Traian Stănescu prezentând programul», povesteşte,
într-un interviu acordat recent cotidianului „Cuvântul
Libertăţii”, graficianul craiovean Gabriel Bratu, care a
cunoscut-o pe Ioana Radu, ca şi pe Maria Tănase.

Cea de-a II-a ediţie a festivalului fost organizată pe 1
şi 2 noiembrie 2000, în sala Teatrului Liric craiovean. Pe
7 şi 8 octombrie 2004, Consiliul Judeţean şi Centrul pen-
tru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj
au organizat cea de-a III-a ediţie, la Teatrul Naţional
Craiova. Pe aceeaşi scenă au avut loc şi următoarele
ediţii: în 7-8 decembrie 2006 şi 11-12 octombrie 2008.

Craiova reia Festivalul „Ioana Radu” !
Gală de romanţe şi cântece de petrecere, pe 28 noiembrie

Pagină realizată de MAGDA BRATU

De şi ar f i trebuit  să aibă loc din doi în
doi ani, alternând cu Festivalul „Maria
Tănase”, au trecut şase ani de când Fe s-
tivalul „Ioana Radu” a fost dat uitării la
Craiova. Proie ctul a fost reluat însă în
acest an de Centrul Judeţean pentru Con-
se rvarea şi Promovarea Culturii Tradi-
ţionale (CJCPCT) Dolj, cu sprijinul f i-
nanciar al Consiliului Jude ţe an (CJ)

Dolj, astfe l că,  spre  sfârşit  de Brumar,
craiovenii se vor bucura,  din nou, de  o
gală de  romanţe şi cânte ce  de  petrecere.
Spectacolul de -o seară va avea loc vineri,
28 noie mbrie,  de  la ora 19.00, în sala
Te atrului Naţional „Marin Sorescu”, pe
a cărui sce nă vor urca, alături de nume-
roşi alţi solişt i, în prezentarea actriţei
Nataşa Raab ş i acompaniame ntul Or-

chestrei „Pe trică Pană” din Bucure şti,
Ion Amititeloaie , Ionuţ Dolănescu,  Mioa-
ra Velicu ş i,  cu un recital de  muzică in-
te rbelică, Constantin Lătăreţu.  Bile te le
se  vor pune  în vânzare  de  mie rcuri, 19
noie mbrie , şi vor putea f i cumpărate de
la Agenţia teatrului,  la pre ţul de 30 le i,
cu reduce re  la jumătate pentru pensio-
nari, stude nţi şi elevi.

memoria Ioanei Radu, găzduită de
Galeria de Artă „Cromatic ” a
CJCPCT Dolj, din strada „Alexan-
dru Macedonski” nr. 28. Intitulată
„Ioana Radu în memoria Craio-
vei”, aceasta va aduce laolaltă
oameni care au cunoscut-o, au
admirat-o, i-au ascultat ori cân-
tat melodiile: Roxana Gibescu
(Casa de discuri „Electrecord”,
Bucureşti), Violeta Ianculescu
(realizatoare de evenimente
folclorice Radio România Bu-
cureşti), Elise Stan (realizator
TV), Marian Niţă – laureat al
Fes tivalului Naţional de Ro-
manţe „Crizantema de Aur” de
la Târgovişte, soliş tii Ioana
Cristea şi Ion Amititeloaie, gra-
ficianul Gabriel Bratu – cu ani
în urmă angajat al Casei Crea-
ţiei Populare (azi CJCPCT
Dolj), George Obrocea – fost
manager al CJCPCT Dolj,
Nicu Creţu – maestru dirijor la
Ansamblul Folcloric „Maria
Tănase” şi alţii.

Invitată este şi Nataşa Raab,
actriţă a Naţionalului craiovean,
care va lec tura din volumul
„Romanţa unei vieţi”, de Harry
Negrin, şi va cânta câteva roman-
ţe împreună cu interpretul Marian
Niţă. Cu acelaşi prilej, va putea fi
vizionat un film documentar reali-
zat de TVR Craiova, despre casa
Ioanei Radu din mahalaua Sineas-
căi şi placa memorială care, nu se
ştie din ce motiv, de ani buni a fost
dată jos de pe clădire.

Seară de spectacol
„cu totul şi cu totul specială”
Seara de spectacol – de vineri,

28 noiembrie, ora 19.00 – se do-
reşte a fi „una cu totul şi cu totul
specială” şi „va aborda doar două
genuri muzicale – romanţa şi cân-

tecul de petrec ere”,  a
prec izat managerul
CJCPCT Dolj, Amelia
Etegan. Invitaţii acestei a
VI-a ediţii sunt nu mai

puţin de 15, cunoscuţi şi îndrăgiţi
de public: Daniela Vlădescu, Bian-
ca Ionescu,  Ioana Cris tea, Ion
Amititeloaie, Ionuţ Dolănescu, Va-
silica Dinu, Mioara Velicu, Casan-
dra Hauşi, Niculina Stoican, Mari-
ana Anghel, Lavinia Bîrsoghe, Ma-
rian Niţă, Zorina Bălan, cu partici-
parea actriţei Nataşa Raab şi, cu
un recital extraordinar de muzică
interbelică, a lui Constantin Lătă-
reţu, împreună cu taraful său.

Parteneri ai evenimentului sunt
TVR Craiova şi TVR3, care vor în-
registra şi transmite seara de festi-
val. Regizor este realizatoarea TV
Elise Stan, iar scenografia specta-
colului este realizată de Lia Dogaru.
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Orice persoană are ocazia să
nominalizeze atât în nume propriu,
cât şi în numele unui grup un pro-
fesor, antrenor sau mentor care a
descoperit tinere talente, i-a spriji-
nit şi a dat dovadă de un interes
sporit faţă de educaţia şi dezvolta-
rea acestora. Pentru acest premiu
vor putea concura cei care, prin
calităţile lor umane şi profesiona-
le, au câştigat de-a lungul carierei
aprecierea comunităţii locale şi a
specialiştilor din domeniul lor de
activitate, care au înfiinţat foruri
cu rol semnificativ în formarea ti-
nerilor, în descoperirea şi punerea
în valoare a talentelor acestora.

Oric e persoană poate nomina-
liza un dascăl care a contribuit
semnificativ la creşterea sa pro-
fesională, indicând numele, adre-
sa poştală,  e-mailul,  telefonul,
numele instituţiei în care activea-
ză dascălul, dar ş i o jus tificare ce

Dascăli premiaţi pentru excelenţă în educaţie
Profesorii, antrenorii sau pedagogii care

pregătesc, ajută sau îndrumă copii sub 18
ani, care  le sprijină activitatea şi organizea-

ză cercuri de specialitate, pot fi nominali-
zaţi pentru Premiul Mentor pentru Excelen-
ţă în Educaţie în 2015.

Premiul Mentor pentru Excelenţă în Educaţie se acordă anual, pen-
tru zece dintre cei mai buni mentori din ţară, cu scopul de a atrage
atenţia opiniei publice asupra acelor profesori şi antrenori care au desco-
perit şi au lansat tinere talente, care au sprijinit şi au stimulat copiii talen-
taţi, dându-le posibilitatea de a se dezvolta.

va conţine c ele mai importante
premii obţinute de elevii sau co-
piii pe care i-a pregătit ac esta,
prec um şi momentele de vârf  ale
carierei sale. Membrii Consiliului
Director al Fundaţiei pentru Co-
munitate vor alege zece dintre pro-
fesorii/antrenorii din domeniul ar-
telor, sportului, educaţiei, culturii
şi ş tiinţelor, participanţi la acest
conc urs, pentru a le înmâna Pre-
miul Mentor pentru Excelenţă în
Educ aţie.  Acest premiu cons tă
într-o diplomă, un trofeu realizat
de apreciatul artist Ioan Nemţoi,
dar şi o rec ompensă în sumă de 8
mii de lei.
Trei premii luate de profesorii
şi antrenorii craioveni

Nominalizările se pot face până
în data de 31 decembrie 2014, iar
persoana care sugerează un pre-
miant va completa formularul in-

dicând şi datele sale personale (nu-
mele, adresa poştală, e-mail, tele-
fon), pentru ca evaluatorii, în caz
de necesitate, să poată obţine in-
formaţii suplimentare. Nominaliză-
rile pot fi făcute pe site-ul Funda-
ţiei ww w.pentrucomunitate.ro,
completând „formularul de nomi-
nalizare”. Formularele se vor tri-
mite la adresa Fundaţiei pentru
Comunitate: 400110 Cluj, Oficiul
Poştal 1, C.P. 1141, cu menţiunea
pe plic „Programul Mentor”, sau
pot fi trimise prin e-mail, la adresa
mentor@pentrucomunitate.ro.

Consiliul Director al Fundaţiei
pentru Comunitate va alege c ei
zece câştigători ai premiului în luna
februarie 2015.  Premiul Mentor
pentru Excelenţă în Educaţie a fost
obţinut, până acum, de trei profe-
sori şi antrenori craioveni. Progra-
mul a fost lansat în anul 2010, iar
în 2011 acesta a fost câştigat de

Dumitru Popescu, antrenor scri-
mă, în 2013 a fost ridicat de Ion
Bratu, antrenor de atletism, iar în
acest an premiul a fost obţinut de

Burtea Ofelia, profesor de Limba
şi literatura română la Colegiul
Naţional „Carol I” din Craiova.

ELIZA BOTNARI

Teatrul pentru Copii
şi Tineret „Colibri” din
Craiova s-a întors cu
un premiu de la Festi-
valul Internaţional de
Animaţie „Gulliver”
de la Galaţi, organizat
de Teatrul Dramatic
„Fani Tardini” – Sec-
ţia Păpuşi „Gulliver”.
Spectac olul „Prinţul
Broască” ,  prezentat
marţi, 11 noiembrie, a
obţinut Premiul spe-
cial al juriului.

R e p r e z e n t a ţ i a
„Prinţul Broască” ,
dramatizare de Veselin
Boidev după Fraţii Grimm – în regia lui To-
dor Valov, scenografia şi costumele Stefka
Kyuvlieva, cu păpuşi confecţionate de Pe-
ter Cekunov, Ganka Kirilova şi Aurelia Sa-
dovska – îi are în distribuţie pe actorii Cos-
min Dolea, Oana Stancu, Adriana Ioncu şi
Alis Ianoş. Anul trecut, spectacolul a fost
distins cu Premiul pentru cea mai bună in-
terpretare, acordat actriţei Adriana Ioncu, şi
cu Premiul pentru scenografie, oferit Stef-
kăi Kyuvlieva, la cea de-a XII-a ediţie a Fes-
tivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi

Teatrul „Colibri”, premiat la Galaţi
pentru spectacolul „Prinţul Broască”

şi Marionete „Puck” de la Cluj-Napoca.
Cea de-a XXII-a ediţie a Festivalul Inter-

naţional de Animaţie „Gulliver” s-a desfă-
şurat în perioada 11-15 noiembrie şi a reunit
trupe din Bucureşti, Iaşi, Alba Iulia, Sibiu,
Braşov, Craiova, Constanţa, Ploieşti, Baia
Mare ş.a., două reprezentaţii ale teatrului-gaz-
dă, precum şi actori din Turcia şi Republica
Moldova. Juriul a fost prezidat de Florica
Ichim, critic de teatru, membrii fiind regizo-
rul Radu Dinulescu şi prof. Ilie Zanfir.

MAGDA BRATU

Începând de astăzi până sâmbătă, 22 no-
iembrie, în România are loc cea de-a XV-a
ediţie a Festivalului Şanselor Tale – Săptă-
mâna Educaţiei Permanente, promotor naţi-
onal fiind Asociaţia EUROED.

La Craiova şi în judeţul Dolj evenimentul
a ajuns la ediţia a XI-a, organizată de Casa
de Cultură „Traian Demetrescu”, sub egida
Primăriei şi Consiliului Local Municipal şi
sub generic ul „Egalitatea şanselor
tale”. Colaboratori sunt nu mai puţin
de 20 de licee, şcoli gimnaziale şi grădi-
niţe – din Craiova, ca şi din Calafat, Be-
chet, Podari, Coţofenii din Faţă, Ciu-
percenii Vechi –, cărora li se alătură Uni-
versitatea din Craiova, Inspec toratul
şcolar Judeţean Dolj, Casa Corpului
Didactic Dolj, precum şi alte instituţii.

În programul celor şase zile se regă-
sesc zeci de activităţi cultural-educative
şi sportive, de la ateliere tematice (de pic-

Începe Festivalul Şanselor Tale –
Săptămâna Educaţiei Permanente

tură, cusături româneşti, de creaţie din mate-
riale reciclabile, muzică, de educaţie non-for-
mală), expoziţii de desen, colaj şi fotografie,
concursuri la seminarii, mese rotunde, dezba-
teri pe teme precum „Spun NU drogurilor”,
„Drepturile copiilor” sau „Călători în lumea căr-
ţilor”, vizite la Muzeul Olteniei, spectacole de
muzică şi teatru, vizionări de filme etc.

MAGDA BRATU

Lansare de carte la Liceul Teologic Adventist:
„Viaţa în fărâme”, de Aldo Onorati

Editura „Aius” şi revis-
ta „Mozaicul” au organi-
zat, la sfârşitul săptămânii
trecute, în colaborare cu
Liceului Teologic Adven-
tist din Craiova, lansarea
volumului „Viaţa în fărâ-
me” („Nel fermento la
vita”) de Aldo Onorati,
tradus de scriitorul şi tra-
ducătorul George Popes-
cu. Evenimentul a fost co-
ordonat de prof. dr. Con-
stantin Popescu, director,
şi Carmen Făgeţeanu, pro-
fesor de Limba italiană, de
la instituţia-gazdă, cu par-
ticiparea elevilor din mai
multe clase,  majoritatea
studioşi ai limbii şi culturii
lui Dante. Scopul principal a fost promova-
rea valorilor contemporane ale culturii ita-
liene în rândul elevilor.

Au vorbit despre romanul scriitorului ita-
lian prof. Marin Budică (traducător al lui Emilio
Salgari) şi Nicolae Marinescu (directorul Edi-

turii „Aius”). Cu această
ocazie, au prezentat comu-
nicări elevii Maric a Sara
Irene (clasa a VII-a), Vîl-
celeanu Valentin (clasa a
IX-a) şi Panea Gabriel (cla-
sa a X a). Tot în cadrul
manifestării, Editura „Aius”
şi revista „Mozaicul” au
premiat elevii câştigători la
secţiunile  lectură şi tradu-
cere în limba italiană ale
concursului judeţean „De
la lecture avant toute cho-
se...”, organizat în data de
30 octombrie a.c. la Bi-
blioteca Franceza „Omnia”
din Craiova.

Despre scriitorul italian
Aldo Onorati a vorbit conf.

univ. dr. George Popescu, de la Universitatea
din Craiova, evocând momente semnificati-
ve din ambianţa lansării aceleiaşi cărţi, „Via-
ţa în fărâme”, în Italia, în prezenţa autorului
şi în localitatea natală a acestuia, Albano La-
ziale, în antica şi fermecătoarea zonă din ve-
cinătatea Romei, Castelli Romani.

Craiovenii îi pot vedea pentru prima dată
împreună pe aceeaşi scenă pe actorii Maia
Morgenstern şi Radu Beligan, în spectacolul
„Leul deşertului”. Reprezentaţia are loc astă-
seară, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Naţio-
nal „Marin Sorescu”. Regia este realizată de
Radu Beligan, iar scenografia – de Imelda Manu.
Piesa „Leul deşertului”, o comedie a cărei
acţiune alertă este poziţionată în lumea plină de
intrigi a unui cartel mafiot internaţional, a fost
scrisă de Mona Radu special pentru cei doi
actori. Alături de aceştia, din distribuţie mai fac
parte Mircea Rusu, Lamia Beligan, George
Remes şi Tania Popa. Biletele se găsesc Agenţia
TNC, la preţul de 100 lei.

MAGDA BRATU

Spectacolul „Leul deşertului”, cu Maia
Morgenstern şi Radu Beligan, astă-seară la TNC
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Alunecãri de teren la frontiera
dintre Italia ºi Elveþia,
soldate cu morþi ºi rãniþi

Patru persoane ºi-au pierdut viaþa
ieri în Elveþia ºi Italia, în zona graniþei
comune, în alunecãrile de teren pro-
vocate de precipitaþiile abundente
care cad de mai multe zile, relateazã
AFP. În cantonul Tessin, din sudul
Elveþiei, douã persoane au murit ºi
patru au fost rãnite dupã prãbuºirea
unui imobil rezidenþial de trei etaje,
din cauza alunecãrii de teren, a anun-
þat poliþia. De asemenea, patru per-
soane, între care un italian de 44 de
ani, au fost rãnite. Poliþia nu a indicat
câte persoane se aflau în clãdire când
aceasta s-a prãbuºit, dar a precizat cã
vor continua operaþiunile de cãutare
prin moloz, în care ar putea fi blocate
alte persoane. ªi în Italia, douã per-
soane au murit ieri, tot într-o aluneca-
re de teren, care le-a distrus casa, a
scris presa italianã. În total, 11 oameni
ºi-au pierdut viaþa în decurs de o lunã
din cauza intemperiilor în Italia, la fron-
tiera cu Elveþia.

Un nou convoi umanitar rus,
al ºaptelea, a ajuns
în estul Ucrainei

Un nou convoi umanitar rus a
sosit în regiunile separatiste proru-
se Doneþk ºi Lugansk, din estul
Ucrainei, au informat ieri mass me-
dia ruse, citate de Xinhua. „Mai mult
de 50 de camioane cu peste 350 de
tone de încãrcãturã au sosit la Do-
neþk”, a declarat Oleg Voronov, ad-
junctul ºefului Centrului Naþional
pentru Managementul de crizã din
Ministerul pentru Situaþii de Urgen-
þã din Rusia. Alte 20 de camioane din
convoiul umanitar au sosit la Lu-
gansk ieri dimineaþã ºi s-a trecut la
descãrcarea acestora. „Pe mãsurã ce
camioanele vor fi descãrcate, se vor
îndrepta cãtre regiunea Rostov, din
Rusia”, a spus Voronov, citat de
TASS. Potrivit acestuia, Rusia a in-
tenþionat sã trimitã 450 de tone de
ajutoare — hranã, materiale de con-
strucþii etc — în cele douã regiuni
ucrainene. Acesta este al ºaptelea
convoi umanitar rus trimis în estul
Ucrainei începând cu luna august.

Livrarea navelor Mistral cãtre
Rusia: Hollande va lua o decizie
„în afara oricãrei presiuni”

Preºedintele francez, Francois
Hollande, a subliniat ieri cã va lua o
decizie în problema livrãrii navelor
de rãzboi Mistral cãtre Rusia, amâ-
natã pânã la reglementarea crizei din
Ucraina, „în afara oricãrei presiuni”,
a relatat France Presse. „Voi lua o
decizie în afara oricãrei presiuni, in-
diferent de unde vine ºi în funcþie de
douã criterii, interesele Franþei ºi
aprecierea pe care o voi face despre
situaþie”, a declarat Hollande în cur-
sul unei conferinþe de presã la în-
cheierea summitului G20 de la Bris-
bane (Australia). „Nu mai existã nici
presiunea timpului”, a spus liderul
de la Palatul Elysee, asigurând cã
Franþa este, „pentru moment, în ca-
drul prevederilor” stabilite prin con-
tract ºi cã nu se pune „deci proble-
ma, în prezent, a unor compensaþii”
care ar trebui plãtite Moscovei dacã
aceste nave nu sunt livrate în final.

Statul Islamic afirmã cã l-a decapitatStatul Islamic afirmã cã l-a decapitatStatul Islamic afirmã cã l-a decapitatStatul Islamic afirmã cã l-a decapitatStatul Islamic afirmã cã l-a decapitat
pe ostaticul american Peter Kassigpe ostaticul american Peter Kassigpe ostaticul american Peter Kassigpe ostaticul american Peter Kassigpe ostaticul american Peter Kassig

Grupul ultraradical Statul Islamic
(SI) a revendicat, într-o înregistra-
re video postatã online ieri pe site-
urile jihadiste, executarea prin de-
capitare a ostaticului american Pe-
ter Kassig (26 de ani), rãpit în 2013
în Siria. SI, care a revendicat deja,
din august, executarea a patru osta-
tici occidentali, a difuzat o înregis-
trare video care aratã un bãrbat
mascat, stând în picioare alãturi de
un cap retezat, afirmând cã l-a de-
capitat pe Peter Kassig. În total,
grupul terorist SI a executat pânã
acum trei ostatici americani ºi doi
britanici. Peter Kassig, în vârstã de
26 de ani, era originar din statul
american Indiana ºi angajat al or-
ganizaþiei umanitare „Special Emer-

gency Response and Assistance”
(Sera), dupã ce pãrãsise armata. A
fost rãpit în octombrie 2013, în-
 zona Deir Ezzour, estul Siriei. În
captivitate, el s-a convertit la islam,
luând numele Abdul-Rahman Kas-
sig. Totodatã, SI a revendicat ºi  de-
capitarea simultanã a cel puþin 15
bãrbaþi, prezentaþi ca fiind soldaþi
sirieni, într-o înregistrare postatã
online ieri, relateazã AFP. Imaginile
aratã jihadiºti ºi soldaþi mergând câte
doi, unii dupã alþii. Jihadiºtii, înar-
maþi cu cuþite lungi, îi apucã pe
soldaþi, culcându-i la pãmânt, ºi-i
decapiteazã.

Preºedintele Statelor Unite ale
Americii (SUA), Barack Obama,
a estimat ieri, la Brisbane, în estul

Australiei, cã o eventualã alianþã
cu guvernul sirian în lupta împo-
triva grupului Statul Islamic (SI)
ar slãbi coaliþia internaþionalã, re-
lateazã AFP. „În opinia noastrã, a
face front comun (cu preºedinte-
le sirian Bashar Al-As-
sad) împotriva ISIL
(unul dintre acronimele
utilizate de SUA pentru
a desemna Statul Isla-
mic) ar slãbi coaliþia”, a
declarat Obama în ca-
drul unei conferinþe de
presã ce a avut loc la în-
cheierea summitului
G20. „Bashar Al-Assad
ºi-a pierdut complet le-
gitimitatea în ochii unei

Zborul MH17: Alte fragmente umane,
printre rãmãºiþele epavei avionului malaezian

Resturi umane au fost descoperite ieri prin-
tre fragmentele epavei avionului Boeing 777, al
companiei Malaysia Airlines, care s-a prãbuºit
pe 17 iulie, în estul Ucrainei, cu 298 de persoa-
ne la bord, relateazã Ria Novosti. Acestea sunt
în prezent ambalate în pungi speciale, iar ulte-

rior vor fi depuse într-o camerã frigorificã.
Numeroase rãmãºiþe umane ºi efecte personale
ale victimelor au fost deja colectate la faþa lo-
cului în trecut. Pânã în prezent, resturile celor
298 de victime au fost identificate ºi ministrul
olandez al Afacerilor Externe, Bert Koenders, a

avertizat cã rãmãºiþele a nouã alte per-
soane ar putea sã nu fie gãsite nicioda-
tã. „Dacã resturi umane sunt gãsite în
cursul operaþiunilor, ele vor fi de ase-
menea transportate”, a precizat el ieri,
potrivit AFP. Operaþiunile de evacuare
a fragmentelor avionului Boeing 777 au
început ieri, la patru luni dupã trage-
die, relateazã AFP. Reprezentanþi ai au-
toproclamatei „republici populare” Do-
neþk au început mai întâi sã taie frag-
mentele mai mari ale epavei cu un fie-
rãstrãu din metal. Primele fragmente

au fost apoi ridicate cu o macara ºi încãrcate
în remorca unui camion în apropiere de locali-
tatea Grabovo, situatã în zona controlatã de se-
paratiºti, unde a cãzut avionul. „Sperãm sã ter-
minãm în zece zile”, a declarat un responsabil
al autoritãþilor separatiste, în prezenþa mai mul-
tor jurnaliºti. „Vom începe cu bucãþile cele mai
mari ºi vom continua cu cele mai mici”, a adã-
ugat el. Fragmentele avionului trebuie sã fie eva-
cuate în Olanda, unde vor fi examinate de Bi-
roul de anchetã pentru securitate (OVV), în-
sãrcinat cu investigaþia privind cauzele acestei
tragedii aviatice. Ucraina ºi Occidentul afirmã
cã avionul malaezian a fost doborât de o rache-
tã sol-aer ruseascã, de tipul BUK, ce a fost fur-
nizatã separatiºtilor proruºi de cãtre Rusia.
Moscova neagã însã respectiva versiune, atri-
buind trupelor ucrainene responsabilitatea pen-
tru catastrofa zborului MH17.

Putin a plecat de la summitul G20 înainte de final, pe fondul tensiunilor
Preºedintele Rusiei, Vladimir

Putin, a pãrãsit ieri dimineaþã reu-
niunea G20 de la Brisbane (Aus-
tralia), pe fondul criticilor lideri-
lor occidentali din cauza crizei
ucrainene, a anunþat organizaþia
internaþionalã, citatã de AFP. Avio-
nul preºedintelui Rusiei a decolat
de la Brisbane înainte de publica-
rea comunicatului final al summi-
tului G20. Surse ruse au anunþat
încã de sâmbãtã cã Putin a decis
sã plece mai devreme decât era
programat de la summitul. „Pro-
gramul vizitei preºedintelui Putin
a fost modificat. A fost scurtat”,
a precizat o sursã din cadrul de-
legaþiei ruse, citatã de AFP. Con-
form surselor oficiale însã, pre-
ºedintele Rusiei participã la dez-
baterile summitului, dar nu va fi
prezent la dineul oficial ºi va ple-
ca mai devreme decât era prevã-
zut. „Acest dineu este mai degra-
bã o ocazie de divertisment”, a
explicat sursa citatã. Vladimir
Putin a fost supus presiunilor cu
ocazia summitului G20, liderii oc-
cidentali reproºându-i implicarea
în conflictul separatist din Ucrai-
na, inclusiv în doborârea cursei
Malaysia Airlines MH17, incident

soldat cu 298 de morþi, din care
38 de australieni. Kremlinul a
respins, sâmbãtã, speculaþiile cã
Putin ºi-a modificat agenda din
cauza disensiunilor cu liderii oc-
cidentali: „Aceste speculaþii sunt
niºte absurditãþi. Tema sancþiuni-
lor împotriva Rusiei a fost abor-
datã pe larg la toate întrevederile
bilaterale, dar nu a fãcut nimeni
presiuni”.

Totuºi, preºedintele american,
Barack Obama, a avertizat ieri, la
Brisbane, cã, dacã omologul sãu
rus va continua sã alimenteze con-
flictul din estul Ucrainei, Rusia va
rãmâne izolatã de comunitatea in-
ternaþionalã, relateazã AFP. „Dacã
el continuã sã încalce dreptul in-
ternaþional, sã încalce acordul asu-
pra cãruia s-a angajat cu câteva
sãptãmâni în urmã, izolarea cu
care se confruntã în prezent Ru-
sia va continua”, a declarat Oba-
ma, într-o conferinþã de presã sus-
þinutã în finalul G20. Liderul de la
Casa Albã s-a referit la acordul de
încetare a focului, semnat în luna
septembrie la Minsk, între Ucrai-
na ºi separatiºtii proruºi, care con-
troleazã zonele din estul acestei
foste republici sovietice. Þãrile

membre ale Uniunii Europene ºi
Statele Unite au transmis „un
mesaj foarte clar” Rusiei, pe
tema crizei din Ucraina, cu oca-
zia summitului G20 de la Bris-
bane, a declarat, la rândul sãu,
premierul britanic, David Came-
ron, citat de AFP. „Este foarte
bine cã, la reuniunea G20, þãrile
UE ºi Statele Unite au transmis
un mesaj foarte clar Rusiei pri-

vind modul în care vom aborda
criza ucraineanã în urmãtoarele
luni ºi ani”, a precizat Cameron
într-o conferinþã de presã.
„Existã o poziþie unitarã între
þãrile europene ºi Statele Unite.
Vom continua sã exercitãm pre-
siuni, iar, dacã Rusia va conti-
nua sã destabilizeze Ucraina, vor
urma alte sancþiuni”, a avertizat
liderul de la Londra.

mari pãrþi din þara sa”, a adãugat
Obama, în timp ce SUA conduc o
coaliþie, formatã din mai multe sta-
te, care luptã împotriva SI, ce in-
tenþioneazã sã-ºi extindã imperiul
în teritoriile irakiene ºi siriene.
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Anunþul tãu!
SC FLORIS GEL SRL, anunþã

publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a autoriza-
þiei de mediu privind activitatea  sta-
þie distribuþie carburant ce se des-
fãºoarã în Cãlãraºi, satul Cãlãraºi,
str. Stadionului, nr. 27, judeþul Dolj.
Informaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediulAPM Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1,  zilnic între orele
9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 1.12.2014…..( 15 zile ca-
lendaristice de la data apariþiei
anunþului în presã)

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.

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.

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.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
CERERI SERVICIU

Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de 4
ore/zi. Telefon: 0764/
389.256.
Îngrijesc copil ºi doam-
nã în vârstã chiar ºi cu
ora. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0761/578.875.
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vân-
zãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

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

MEDITAÞII
Meditez geografie. Te-
lefon: 0749/043.111.
Meditez limba româ-
nã. Telefon: 0762/
929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Finisaje interioare, ex-
terioare, reparaþii, re-
novãri. Telefon: 0736/
003.526.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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



12 / cuvântul libertãþii luni, 17 noiembrie 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

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.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Te-
lefon: 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 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/ 692.884.
Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/ 498.818.
Vând casã în Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.

Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie ex-
celentã, spaþii generoa-
se, detalii zilnice la tele-
fon: 0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, jude-
þul 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 Re-
galã superbã 3 came-
re ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canaliza-
re la poartã, localitatea
Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stra-
dal, utilitãþi, apã, cu-
rent, canalizare, îngrã-
dit, doar sã vã ridicaþi
casa, 35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren lângã aba-
torul de animale stra-
dal, 10000 mp, Ghin-
deni, utilitãþi, apã ºi cu-
rent, 8 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0761/
817.214.
Vând teren 10000 mp,
Malu Mare, lângã moa-
rã, stradal, având po-
sibilitate pentru utilitãþi,
curent ºi apã, 15 Km de
Craiova, 10 euro / mp,
negociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.

Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Relaþii
la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, 1000-
2000 m deschidere 36
m, ideal pentru Show-
room, depozit, halã,
parc auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de Lacul Tanchiºti-
lor, între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, 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 Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comercial cu
terasã, zonã centralã. Te-
lefon: 0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã cãmin
Valea Roºie cu o cã-
suþã locuibilã. Telefon:
0764/806.680.
Apartamet 2 camere cu
casã împrejurimi Craiova.
Telefon: 0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Ber-
linã, consum 4%,
90.000 km, culoare alb,
foarte bunã, 1000 euro.
Telefon: 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,
impecabil.  Telefon:
0762/109.595.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi, cu-
loare roºu grena, taxa
auto plãtitã ºi nerecu-
peratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând antenã satelit
marca Kambridge. Te-
lefon: 0351/444.088.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând 2 jenþi cu cauciu-
curi de Logan. Telefon:
0766/304.708.
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        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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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:

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.

Vând chivetã, 55/40 cm,
30 Ron, tablouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse, 2 Ron.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoase.
Telefon: 0763/226.996.
Vând copertinã lungi-
me 6 m, lãþime 1.5 m.
Telefon: 0744/391.195.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei/kg,
covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Tele-
fon: 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 + anve-
lope 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–
soarelui pentru combi-
nã C 12M, cutie vite-
ze, reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi alte
piese. Telefon: 0764/
261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, pu-
tinã salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghe-
te militare, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii, combinã mu-
zicalã stereo. 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.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut de
cismãrie veche, maºi-
nã de scris defectã.
Telefon: 0251/417.493.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor
copii. Telefon: 0745/
602.001.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare finisa-
tã neocupatã. Telefon:
0722/456.609.
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu jan-
tã 155/13 noi, aragaz
voiaj cu douã ochiuri
cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat
tablã de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l, re-
ductor oxigen sudurã,
alternator 12V nou, del-
cou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
SCHIMBURI

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

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

Închiriez apartament 4
camere, mobilat, utilat,
centralã, tot confortul,
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0756/379.809.
ÎNCHIRIEZ casã, stra-
da 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,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posibi-
litãþi de platã a întreþi-
nerii ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0726/497.404.

Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. 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, ultraîmbunãtã-
þit, centralã, stradal zona
Cinematograf Craioviþa,
180 euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Tele-
fon: 0726/212.774.
Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon
închis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern ºi
regim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 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 se-
rioasã pentru priete-
nie, convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie, în-
treþinere. Telefon:
0253/289.198.
65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obliga-
þii, doresc doamnã pen-
sionarã fãrã obligaþii.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut o familie nevoia-
sã care poate îngriji
permanent o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
o las moºtenire. Tele-
fon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.
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Seria 1: Viitorul Dobridor – Viitorul Ciupercenii Noi 4-3, Voin-
þa Caraula – SC Poiana Mare 1-5, SIC Pan Unirea – Tractorul
Cetate 3-0, Victoria Pleniþa – Avântul Giubega 6-1, Viitorul Vâr-
top – Avântul Verbiþa 1-2, Fulgerul Maglavit – Flacãra Moþãþei 0-
3, Recolta Galicea Mare – Progresul Ciupercenii Vechi 4-2. Du-
nãrea Negoi a stat.

Clasament (primele 5): 1. SIC PAN 30p (- 1 joc), 2. Pleniþa
27p (- 1 joc), 3. Moþãþei 24p (- 1 joc), 4. Cetate 22p, 5. Ciuperce-
nii N. 19p.

Seria 2: CSM Progresul Bãileºti – Triumf Bârca 5-2, Progre-
sul Cerãt – Voinþa Radovan 4-0, Recolta Urzicuþa – Avântul Rast
2-2, Recolta Seaca de Câmp – Gloria Catane 0-3, Unirea Goicea
– Viitorul GP Siliºtea Crucii 4-2. Recolta Cioroiaºi – AFC Giurgi-
þa ºi Viitorul Mãceºu de Sus – Recolta Mãceºu de Jos nu s-au
disputat.

Clasament (primele 5): 1. Catane 24p, 2. Mãceºu S. 23p (- 2
jocuri), 3. Cerãt 21p, 4. Bãileºti 19p, 5. Giurgiþa 18p (- 1 joc).

Seria 3: Dunãrea Gighera – Unirea Amãrãºtii de Jos 3-2,
Avântul Daneþi – Unirea Tricolor Dãbuleni 1-5, Victoria Cãlãraºi
– Progresul Amãrãºtii de Sus 1-1, Torentul Secui – Viitorul Gân-
giova 8-3, Fulgerul Mârºani – Viitorul Sadova 5-1, Ajax Dobro-
teºti – Avântul Dobreºti (rezultatul nu ne-a parvenit pânã la închi-
derea ediþiei). Unirea Tâmbureºti a stat.

Clasament (primele 5): 1. Amãrãºtii S. 24p, 2. Tâmbureºti 23p

Seria 3
Dinicu Golescu Câmpulung – ACS

PODARI 0-1, AFC Astra II – Viºina
Nouã 2-1, Sporting Roºiori – Atletic
Bradu 1-1 ,  Chindia Târgoviºte –
FCM Târgoviº te  4-1 ,  Concordia
Chiajna II – Argeºul Piteºti 0-3, CS
ªtefãneºti – CS Afumaþi 1-1, Inter
Clinceni – Urban Titu 1-0.

1. Argeºul     24 8. Roºiori        15
2. Chindia     23 9. Clinceni       14
3. Afumaþi     22 10. Viºina N.    14
4. Titu     21 11. FCM Târg. 13
5. ªtefãneºti    19 12. Bradu         11
6. Chiajna II    18 13. PODARI    11
7. D. Golescu   17 14. Astra II      9

Cu bilanþ nul, pe teren strãin, în aceastã
stagiune a Seriei 3, ACS Podari a spart geaþa
sâmbãtã, când, la finele unui joc tactic per-
fect, elevii lui Dragoº Bon au dispus cu 1-
0, la Câmpulung Muscel, de CSª Dinicu
Golescu. Reuºita a cãzut imediat dupã pa-
uzã, în minutul 49, Jackie Nicolae trans-
formând un penalty obþinut de Rãduþ. Nu
la fel de preciºi au fost de la punctul cu var
amfitrionii, goalkeeper-ul Marian Mecea do-
vedindu-se providenþial în minutul 36.

La ACS Podari au jucat: Mecea – Cio-
cârlã, Dina, Dreºcã, Ciocioanã – Drago-
mir, Sãceanu – N.Nicolae, D. Preda, Rã-

Vânãtorul Desa – CS U II Craiova 0-
2, Dunãrea Calafat – Unirea Leamna 3-0
(neprezentare), Recolta Ostroveni – Vii-
torul Cârcea 0-1, Amaradia Melineºti –
Dunãrea Bistreþ 0-1, Victoria Celaru –
Progresul Segarcea 0-3, Danubius Bechet
– ªtiinþa Malu Mare 3-0.

1. CS U II 35 7. Leamna 20
2. Calafat 33 8. Malu Mare 12
3. Cârcea 31 9. Ostroveni 11
4. Bistreþ 30 10. Melineºti 10
5. Segarcea 27 11. Celaru 9
6. Bechet 23 12. Desa 2

Etapa viitoare (22 noiembrie, ora
12:00): Progresul Segarcea – Danubius
Bechet, ªtiinþa Malu Mare – Recolta Os-
troveni, Viitorul Cârcea – Amaradia Meli-
neºti, Dunãrea Bistreþ – Dunãrea Calafat,
Unirea Leamna – Vânãtorul Desa, CS U
II Craiova – Victoria Celaru.

duþ – Crãciun. Au mai intrat Stoica, Nicu-
lescu ºi Stoian.

În urma rezultatului, Podariul a egalat la
puncte pe Atletic Bradu ºi a trecut pe 13,
iar în etapa viitoare (sâmbãtã), ultima a tu-
rului, va juca “acasã” cu a doua clasatã,
Chindia Târgoviºte.
Filiaºi s-a impus facil în derby-ul
judeþean cu Municipal

De asemenea sâmbãtã, în Seria 4,
ACSO Filiaºi n-a avut nici o problemã în
a-ºi adjudeca toate punctele în derby-ul
doljean cu ultima clasatã, Viitorul Munici-

(- 1 joc), 3. Dãbuleni 18 (- 1 joc), 4. Sadova 18p (- 1 joc), 5.
Daneþi 17p (- 1 joc).

Seria 4: Luceafãrul Popânzãleºti – Viitorul Apele Vii 0-15,
ªtiinþa Teasc – Unirea Câmpeni 0-3, Progresul Castranova –
Viitorul II Cârcea 3-3, Viitorul Coºoveni – Sporting Leu 5-0, Avân-
tul Pieleºti – Flacãra Drãgoteºti 5-0, Atletico Zãnoaga – Voinþa
Puþuri 3-0.

Clasament (primele 5): 1. Cârcea II 28p (- 1 joc), 2. Coºoveni
25p, 3. Castranova 22p, 4. Puþuri 22p, 5. Leu 20p.

Seria 5: Viitorul Ghindeni – CS Casa Bogdan Craiova 4-2,
Aktiv Padea – Inter Secui 1-3, Voinþa Belcin – AS Rojiºte 0-1,
Arena Bulls Preajba – Avântul Gherceºti 6-1, Avântul Þuglui –
ªtiinþa Calopãr 3-0, Fortuna Craiova – Viitorul ªtiinþa Craiova
(rezultatul nu ne-a parvenit pânã la închiderea ediþiei).

Clasament (primele 5): 1. Secui 28p, 2. Rojiºte 27p, 3. Þuglui
22p, 4. ªtiinþa Craiova 22p (- 1 joc), 5. Preajba 18p.

Seria 6: Unirea Braloºtiþa – Vulturul Cernãteºti 3-1, Viito-
rul Valea Fântânilor – Progresul Mischii 4-3, Luceafãrul Cra-
iova – Rapid Potmelþu 1-0, Jiul Breasta – Standard ªimnicu
de Sus 0-5, AS Greceºti – AS Scaieºti 2-4. Viitorul Municipal
II Craiova a stat.

Clasament (primele 5): 1. Municipal II 25p, 2. Potmelþu 19p (-
1 joc), 3. Luceafãrul 19p, 4. Braloºtiþa 18p, 5. Valea F. 17p.

pal Craiova, 3-1, la Braloºtiþa.
Pentru echipa antrenatã de Gheorghe

Ciurea, ajunsã pe locul 6, cea mai înaltã
poziþie înregistratã pânã acum, au punctat
ªtoiu (30 pen.), Rãducanu (64) ºi Buciu-
man (74). De partea cealaltã, Lucian Scar-
lat în închis tabela, în minutul 87.

Vinerea viitoare, Filiaºul încheie turul de
campionat cu un meci la Tg. Jiu, cu Pan-
durii II, formaþie cu care se aflã la egalita-
te de puncte, iar Municipal va juca la Iºal-
niþa, încercând sã obþinã cel dintâi succes
stagional ºi contra celor de la Millenium
Giarmata.

Seria 4
ACSO FILIAªI – VIITORUL MU-

NICIPAL CRAIOVA 3-1, Minerul Me-
hedinþi – FC Hunedoara 1-2, Minerul
Motru – CS Ineu 1-2, Naþional Sebiº –
Pandurii II Tg. Jiu 2-0, UTA Bãtrâna
Doamnã – Nuova Mama Mia Beciche-
recul Mic 2-2, ªtiinþa Turceni – Vulturii
Lugoj 0-1. Millenium Giarmata a stat,
deoarece Muncitorul Reºiþa s-a retras
din campionat

1. Sebiº      27 8. Hunedoara  15
2. Mama M.     25 9. Ineu            9
3. UTA      24 10. Mehedinþi* 8
4. Giarmata      22 11. Motru        7
5. Lugoj      20 12. Turceni      7
6. FILIAªI      16 13.V. M.

    7. Pandurii II    16        CRAIOVA        3

* - singura echipã cu 12 jocuri – în rest,
toate celelalte au câte 11.
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Rezultate din preliminarii:
Grupa C

Luxemburg - Ucraina 0-3 (Iarmolenko ’33, ’53, ’56)
Macedonia - Slovacia 0-2 (Kucka ’25, Nemec ’38)
Spania - Belarus 3-0 (Isco ’18, Busquets ’19, Pedro Rod-

ríguez ’55)
Clasament: 1. Slovacia 12p, 2. Spania 9p, 3. Ucraina 9p,

4. Macedonia 3p, 5. Belarus 1p, 6. Luxemburg 1p.

Grupa D
Georgia – Polonia 0-4 (Glik ’51, Krychowiak ’71, Mila

’73, Milik ’90)
Germania -Gibraltar 4-0 (Müller ’12, ’29, Götze ’38, San-

tos’67 - autogol)
Scoþia – Irlanda 1-0 (Maloney ’75)
1. Polonia 10p, 2. Irlanda 7p, 3. Scoþia 7p, 4. Germania

7p, 5. Georgia 3p, 6. Gibraltar 0p.

Grupa E
Anglia - Slovenia 3-1 (Rooney ’59 - pen., Welbeck ’66,

’72 / Henderson ’57 - aut)
San Marino - Estonia 0-0
Elveþia - Lituania 4-0 (Arlauskis ’66 (autogol), Schär ’68,

Shaqiri ’80, ’90)
Clasament: 1. Anglia 12p, 2. Slovenia 6p, 3. Lituania 6p,

4. Elveþia 6p, 5. Estonia 4p, 6. San Marino 1p.

Grupa G
Austria - Rusia 1-0 (Okotie ’72)
Republica Moldova - Liechtenstein 0-1 (Burgmeier ’74)
Muntenegru - Suedia 1-1 (Jovetici ’80 (penalti) / Ibrahi-

movici ‘9)
1. Austria 10p, 2. Suedia 6p, 3. Muntenegru 5p, 4. Rusia

5p, 5. Liechtenstein 4p, 6. Moldova 1p.

Grupa I
Portugalia -Armenia 1-0 (Cristiano Ronaldo ’71)
Serbia- Danemarca 1-3 (Tosic ’4 / Bendtner ’60, ’85, Kjær ’62)
1. Danemarca 7p, 2. Portugalia 6p, 3. Albania 4p, 4. Ser-

bia 1p, 5. Armenia 1p. Serbia e penalizatã cu 3 puncte.

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

A marcat: Papp 74, 79.
România: Tãtãruºanu - Papp, Chiricheº, Grigore,

Raþ - Pintilii, Sânmãrtean - Torje (Hoban 80), Chip-
ciu, Tãnase (Maxim 58) - Stancu (Keºeru 46). An-
trenor: Anghel Iordãnescu.

Irlanda de Nord: Carroll - McLaughlin, McAuley,
Hughes, McGivern - McGinn (Clingan 63), Norwo-
od, Baird, Evans (McKay 79), Brunt - Lafferty. An-
trenor: Michael O’Neill

Cartonaºe galbene: Pintilii 47 / McLaughlin 45, Laf-
ferty 52

Arbitru:  Jonas Eriksson (Suedia).

Clasamentul grupei F

1. România      4     3     1 0 6-1 10
2. Irl. de N.      4     3     0 1 6-3 9
3. Ungaria      4     2     1 1 4-3 7
4. Finlanda      4     1     1 2 4-5 4
5. Ins. Feroe     4     1     0 3 2-6 3
6. Grecia      4     0     1 3 1-5 1

Celelalte meciuri ale grupei: Grecia – Feroe 0-1 (Ed-
mundsson 64), Ungaria – Finlanda 1-0 (Gera 83).

Urmãtoarea etapã (29 martie 2015):  România - In-
sulele Feroe, Irlanda de Nord - Finlanda ºi Ungaria-
Grecia.

„Pandurul” Roman ºi Adi Popa,
convocaþi de Iordãnescu

Atacantul formaþiei Pandurii Târgu Jiu, Mihai Roman, a
fost convocat de selecþionerul Anghel Iordãnescu pentru
meciul amical pe care reprezentativa României îl va dispu-
ta, marþi, pe teren propriu, cu echipa Danemarcei. Atacan-
tul se va alãtura lotului primei reprezentative,în cantona-
mentul de la Mogoºoaia. Craiovean la origine, Mihai Ro-
man, în vârstã de 22 de ani, are cinci selecþii la reprezenta-
tiva Under 21 a României, pentru care a ºi marcat de douã
ori. În actuala ediþie a Ligii I, atacantul de la Pandurii a
înscris 7 goluri în 13 jocuri. El a mai evoluat în carierã la
FCU Craiova, Petrolul, „U” Cluj, Turnu Severin ºi Sãgeata
Nãvodari.  Mihai Roman a devenit al patrulea tricolor din
lotul pentru partida de marþi care nu are nicio selecþie la
prima reprezentativã. Ceilalþi trei sunt Bogdan Mitrea, Eric
Bicfalvi ºi George Puºcaº.

De asemenea, Iordãnescu a apelat la serviciile lui Adi Popa,
mijlocaºul Stelei, care îl înlocuieºte pe colegul sãu de echi-
pã, Tãnase. În vârstã de 26 de ani, Adi Popa a adunat pânã
în prezent patru selecþii la echipa naþionalã, pentru care nu a
reuºit sã înscrie niciun gol.

Nuno Rocha, titular contra Nigerului

Jucãtorul Universitãþii Craiova, Nuno Rocha, a fost titu-
lar în naþionala Capului Verde, care a învins, la Praia, naþio-
nala Nigerului, scor 3-1. Nuno Rocha a fost înlocuit în mi-
nutul 80, la 1-1, ceel douã reuºite decisive ale „rechinilor
albaºtri” venind în prelungirile jocului. În celãlalt meci al
grupei de calificare, Zambia a învins Mozambicul cu 1-0.
Capul Verde, calificatã deja la turneul final, organizat de
Guineea Ecuatorialã, a câºtigat grupa, având 12 puncte, iar
Zambia o urmeazã cu 8 puncte. Cele douã se vor întâlni
miercuri în ultimul joc din grupã, care nu va mai conta pen-
tru configuraþia finalã a grupei.

Ranieri, demis dupã „cataclismul Feroe”

Antrenorul Claudio Ranieri, aflat în funcþie din luna iulie,
a fost demis de la conducerea tehnicã a naþionalei Greciei,
sâmbãtã, dupã ce selecþionata elenã a fost învinsã în urmã
cu o zi de Insulele Feroe, scor 1-0, în grupa F a prelimina-
riilor Euro-2016, din care face parte ºi România. „Nu exista
altã soluþie în afara celei e a pune capãt colaborãrii cu Rani-
eri”, a anunþat federaþia greacã. Ranieri, în vârstã de 63 de
ani, se afla totuºi pentru ultima datã pe banca echipei Gre-
ciei la meciul amical cu Serbia, programat mâine.

Pase scurte, pase lungi

2-0 cu Irlanda de Nord, la Bu-
cureºti, în preliminariile EURO
2016, este un rezultat de pus în
ramã la sediul FRF. Nord-irlande-
zii au venit pe „Naþional Arena” în
postura de lideri ai grupei F, dupã
aproape trei decenii în care fotba-
lul lor se dovedise incapabil a se
califica pentru vreo competiþie in-
ternaþionalã. Spre deosebire de
vecinii lor sudici, de la începutul
anilor 80 în ascensiune (sfert-fi-
naliºti la CM 90, ajunºi în optimi
în 1994 ºi 2002). Aºadar, rezultat
mare, datorat realizãrilor fabuloa-
se ale fundaºului stelist Paul Papp
ºi inteligenþei tactice a lui Sânmãr-
tean, de departe lumina echipei
generalului Anghel Iordãnescu. Un
rezultat mare pe motivul esenþial
cã aduce reprezentativa României
pe primul loc în grupa F, dar ºi
pentru acela cã victoria tricolori-
lor este o revanºã în faþa aceluiaºi

Când amintirile sunt ºchioapeCând amintirile sunt ºchioapeCând amintirile sunt ºchioapeCând amintirile sunt ºchioapeCând amintirile sunt ºchioape
Mircea Canþãr

adversar – aflat în plinã renaºtere
– dupã 29 de ani. Atunci, la 16
octombrie 1985, Irlanda de Nord,
echipa lui Billy Bingham, pe Sta-
dionul „23 August” – o clisã aco-
peritã cu iarbã – a scufundat toate
speranþele noastre de a vedea tri-
colorii la CM din Mexic, unde a
strãlucit ca o stea de primã mãri-
me, mai trebuie s-o spunem, Die-
go Maradona. A fost o partidã de
calvar când golul crunt al nord-ir-
landezului Quinn, din minutul 29,
în poarta lui Silviu Lung, dupã un
ºir de erori în defensivã, n-a mai
putut fi întors, chiar dacã raportul
cornerelor a fost de 21-0, chiar
dacã s-a ºutat de 11 ori pe spaþiul
porþii lui Jennings, fundaºul Nicholl
suplinindu-l de douã ori când fu-
sese bãtut iremediabil. Cele douã
remize (0-0 ºi 1-1) cu echipa lui
Bobby Robson –selecþionerul An-
gliei- rãmâneau de palmares, iar
cursa lui Cãmãtaru la golul de pe
Wembley (11 septembrie 1985),

cu Fenwick ºi Wright în spate,
pânã în careul lui Shilton, o ima-
gine de neuitat. La returul cu
nord-irlandezii de la Bucureºti,
dupã victoria acestora pe teren
propriu (3-2), lucrurile se prezen-
tau astfel: Costicã ªtefãnescu,
suspendat pentru douã cartonaºe
galbene; Rodion Cãmãtaru, acci-
dentat în partida de campionat cu
FC Argeº, dupã un atac criminal,
„din spate”, al fundaºului ªtefan,
cu fracturã de peroneu, pentru
care piteºteanul nici mãcar n-a
fost eliminat din teren. FC Argeº
cu Florin Halagian antrenor avea-
…imunitate. Asta nu s-a mai spus.
Cum nu s-a mai reamintit nici fap-
tul cã stelistul Tudorel Stoica,
cãpitanul celor din Ghencea, re-
fuza convocãrile la echipa repre-
zentativã. Iar Ilie Balaci, farul
echipei lui Lucescu în prelimina-
riile pentru Euro 84, era indispo-
nibil. Selecþionerul Mircea Luces-
cu l-a investit, s-a spus miºcare

surprinzãtoare, pe Gicã Hagi (21
de ani) cãpitan de echipã, cam
totuna cu misiunea eroului lui Ju-
les Verne, numai cã sub povara
banderolei a clacat, fiind de nere-
cunoscut, amestecându-se în ano-
nimatul plutonului, cu Michael
Klein, Dorin Mateuþ sau Mircea
Rednic, toþi undeva spre 1,70 m
în faþa unei defensive cât stâlpul
de telegraf fiecare. Gândire de se-
lecþioner, elogiat pânã la delir de
cântãreþii fideli. Cu Marcel Coraº,
înlocuit în minutul 62, cu Victor
Piþurcã, fãrã nicio extremã, pu-
team ataca pânã în zilele noastre,
fãrã vreun rezultat. Sub orice cri-
ticã, Iorgulescu ºi Iovan. S-a mai
sperat inutil în fair-play-ul brita-
nic, cliºeu ieftin, de parcã Bryan
Robson ºi Whiteside, colegi de
echipã la Manchester United, ur-
mau sã-ºi punã tãlpi pe ochi în con-
fruntarea directã de amorul lor-
…pentru tricolori. Bineînþeles din
„fair-play” au fãcut 0-0 pe Wem-

bley ºi România era lãsatã acasã.
North Ireland a mers în Mexic în
numele fair-play-ului britanic,
cum spuneam, într-un moment în
care cluburile engleze erau exclu-
se din competiþiile europene dupã
tragedia de pe Heysel.  Într-o carte
dedicatã lui Mircea Lucescu, chiar
aºa intitulatã, apãrutã în 1999,
Ioan Chirilã, neîndoielnic bun po-
vestitor, atribuia disputarea parti-
dei pe Stadionul „23 Augus-
t”…conducerii partidului, mai
exact lui Emil Bobu ºi preºedinte-
lui CNEFS-ului de la acea vreme,
Haralambie Alexa. Infinit mai vi-
novaþi decât Mircea Lucescu…

P.S.: Roy Carroll (37 ani), porta-
rul nord-irlandez titular, vineri sea-
ra, s-a întors în Anglia sâmbãtã
dimineaþa, pentru a se alãtura coe-
chipierilor de la Notts Country,
pentru partida cu Coventry (1-0)
din etapa a XXVII-a a Ligii 1, dis-
putând astfel douã partide în mai
puþin de 24 de ore.

România – Irlanda
de Nord    2-0
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Garanţii pentru TINEri.
O şansă pentru România!

România este pe cale să îşi piardă o generaţie. 1 din 4 tineri nu are un loc de
muncă, iar speranţa românilor într-un viitor mai bun scade pe zi ce trece. Este o
luptă contra sistemului, spun tinerii. Un sistem care fie nu a ştiut să îi educe cum
trebuie, fie nu le poate asigura un loc de muncă după ce ies de pe băncile şcolii.
Nici până în prezent nu s-au identificat cu exactitate cauzele problemei. Poate e
nevoie de o schimbare a cadrului legislativ; poate ducem lipsă de angajatori mai
deschişi şi mai non-conformişti. Sau poate că e nevoie chiar de amândouă. Cei
mai importanţi sunt însă primii paşi către o schimbare - una pentru viitorul copiilor
şi al ţării în care ne dorim să trăim după standarde europene. Dar orice schimbare
începe de la rădăcină. Tocmai cea pe care momentan societatea românească o
lasă să se usuce. Vorbim aici despre tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani,
care - oficial - reprezintă peste 24% din totalul ratei de şomaj a României. Neoficial
ei sunt însă mult mai numeroşi. Printre ei, sunt multe mii de tineri care ar putea să
îşi regăsească drumul în viaţă, dacă ar fi îndrumaţi, sprijiniţi şi consiliaţi corespun-
zător; mii de tineri care vor să înveţe o meserie sau, de ce nu, să îşi deschidă, la un
moment dat, propria afacere.

Şi cum oricine are dreptul la o nouă şansă, acum, pentru toţi tinerii cu vârste
cuprinse între 16 şi 24 de ani, care nu au reuşit să promoveze examenul de baca-
laureat şi sunt în căutarea unui loc de muncă, doresc să înveţe o meserie solicitată
pe piaţa muncii sau să îşi deschidă propria afacere, Blocul Naţional Sindical a
deschis centre speciale de consiliere.

Dacă te numeri printre ei, nu aştepta ziua de mâine, ci acţionează acum! Te
aşteptăm la birourile şi centrele de consiliere ale Blocului Naţional Sindical din
Focşani, Craiova, Râmnicu Vâlcea şi Târgovişte. Aici oferim tinerilor acces gratuit
la informare şi consiliere profesională, sprijin în găsirea unui loc de muncă, stagii
pilot de ucenicie şi formare profesională, dar şi multe altele. Şi nu uita că dacă eşti
dispus să lucrezi pentru reuşita ta, noi te ajutăm să realizezi ceea ce ţi-ai propus.
Suntem convinşi că împreună putem schimba destine şi că putem resuscita o ge-
neraţie considerată, pe nedrept, fără şanse.

Află mai multe despre unul dintre cele mai ample şi eficiente programe aplicate
în România în ultimii 20 de ani  intrând pe www.garantiitineri.ro. GARANŢII PEN-
TRU TINERI. Un Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţioanal de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013.

Echipele clubului SCM U Craio-
va au obţinut victo rii cu 3-0 în etapa
a 6-a a Diviziei A1, în partide în care
deru larea os tilităţiilor, şi facem refe-
rire aici, în  special, la rezultatele se-
turilor, au s emănat izbitor de mult

Cronologic, băieţ ii, pe trei îna-
intea meciului, au dispus vineri sea-
ră, la  Polivalentă, de Pheonix Şim-
leu Silvaniei (locu l 10 din 12), cu
25-22, 25-20 şi 25-12, în t imp ce fe-
tele, pe u ltimul loc la ora disputei
(fără victorie şi cu doar un punct ),
au  trecut sâmbătă, dar în  Sala “Ion

VOLEI (M, F) – Divizia A1

Dublă fără set pierdut
A surprins victoria fetelor, prima din actuala stagiune

Alexandres cu”, de Unic Piat ra
Neamţ (locul 9 din 12), cu 25-20, 25-
21, 25-11.

“Primele s etu ri au  fos t foarte
grele! La un moment dat am avut
emoţii că nu pu tem ţ ine ritmul până
la sfârşit, deoarce am simţ it o  stare
de oboseală în  sânul echipei, oare-
cum normală în contextul în  care
ultimele 4 partide se încheias eră în
maximum de s eturi. Apreciez enorm
că băieţii, în  a doua parte a meciu-
lui, au jucat  aşa cum le-am cerut, au
jucat  exact , eficient , au jucat  la

punct  şi nu  a mai fos t nevo ie să
prelungim fazele, tocmai în  ideea de
a nu ne cons uma energia. Este o
victorie muncită, cu un  advers ar
incomod, un adversar aşa cum am
spus, periculos. Trebuie să gestio-
năm starea de obos ealăşi să ne pre-
gătim pentru  meciu l cu  Partizan,
returu l din Cupa CEV de miercuri
(n.r. o ra 19:15, Sala Polivalen tă; în
tu r sârb ii s -au impus  cu 3-2)”, a
spus tehnicianu l echipei masculi-
ne, Dan  Pas cu.

Trecând  în tabăra fetelor, antre-

norul Alexandru Cosma, care-şi pu-
nea speranţe în cucerirea doar a
unui punct , a  declarat: “S-a spart
gheaţa în sfârşit, ce-i drept cam târ-
ziu , dar bine că s-a spart şi am ob ţi-
nut  p rima v icto rie în  campionat .
Victoria e numai a fetelor, şi-au do-
rit-o foarte mult . E rezu ltatul unită-
ţii de grup a ech ipei”.

După v ictoria de v ineri, băieţii au
rămas  pe 3 dar au egalat la puncte
(14) pe a doua clas ată, Municipal
Zalău , învinsă la zero în derby-ul cu
liderul Tomis  Constanţa (17p). Run-
da viitoare, în 23 noiembrie, SCM se
deplasează la Bucureşt i, pentru  dis-
puta cu CSM, locu l 5, 10p. To t în
compania unei echipe aflate pe 5 vor
juca şi fetele (penultimele acum, cu
4p), şi tot  în deplasare, sâmbătă, cu
CSM Târgovişte (12p).

Celelalte rezu ltate ob ţinu te în
acest weekend  de formaţiile craio-
vene de sală

HANDBAL (M): Universitatea

Craiova a învins, sâmbătă, la Poliva-
lentă, cu 37-29 (19-13), pe Potaissa
Turda, într-un meci contând pentru
etapa a 9-a Divizia A, Seria B. Graţie
acestui rezultat, alb-albaştrii au ur-
cat de pe 4 pe 3, cu 21 de puncte (7v,
2î), la şase lungimi de liderul Reşiţa.
Urmează acum un meci cu Naţional
Sighişoara (locul 9), cu 12 puncte, joc
programat sâmbătă, în Ardeal.

BASCHET (F): SCM CSŞ Craio-
va a p ierdut ş i a 11-a partidă, d in
tot atâtea etape s curse d in Liga Na-
ţ ională, 52-91, în  dep lasare, cu
CSBT Alexandria. Evident  ult ila în
clasament (locu l 14), SCM va juca
în  runda ce vine, miercuri, în Sala
“Ion A lexandrescu”, cu  Univers i-
tatea CSM Oradea, locul 12 (2v, 9î).

* Echipa mas culină de baschet
(locul 5) a avut etapă liberă, iar cea
de handbal fete (locul 2) joacă mier-
curi, 19 noiembrie, în ultimul meci
al turului de campionat, la Braşov,
con tra Coronei (locul 4).


