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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- În afară de “cei şapte ani
de-acasă”, directorului meu,
Popescule, nu-i lipseşte nimic. politică / 3
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O lovitură
de teatru
cu posibile efecte
devastatoare
pentru stânga
democrată

Probabilitatea ca în cel de-al doi-
lea tur de scrutin al alegerilor prezi-
denţiale să se impună categoric can-
didatul ACL, Klaus Iohannis, des-
părţit de 10 procente de contracan-
didatul său, Victor Ponta, era mai
mult iluzorie, dacă ne raportăm la
ceea ce semnalau măsurătorile so-
ciologice (CURS-Avangarde, CSCI,
Sociopol, Inscop şi Ires) cu numai
două zile înainte. Toate, fără excep-
ţie, îl poziţionau pe Victor Ponta drept
câştigător indiscutabil, în pofida unei
percepţii de cu totul altă natură din
partea omului de rând.

Preşedintele
PPE,
Joseph Daul
a salutat victoria
lui Klaus Iohannis

Conferinţă
a Baroului Dolj
pe tema libertăţii
de exprimare

Baroul Dolj ş i Ambasada
Statelor Unite ale Ame ricii la
Bu cu re şt i or ga ni ze az ă la
s fârş itul acestei săptămâni o
conferinţă cu te ma  “Respe c-
tul vie ţii private sau liberta-
te a de  exprimare  ?”. Eveni-
me ntul va avea loc sâmbătă,
înce pând cu ora 10.00, la Fi-
larmonica “Oltenia” din Cra-
iova. Teme de actualitate, atât
în inte riorul,  cât şi în afara
României, asigurarea libertă-
ţii de  exprimare  ş i respe ctul
vieţii private , vor f i principa-
le le puncte   de pe age nda con-
fe rinţei de  sâmbătă.

„Craiova
Muzicală”:
clasic, pop-jazz,
Tudor Gheorghe,
folk cu „Pasărea
Colibri” şi rock
cu formaţia
„Compact”

Doljenii au ieşit în număr mare la vot, şi în turul II al alege-
rilor prezidenţiale, prezenţa la urne, la nivelul judeţului, fiind
de 64,83%. Şi de această dată opţiunea majorităţii doljenilor s-
a îndreptat către Victor Ponta, care a adunat 60,60% (226.696
voturi valabil exprimate), în timp ce Klaus Werner Iohannis a
fost preferat de 39,39 % dintre votanţi (147.367 de voturi). Asta
în condiţiile în care Klaus Iohannis a fost votat preşedintele
României de 54,50% dintre cetăţeni, la nivel naţional. Mari
surprize nu s-a înregistrat în judeţ, unde Iohannis a ieşit câşti-
gător în nouă localităţi, iar în Craiova, cei doi candidaţi au fost
despărţiţi de 1459 de voturi, Victor Ponta înregistrând un pro-
cent de 50,46%, în timp ce Klaus Iohannis a strâns 49,53%.
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Preºedintele ales, Klaus Iohannis, a decla-
rat ieri, într-o conferinþã de presã, cã le mul-
þumeºte românilor care l-au votat ºi cã va fi
un preºedinte liber, care va reprezenta cetã-
þenii. Apoi a anunþat cã „trebuie sã ne apu-
cãm de treabã”, subliniind cã „eu sunt dispus
sã mã apuc foarte serios ºi foarte hotãrât de
treabã. Românii au dat semnalul schimbãrii
profunde în România. Acest semnal este ex-

ICCJ stabileºte astãzi
dacã Iohannis este
sau nu incompatibil

Dosarul de incompatibilitate al
noului preºedinte al României,
Klaus Iohannis, va fi luat în
discuþie astãzi de judecãtorii
instanþei supreme, care urmeazã
sã stabileascã dacã recursul
Agenþiei Naþionale de Integritate
(ANI) este sau nu admisibil.
Astfel, conform articolului 493,
când aceastã cale de atac este de
competenþa Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, în cazul în care
completul este în unanimitate de
acord cã recursul nu îndeplineºte
cerinþele de formã, cã motivele de
casare invocate ºi dezvoltarea lor
nu se încadreazã în cele prevãzute
de lege sau cã recursul este
evident nefondat, anuleazã sau,
dupã caz, respinge recursul
printr-o decizie motivatã, pronun-
þatã, fãrã citarea pãrþilor. În acest
caz, se menþine decizia Curþii de
Apel Alba-Iulia, care a dispus
anularea raportului prin care ANI
a stabilit cã Iohannis a fost
incompatibil. „Dacã raportul
apreciazã cã recursul este
admisibil ºi toþi membrii sunt de
acord, (...) completul se poate
pronunþa asupra fondului recursu-
lui, fãrã citarea pãrþilor, printr-o
decizie definitivã, care se comuni-
cã pãrþilor”, este a doua variantã
de soluþionare. O a treia posibilita-
te este aceea ca membrii comple-
tului sã pronunþe, fãrã citarea
pãrþilor, o încheiere de admitere în
principiu a recursului ºi sã fixeze
termenul de judecatã pe fond a
recursului, cu citarea pãrþilor.
Instanþa supremã este cea care va
decide definitiv dacã primarul
Sibiului, Klaus Iohannis, a fost în
incompatibilitate în perioada în
care a reprezentat municipiul în
adunãrile generale ale acþionarilor
societãþilor Apã Canal ºi Pieþe.
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fiecare, câte 20 de judeþefiecare, câte 20 de judeþefiecare, câte 20 de judeþefiecare, câte 20 de judeþefiecare, câte 20 de judeþe

Klaus Iohannis a obþinut 54,50% din voturi la turul doi al alegerilor prezidenþiale de
duminicã, iar Victor Ponta a fost votat de 45,49% dintre alegãtorii care s-au prezent la
urne, conform rezultatelor parþiale anunþate, ieri, de Biroul Electoral Central (BEC),
dupã centralizarea a 99,07% din procesele verbale. Candidatul ACL, Klaus Iohannis, a
fost votat de 6.242.825 dintre alegãtori, în timp ce Victor Ponta, candidatul Alianþei PSD-
UNPR-PC, a fost votat de 5.211.097 de alegãtori. Un numãr de 378.811 români din
diaspora au votat duminicã la secþiile amenajate în strãinãtate, faþã de peste 160.000 la
primul tur de scrutin, din 2 noiembrie. Cei mai mulþi votanþi au fost în Italia, Spania,
Republica Moldova, Marea Britanie, SUA, Germania ºi Franþa, dupã cum a anunþat ieri
BEC. Revenind în þarã ºi fãcând o analizã, se constatã cã fiecare din cei doi candidaþi a
câºtigat un numãr de 20 de judeþe, pânã ieri searã nefiind anunþate rezultatele din Ilfov.

Vedeþi în continuare ce judeþe a câºtigat noul preºedinte al României, Klaus Iohannis,
ºi în ce judeþe s-a impus premierul Victor Ponta:

Klaus Iohannis
Suceava: Iohannis – 51,50% (169.254 voturi), Ponta -  48,49% (159.341 voturi)
Mureº: Iohannis -  68,63% (189.918 voturi), Ponta - 31,36% (86.783 voturi)
Arad: Iohannis - 68,24%, Ponta - 31,73%
Bistriþa-Nãsãud: Iohannis – 62,27% (101.987 voturi), Ponta – 37,73% (61.799 voturi)
Timiº: Iohannis – 66,73% (256.509 voturi), Ponta - 33,26% (127.857 voturi)
Covasna: Iohannis – 77,95% (70.713 voturi), Ponta - 22,04% (19.997 voturi)
Cluj: Iohannis – 73,82% (306.068 voturi), Ponta - 26,17% (108.519 voturi)
Iaºi: Iohannis – 54,82% (207.223 voturi), Ponta - 49,33% (201.757 voturi)
Harghita: Iohannis – 79,78% (102.092 voturi), Ponta - 20.22 %  (25.869 voturi)
Sibiu: Iohannis – 79,48% (), Ponta - 20,51%
Braºov: Iohannis – 63,09%, Ponta – 36,9%
Prahova: Iohannis – 52,47% (232.045 voturi), Ponta - 47,53% (210.238 voturi)
Caraº-Severin: Iohannis – 51,93% (81.456 voturi), Ponta – 48,06% (75.395 voturi)
Bihor: Iohannis - 63,48 % (198.393 voturi), Ponta – 36,51% (114.124 voturi)
Alba: Iohannis - 69,59% (143.898 voturi), Ponta – 30,40% (62.875 voturi)
Tulcea: Iohannis – 52,63% (6.0275 voturi), Ponta – 47,37% (54.248 voturi)
Satu Mare: Iohannis – 65,20% (108.690 voturi), Ponta – 34,79% (57.988 voturi)
Maramureº: Iohannis – 60,27% (142.396 voturi), Ponta – 39,72% (93.851 voturi)
Sãlaj: Iohannis - 62,93% (77.397 voturi), Ponta – 37,06% (45.582 voturi)
Constanþa: Iohannis - 57,06% (228.736 voturi), Ponta – 42,93% (172.119 voturi)

Victor Ponta
Galaþi: Ponta – 54,02% (162.011 voturi), Iohannis – 45,97% (137.896 voturi)
Buzãu: Ponta – 60,90% (151.512 voturi), Iohannis – 39,10% (97.290 voturi)
Vaslui: Ponta – 59,7% (117.197 voturi), Iohannis – 40,3% (79.084 voturi)
Gorj: Ponta – 58,29% (112.617 voturi), Iohannis – 41,7%0 (80.570 voturi)
Hunedoara: Ponta – 50,37% (123.790 voturi), Iohannis - 49,63% (121.965 voturi)
Argeº: Ponta - 59,27% (204.051 voturi), Iohannis – 40,73% (140.169 voturi)
Mehedinþi: Ponta - 63,26% (96.047 voturi), Iohannis – 36,73% (55.760 voturi)
Bacãu: Ponta - 53,55%, Iohannis – 46,45%
Dâmboviþa: Ponta – 58,08% (163.287 voturi), Iohannis – 41,92% (117.854 voturi)
Giurgiu: Ponta – 68,38% (103.406 voturi), Iohannis – 31,62% (47.819 voturi)
Neamþ: Ponta – 54,95% (141.356 voturi), Iohannis – 45,05% (115.866 voturi)
Vrancea: Ponta - 53,77% (99.377 voturi), Iohannis – 46,22% (85.415 voturi)
Dolj: Ponta - 60,60% (226.696 voturi), Iohannis – 39,39% (147.367 voturi)
Botoºani: Ponta - 62,72%, Iohhanis - 37,28%
Teleorman: Ponta – 63,42% (135.819 voturi), Iohannis – 36,58% (78.334 voturi)
Ialomiþa: Ponta – 61,% (84.000 de voturi), Iohannis - 38,6%
Brãila:  Ponta - 57,94% (), Iohannis – 42,05%
Vâlcea: Ponta – 50,71% (110.267 voturi), Iohannis - 49,29% (107.195 voturi)
Cãlãraºi: Ponta – 55,18% (88.153 voturi), Iohannis - 44,82% (71.586 voturi)
Olt: Ponta - 64,77% (164.180 voturi), Iohannis – 35,22% (89.275 voturi)

Ponta: Atâta timp cât am sprijinul coaliþiei
sunt hotãrât sã rãmân prim-ministru

Premierul Victor Ponta a susþi-
nut, ieri, o conferinþã de presã,
prima dupã înfrângerea suferitã în
turul II al alegerilor prezidenþiale,
pentru a-ºi exprima dorinþa de dia-
log cu noul preºedinte ales, Klaus
Iohannis, pentru a anunþa cã nu
intenþioneazã sã demisioneze din
funcþia de prim-ministru, dorindu-
ºi sã continue guvernarea alãturi
de partenerii actuali, UNPR, PC ºi
UDMR, cãrora li se va alãtura ºi
PLR, formaþiunea lui Cãlin Popes-
cu Tãriceanu. „Îl felicit pe domnul
Iohannis, este un preºedinte legi-
tim ºi sunt convins cã va face tot
ce þine de domnia sa pentru a face
bine României. Îmi exprim dorinþa
de dialog cu noul preºedinte legi-
tim al României”, au fost cuvintele
de început ale lui Ponta. „România
are nevoie de stabilitate ºi predicti-
bilitate. Personal mi-ar fi cel mai
uºor ºi cel mai simplu ºi cel mai de

Primele solicitãri ale preºedintelui Iohannis: sã fie respinsã la vot legea
amnistiei ºi graþierii ºi gãsirea vinovaþilor pentru votul din diaspora

trem de puternic, atât pentru mine, cât ºi pen-
tru clasa politicã”. În consecinþã, Iohannis a
cerut Parlamentului sã se þinã de cuvânt, iar
astãzi sã punã pe ordinea de zi Legea amnis-
tiei ºi a graþierii ºi sã o pice, precum ºi sã ia
în discuþie toate solicitãrile din partea justiþiei
vizându-i pe parlamentari ºi sã le încuviinþe-
ze. Guvernului, noul preºedinte i-a cerut „sã
pofteascã în Parlament cu bugetul pentru

2015”, sã analizeze organizarea alegerilor pre-
zidenþiale în diaspora, sã-i tragã la rãspunde-
re ºi sã-i demitã pe cei responsabili, adãu-
gând cã „cineva trebuie sã suporte consecin-
þele”. Pe preºedintele încã în funcþie, Traian
Bãsescu, Iohannis l-a rugat „sã analizeze
aceastã situaþie ºi sã recheme de pe post pe
toþi diplomaþii care nu au gestionat corespun-
zãtor situaþia din secþiile de vot”.

dorit, cel puþin pentru familia mea,
sã mulþumesc celor cu care am
lucrat pânã acum, dar, aºa cum noi
respectãm votul dat ieri, românii
au votat în 2012 pentru o coaliþie
de guvernare ºi un Guvern ºi ne-o
vom face în continuare (n.r. - da-
toria). Atâta timp cât am sprijinul
coaliþiei sunt hotãrât sã rãmân în
funcþia de prim-ministru”, a con-
tinuat acesta. ªi pentru a fi sigur
cã se bucurã în continuare de spri-
jinul UNPR, PC ºi UDMR, premie-
rul a ºi convocat, ieri, o ºedinþã a
coaliþiei. Aflat lângã Ponta la con-
ferinþa de presã, ca ºi preºedintele
PC, Daniel Constantin, liderul
UNPR, viceprim-ministrul Gabriel
Oprea, a declarat cã el ºi condu-
cerea Uniunii au o datorie pentru
sutele de mii de membri de partid
ºi simpatizanþi sã-l susþinã în con-
tinuare pe Victor Ponta ca premier,
arãtând cã niciodatã formaþiunea

sa nu a dat jos un guvern din care
a fãcut parte. Preºedintele execu-
tiv al PSD, Liviu Dragnea, a com-
pletat ulterior cã premierul a vor-
bit ºi cu liderul UDMR, Kelemen
Hunor, care nu a fost prezent la
ºedinþa coaliþiei de ieri deoarece nu
era în Bucureºti, dar Uniunea sus-
þine în continuare coaliþia de gu-
vernare „fãrã ezitare”.

În continuare, Victor Ponta a
vorbit în calitate de preºedinte al
PSD, anunþând cã reprezentanþii
formaþiunii ºi ai celorlalte partide
din coaliþie, vor vota, astãzi, în
Parlament, pentru „respingerea
definitivã” a legii amnistiei ºi gra-
þierii ºi pentru încuviinþarea cere-
rilor justiþiei de ridicare a imunitã-
þii ºi încuviinþarea arestãrii unor
aleºi. ªi cum ieri mai mulþi repre-
zentanþi ai PSD, printre care edilii
Robert Negoiþã ºi Marian Vanghe-
lie, solicitaserã demiterea ºefului

sãu de campanie, Liviu Dragnea,
Ponta a þinut sã transmitã, aces-
tora ºi altora care ar putea veni
cu aceeaºi propunere, urmãtorul
mesaj: „(...) cred cã electoratul ne-
a dat ieri un mesaj foarte puter-
nic. Sã avem decenþa ºi înþelep-
ciunea sã tãcem din gurã o pe-
rioadã, sã ne gândim ce trebuie
schimbat. Negoiþã (Robert Negoi-
þã, primarul Sectorului 3 -n.r.) ºi
Vanghelie (Marian Vanghelie, pri-
marul Secorului 5 - n.r.) au pier-
dut foarte rãu. Sã avem toþi de-
cenþa ºi bunul simþ de a tãcea”, a
afirmat Ponta, anunþând cã, „pes-
te o sãptãmânã-douã, dupã ce ne
gândim bine de tot, împreunã cu
Liviu Dragnea, omul alãturi de
care am fãcut echipã ºi am câºti-
gat, putem sã tragem concluzii ºi
sã schimbãm PSD în direcþia pe
care oamenii o aºteaptã, nu direc-
þia pe care o vor unii lideri”.
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Probabilitatea ca în cel de-al
doilea tur de scrutin al alegerilor
prezidenţiale să se impună catego-
ric candidatul ACL, Klaus Iohan-
nis, despărţit de 10 procente de
contracandidatul său, Victor Pon-
ta, era mai mult iluzorie, dacă ne
raportăm la ceea ce semnalau mă-
surătorile soc iologic e (CURS-
Avangarde, CSCI, Sociopol, In-
scop şi Ires) cu numai două zile
înainte. Toate, fără exc epţie, îl
poziţionau pe Victor Ponta drept
câştigător indiscutabil, în pofida
unei percepţii de cu totul altă na-
tură din partea omului de rând.
Operau toate cu erori impardona-
bile? Ar fi trebuit să se întâmple
un cutremur emoţional de reală
magnitudine pentru a schimba tren-
dul de la primul tur. Ori, nici con-
fruntarea televizată – în două run-
de – a celor doi candidaţi, adjude-
cată în opinia cvasiunanimă, inclu-
siv a celor din tabăra ACL, de Vic-
tor Ponta,  nu l-a adus  deloc  în
avantaj perceptibil pe Klaus Iohan-
nis. Fireşte, la astfel de alegeri pre-
zidenţiale, în departajarea candida-
ţilor ar fi trebuit să conteze con-

MIRCEA CANŢĂR

O lovitură de teatru cu posibile efecte
devastatoare pentru stânga democrată

fruntarea programelor de ţară, dar
ambele,  şi la Victor  Ponta şi la
Klaus Iohannis, erau centrate pre-
cumpănitor pe elemente de cen-
tru-dreapta, iar atârnarea de reto-
rică, dacă a avantajat pe cineva,
acela a fost candidatul social-de-
mocrat. Am avut cea mai absurdă
şi mai fadă campanie electorală
post-decembristă. Ceea ce s-a în-
tâmplat duminică,  sub impac tul
enorm emoţional,  creat de votul
diasporei, în principal, a fost un
dezastru pentru social-democraţi
şi aliaţii lor. Klaus Iohannis (54%)
a câştigat faţă de scorul primului
tur încă 24 de procente, iar Victor
Ponta (45%) doar ... 4 procente.
Francezii când trăiesc asemenea
coşmaruri electorale evocă siste-
matic „Berezina” (la nord de Bori-
sov, Belarus), locul unei înfrângeri
categorice a armatei franceze (21
noiembrie 1812), sub conducerea
lui Napoleon, în timpul retragerii
din Rusia. Cu ce poate fi asemuit
la noi un asemenea dezastru? Poate
doar cu imaginea funicularului
care se prăbuşeşte, în filmul „Zor-
ba grecul”. Atât de mult a contat

tema emoţională generată de ero-
rile organizatorice, în străinătate,
de la primul tur? S-a putut trece
cu vederea aroganţa şi abuzurile
guvernului Boc şi ale întregii gu-
vernări pedeliste? Este vorba to-
tuşi de adjudecarea a 24 de pro-
cente în plus faţă de primul tur,
votul diasporei fiind covârşitor
(85%) pro-Iohannis, ceea ce ne-
dumereşte. Klaus Iohannis a fost
oferta unei drepte deslânate, dacă
nu besmetice, aptă doar de lozinci
inepte, fără nici o legătură cu rea-
litatea, precum „Jos comunismul”.
Hipsterii, blamaţi altădată, s-au găsit
în aceeaşi barcă sau de aceeaşi
parte a baricadei cu politicieni de
dreapta. A fost categoric un vot
nu pro-Iohannis cât anti-Ponta şi
germenele cutremurului emoţional
l-a constituit dezordinea din primul
tur la votul diasporei, abil amplifi-
cată la turul II, în vederea creării
unei mase critice de nestăvilit. La
acest scrutin au fost, per total, mai
multe secţii, ştampile şi urne de vot
decât în 2009, când în străinătate
au votat 143.000 de români, faţă
de 380.000 acum. Dar de ce să ne

impacientăm, când statul român
nu ştie cu exactitate nici câţi cetă-
ţeni sunt în ţară şi nici câţi sunt
peste graniţă, ca să nu mai vor-
bim de populaţia cu drept de vot.
Cum adică, din 20 de milioane
avem 18 milioane cetăţeni cu drept
de vot? Paradoxal, pe Victor Pon-
ta nu l-a îndoit economia, care a
avut creştere de luat în seamă, sau
prăbuşirea nivelului de trai,  a şi
venit cu destule pansamente so-
ciale, ci mai de grabă propriul par-
tid, cu veleitari, trădători şi semi-
docţi, la grămadă. După un refe-
rendum, în 2012, cu 7,4 milioane
voturi pro, care erau gata să-l do-
boare pe Traian Băsescu, şi două
rânduri de alegeri – locale şi parla-
mentare – câştigate sub sigla USL
en fanfare, PSD se află din nou în
„punctul ianuarie 2010”,  la care
nici nu s-a gândit. Într-o alocuţiu-
ne scurtă, liderul său, Victor Pon-
ta, a încercat să calmeze, ieri, lu-
crurile, dar nimic nu e sigur. Ca
să readuci la respiraţie dreapta, cu
care Klaus Iohannis, primar al Si-
biului, un neamţ poate cumseca-
de, fără nici o legătură cu politica

mare, a câştigat alegerile, o dreap-
tă făcută varză, apanajul unei mi-
norităţi vocale, isterice, rupte de
realitate, împănată cu secte de fac-
tura Tea Party, e o culpă imensă a
social-democraţilor. Surpriza ale-
gerilor prezidenţiale din 2014 va
rămâne una de referinţă şi c hiar
uimeş te deja multe c anc elarii
europene.  Fiindc ă nu Klaus  Io-
hannis „care tace şi face” a câş-
tigat, ci Victor Ponta a pierdut,
trădat,  în bunul obic ei dâmbo-
viţean, de nu puţini dintre cei pe
care c onta.  A fost ajutat de Li-
viu Dragnea, şeful de campanie,
care făcuse acelaş i lucru ş i cu
Mircea Geoană. Şi necons iliat
de inteligenţe suple şi dinamic e.
De bine, de rău Doljul l-a ajutat,
deşi poate aş teptările erau mai
mari. Cu Klaus  Iohannis  la Co-
troc eni ş i cu un PSD în avarie,
greu de evitat în următoarele
luni, este ceea ce doar în vise
mai putea năzui Traian Băses-
cu, totul f iind s inonim c u supra-
vieţuirea sa politică după expi-
rarea mandatului ş i continuarea
mitului Macovei.
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Craiova: Victor Ponta – 50,46%, Klaus Iohannis – 49,53%
Băileşti: Victor Ponta 58,61%; Klaus Iohannis 41,38%
Calafat: Victor Ponta – 65,59%, Klaus Iohannis – 34,40%
Bechet: Victor Ponta – 70,43%, Klaus Iohannis – 29,56%
Dăbuleni: Vic tor  Ponta – 71,49%, Klaus Iohannis  –

28,50%
Filiaşi: Victor Ponta – 63,44%, Klaus Iohannis – 36,55%
Segarcea: Victor Ponta – 75,78%, Klaus Iohannis  –

24,21%
Afumaţi: Victor Ponta - 64,91%, Klaus Iohannis – 35,08%
Almăj: Victor Ponta - 56,02%, Klaus Iohannis – 43,97%
Amărăştii de Jos: Victor Ponta – 72,54%, Klaus Iohannis

– 27,45%
Amărăştii de Sus: Victor Ponta – 79,47%, Klaus Iohannis

– 20,52%
Apele Vii: Victor Ponta – 48,03%, Klaus Iohannis – 51,96
Argetoaia: Victor Ponta – 78,03%, Klaus Iohannis –

21,96%
Bârca: Victor Ponta – 59,85% , Klaus Iohannis – 40,14%
Bitreţ: Victor Ponta – 76,04%, Klaus Iohannis – 23,95%
Botoşeşti Paia: Victor Ponta – 77,34%, Klaus Iohannis – 22,65%
Brabova: Victor Ponta – 72,48%, Klaus Iohannis – 27,51%
Brădeşti: Victor Ponta - 75,01%, Klaus Iohannis – 24,98%
Braloştiţa: Victor Ponta – 59,50%, Klaus Iohannis –

40,49%
Bratovoeşti: Victor Ponta – 73,88%, Klaus Iohannis –

26,11%
Breasta: Victor Ponta – 51,03%, Klaus Iohannis – 48,96%
Bucovăţ: Victor Ponta – 60,80%, Klaus Iohannis – 39,19%
Bulzeşti: Victor Ponta – 70,66%, Klaus Iohannis – 29,33%
Călăraşi: Victor Ponta – 74,01%, Klaus Iohannis – 25,98%
Calopăr: Victor Ponta – 73,89%, Klaus Iohannis – 26,10%
Caraula: Victor Ponta – 86,46%, Klaus Iohannis – 13,53%
Cârcea: Victor Ponta – 63,02%, Klaus Iohannis – 36,97%
Cârna: Victor Ponta – 66,26%, Klaus Iohannis – 33,73%
Carpen: Victor Ponta – 86,56%, Klaus Iohannis – 13,43%
Castranova: Victor Ponta – 52,87%, Klaus Iohannis – 47,122%
Catane: Victor Ponta – 75,39%, Klaus Iohannis – 24,60%
Celaru: Victor Ponta – 70,68%, Klaus Iohannis – 29,31%
 Cerăt: Victor Ponta – 77,42%, Klaus Iohannis – 22,57%
Cernăteşti: Victor  Ponta – 68,90%, Klaus  Iohannis –

31,09%
Cetate: Victor Ponta – 84,38%, Klaus Iohannis – 15,61%
Cioroiaşi: Victor Ponta – 65,27%, Klaus Iohannis – 34,72%
Ciupercenii Noi: Victor Ponta – 77,62%, Klaus Iohannis

– 22,37%
Coşoveni: Victor  Ponta – 61,17%, Klaus  Iohannis –

38,82%
Coţofenii din Dos: Victor Ponta – 58,52%, Klaus Iohan-

nis – 41,47%

Doljenii au ieşit în număr mare la vot, şi în
turul II al alegerilor prezidenţiale, prezenţa la
urne, la nivelul judeţului, fiind de 64,83%. Şi de
această dată opţiunea majorităţii doljenilor s-a
îndreptat către Victor Ponta, care a adunat
60,60% (226.696 voturi valabil exprimate), în
timp ce Klaus Werner Iohannis a fost preferat de
39,39 % dintre votanţi (147.367 de voturi). Asta
în condiţiile în care Klaus Iohannis a fost votat
preşedintele României de 54,50% dintre cetăţeni,
la nivel naţional. Mari surprize nu s-a înregistrat
în judeţ, unde Iohannis a ieşit câştigător în nouă
localităţi, iar în Craiova, cei doi candidaţi au fost
despărţiţi de 1459 de voturi, Victor Ponta înregis-
trând un procent de 50,46%, în timp ce Klaus
Iohannis a strâns 49,53%.

Procente pe localităţi:
Coţofenii din Faţă: Victor Ponta – 67,04%, Klaus Iohan-

nis – 32,95%
Daneţi: Victor Ponta – 55,98%, Klaus Iohannis – 44,01%
Desa: Victor Ponta – 78,07%, Klaus Iohannis – 21,92%
Dioşti: Victor Ponta – 70,26%, Klaus Iohannis – 29,73%
Dobreşti: Victor Ponta – 68,21%, Klaus Iohannis  –

31,78%
Dobroteşti: Victor Ponta – 61,91%, Klaus Iohannis –

38,08%
Drăgoteşti: Victor Ponta – 73,17%, Klaus Iohannis –

26,82%
Drănic: Victor Ponta – 55,94%, Klaus Iohannis – 44,05%
Fărcaş: Victor Ponta – 78,57%, Klaus Iohannis – 21,42%
Galicea Mare: Victor Ponta – 49,89%, Klaus Iohannis –

50,10%
Galiciuica: Victor Ponta – 78,78%, Klaus Iohannis –

21,21%
Gherceşti: Vic tor Ponta – 58,45%, Klaus Iohannis –

41,54%
Ghidici: Victor Ponta – 83,81%, Klaus Iohannis – 16,18%
Ghindeni: Vic tor Ponta – 43,32%,  Klaus Iohannis  –

56,67%
Gighera: Victor Ponta – 76,71%, Klaus Iohannis – 23,28%
Gângiova: Vic tor Ponta – 72,67%,  Klaus Iohannis –

27,32%
Giubega: Victor Ponta – 43,60%, Klaus Iohannis – 56,39%
Giurgiţa: Victor Ponta – 80,27%, Klaus Iohannis – 19,72%
Gogoşu: Victor Ponta – 56,98%, Klaus Iohannis – 43,01%
Goicea: Victor Ponta – 68,67%, Klaus Iohannis – 31,32%
Goieşti: Victor Ponta – 45,18%, Klaus Iohannis – 54,81%
Greceşti: Victor Ponta – 71,93%,  Klaus  Iohannis  –

28,060%
Întorsura: Victor Ponta – 73,91%, Klaus Iohannis –

26,08%
Işalniţa: Victor Ponta – 72,03%, Klaus Iohannis – 27,96%
Izvoare: Victor Ponta – 57,51%, Klaus Iohannis – 42,48%
Leu: Victor Ponta – 66,33%, Klaus Iohannis – 33,66%
Lipovu: Victor Ponta – 80,15%, Klaus Iohannis – 19,84%
Măceşu de Jos: Victor Ponta – 75,26%, Klaus Iohannis –

24,73%
Măceşu de Sus: Victor Ponta – 54,24%, Klaus Iohanis –

45,75%
Maglavit: Victor Ponta – 77,60%, Klaus Iohannis  –

22,39%
Malu Mare: Victor Ponta – 59,00%, Klaus Iohannis –

40,99%
Melineşti: Vic tor  Ponta – 66,84%,  Klaus Iohannis  –

33,15%
Mârşani: Victor Ponta – 76,96%, Klaus Iohannis – 23,03%
Mischii: Victor Ponta – 49,85%, Klaus Iohannis – 50,14%

Moţăţei: Victor Ponta – 70,67%, Klaus Iohannis – 29,32%
Murgaşi: Victor Ponta – 59,88%, Klaus Iohannis – 40,11%
Negoi: Victor Ponta – 80,24%, Klaus Iohannis – 19,75%
Orodel: Victor Ponta – 79,13%, Klaus Iohannis – 20,86%
Ostroveni: Victor Ponta – 83,86%, Klaus Iohannis –

16,13%
Perişor: Victor Ponta – 65,77%, Klaus Iohannis – 34,22%
Pieleşti: Victor Ponta – 51,30%, Klaus Iohannis – 48,69%
Piscu Vechi: Victor Ponta – 68,87%, Klaus Iohannis –

31,12%
Pleniţa: Victor Ponta – 69,63%, Klaus Iohannis – 30,36%
Pleşoi: Victor Ponta – 88,87%, Klaus Iohannis – 11,12%
Podari: Victor Ponta – 74,45%, Klaus Iohannis – 25,54%
Poiana Mare: Victor Ponta – 68,55%, Klaus Iohannis –

31,44%
Predeşti: Victor Ponta – 40,96%, Klaus Iohannis – 59,03%
Radovan: Victor Ponta – 68,53%, Klaus Iohannis – 31,46%
Rast: Victor Ponta – 70,79%, Klaus Iohannis – 29,20%
Robăneşti: Victor Ponta – 67,51%, Klaus Iohannis –

32,48%
Rojişte: Victor Ponta – 39,54%, Klaus Iohannis – 60,45%
Sadova: Victor Ponta – 51,11%, Klaus Iohannis – 48,88%
Sălcuţa: Victor Ponta – 69,36%, Klaus Iohannis – 30,63%
Scaeşti: Victor Ponta – 58,25%, Klaus Iohannis – 41,74%
Seaca de Câmp: Victor Ponta – 72,74%, Klaus Iohannis

– 27,25%
Seaca de Pădure: Victor Ponta – 85,25%, Klaus Iohannis

– 14,74%
Secu: Victor Ponta – 51,78%, Klaus Iohannis – 48,21%
Siliştea Crucii: Victor Ponta – 48,86%, Klaus Iohannis –

51,13%
Şimnicu de Sus: Victor Ponta – 56,52%, Klaus Iohannis

– 43,47%
Sopot: Victor Ponta – 67,68%, Klaus Iohannis – 32,31%
Tălpaş: Victor Ponta – 69,31%, Klaus Iohannis – 30,68%
Teasc: Victor Ponta – 62,93%, Klaus Iohannis – 37,06%
Terpeziţa: Victor Ponta – 74,65%, Klaus  Iohannis –

25,34%
Teslui: Victor Ponta – 64,82%, Klaus Iohannis – 35,17%
Ţuglui: Victor Ponta – 70,97%, Klaus Iohannis – 29,02%
Unirea: Victor Ponta – 72,18%, Klaus Iohannis – 27,81%
Urzic uţa: Victor Ponta – 78,92%,  Klaus  Iohannis  –

21,07%
Valea Stanciului: Victor Ponta – 69,13%, Klaus Iohannis

– 30,86%
Vela: Victor Ponta – 79,44%, Klaus Iohannis – 20,55%
Verbiţa: Victor Ponta – 80,91%, Klaus Iohannis – 19,08%
Vîrtop: Victor Ponta – 85,62%, Klaus Iohannis – 14,37%
Vârvoru de Jos: Victor Ponta – 74,22%, Klaus Iohannis

– 25,77%

Cum
au votat
doljenii
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GEORGE POPESCU Cartoful fierbinte
din mâinile Neamţului…

Comedia nu s-a sfârşit, aşa cum prea
riscant scriam ieri, mult înaintea rezul-
tatelor turului al doilea, şi continuu să
persist că, da, „spectacolul” ce-a des-
chis multe şi acute răni într-o societate
bolnavă de un antagonism bezmetic abia
începe. Întâi de toate fiindcă, de azi, ne-
cunoscută rămâne tocmai miza, mai pro-
fundă şi mai articulată, a celor care, cu
ştiinţă ori neştiinţă, au contribuit, prin
vot, la răsturnarea unui pronostic ce pă-
rea mai mult decât sigur.

Fireşte, vor fi mulţi dintre cei, asu-
maţi drept unici posesori ai Adevărului,
iluzoriu în toate perspectivele gândirii
seculare, au sărbătorit ieri-noapte pe
străzi o victorie obţinută într-o campa-
nie în care nu şi-au refuzat aproape ni-
mic dintr-o bogată rezervă resentimen-
tară. Cei ce-au ieşit pe străzi, duminică
seara, reclamându-şi din nou dreptul la
libertate şi la democraţie, au primit un
răspuns sec de la învinsul Victor Ponta
care, recunoscându-şi înfrângerea, n-a
făcut decât să arunce în derizoriu halu-
cinante acuze la adresa lipsei unui stat
de drept şi a unei democraţii normale.

M-a frapat, printre multele anomalii
ale acestor ultime săptămâni de cam-
panie, vehemenţa cu care s-a manipu-
lat teza desuetă şi ineptă a anticomu-
nismului, încât ea s-a transformat într-
un fel de cifru magic seducând minţile

tinerilor, în special, transformaţi, prin
mecanisme de intoxicare, în nişte biete
diapazoane ale unei retorici cu totul gra-
tuite. Să mă explic.

Am susţinut constant, în aceşti ultimi
ani, ideea falimentării vechii şi clasicei
polarităţi stânga -dreapta şi nu-mi fac
vreun merit personal dintr-o convinge-
re difuză în opiniile unor influenţi poli-
tologi, analişti, gânditori mai ales din
Occident. Am invocat, nu cu mult timp
în urmă, în acest loc, evaluarea unui
cunoscut jurnalist italian, fost-comunist,
trecut, ulterior, la „popularii” lui Berlus-
coni, care îl consideră pe „socialistul”
premier al Italiei, Matteo Renzi, unicul
reprezentant autentic al „dreptei”: în
fond, alt mod de a spune că doctrinele
ca atare nu mai subzistă în cadrul ve-
chiului binom.

Sunt şi la noi câţiva – din păcate prea
puţini – care au demontat existenţa unei
stângi autentice pe eşichierul nostru po-
litic. Poziţiile lor – hăcuite de nişte elite
de dreapta – n-au fost nici măcar luate
în seamă de liderii pesedişti prea siguri
pe „armele” lor tradiţionale ce-au la

bază preeminenţa ambalajului în raport
cu conţinutul.

Însă dincolo de orice pretenţii „ana-
litice” ce umplu acum piaţa mediatică,
câteva lucruri rămân de elucidat, înde-
osebi în registrul perspectivei imediate
ale cărei pete negre învingătorii sideraţi
de victorie nu pot ori nu vor să le ia în
calcul.

Mai întâi, votul pro Johannis nu este
nici anti-comunist, nici pro-liberal, nici
„revoluţionar”, nici pro-occidental. Ast-
fel de slogane nici n-au bântuit prin ta-
băra sa, ci induse de o vastă reţea me-
diatică; este de departe un vot anti-
sistem. Şi, mai precis, unul contra cla-
sei politice în ansamblul ei. E vorba de
un mai recent deziderat susţinut în ulti-
mii ani, la noi, dar şi în toată Europa,
denunţând incapacitatea politicii de a se
reforma. De ce? Din simplul motiv că o
reformă adevărată transcende obliga-
toriu interesul partinic şi presupune ris-
cul scoaterii pe tuşă a reformiştilor. Pro-
ba cea mai grăitoare s-a consemnat, nu
la noi, ci în ţările occidentale cu o lungă
istorie democratică în care formaţiuni

anti-sistem au repurtat scoruri electo-
rale impresionante.

Că o astfel de judecată e raţională
ori ba, se va vedea mult mai curând
decât cred mulţi dintre animatorii f.b.-
işti. (În paranteză fie spus, cu doi în
urmă, un comediant italian, Beppe Gril-
lo, a câştigat primul loc la scrutinul par-
lamentar exclusiv printr-o mişcare anti-
sistem desfăşurată timp de câteva luni
pe… twitter, iar prima declaraţie a lui
Klaus Johannis privind o victorie a…
„Net-ului” e o probă în aceeaşi ordine
de idei).

Comedia nu s-a sfârşit, aşadar, fiind-
că dacă s-a câştigat o bătălie – de o
parte activă şi activistă cu armele „noi-
lor media” - , războiul abia începe. Şi,
lăsând la o parte răzvrătirile din tabăra
perdanţilor, mă tem că fitilul se află în
cealaltă parte, ba chiar la vârful ei.

Johannis are, de-acum, în mâini un car-
tof fierbinte. De modul în care îl va tra-
ta depinde nu doar destinul său politic,
la urma urmei prea puţin important, ci al
celor câtorva milioane de români ce l-au
cauţionat aproape necondiţionat.

Preşedintele Partidului Popular European (PPE),
Joseph Daul, a salutat ieri vic toria lui Klaus Iohannis
în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Româ-
nia,  apreciind că aceasta este o veste excelentă pen-
tru România şi pentru întreaga Uniune Europeană
(UE) şi că Iohannis va menţine România pe c alea
democraţiei, potrivit unui comunicat de presă al PPE.
‘’Sunt mândru de poporul român care a participat în
număr mare la aces te alegeri importante. Doresc să
îl felicit pe Klaus  Iohannis pentru victoria sa bine-
meritată în alegerile prezidenţiale din România. Aceas-
ta este o veste exc elentă pentru România şi întreaga
Uniune Europeană. Este o victorie pentru valorile de
centru-dreapta şi sunt mândru de rolul jucat de PPE.

Preşedintele PPE, Joseph Daul
a salutat victoria lui Klaus Iohannis

„Trebuie să păstrăm
echipa Victor Ponta -

Liviu Dragnea  - Andrei
Dolineaschi”

Rezultatul dezastruos pe care l-a obţinut Victor Ponta, candida-
tul PSD-UNPR-PC la alegerile prezidenţiale l-a determinat ieri, pe
preşedintele PSD Dolj, deputatul Claudiu Manda să declare că par-
tidul trece printr-o situaţie dificilă dar asta nu înseamnă că trebuie
să se treacă la „tăieri de capete”, fără o analiză atentă, a rezultate-
lor, pe localităţi, judeţene, municipii. „Trecem printr-un moment
dificil, am pierdut alegerile prezidenţiale, dar nu este acum mo-
mentul să tăiem capete. Este adevărat că trebuie să facem o anali-
ză a rezultatului pe localităţi, pe judeţe, dar nu la nervi. De aceea,
fac apel către toţi colegii la calm. Din punctual meu de vedere tre-
buie să rămânem la guvernare şi să păstrăm echipa Victor Ponta -
Liviu Dragnea  - Andrei Dolineaschi la conducerea partidului”, a
declarat deputatul Claudiu Manda.

MARGA BULUGEAN

Klaus Iohannis va menţine România pe calea demo-
craţiei şi o va conduce în interesul poporului român’’,
a spus preşedintele EPP. Joseph Daul a salutat rata
mare a participării la vot,  dar s-a declarat ‘’extrem
de dezamăgit’’ de condiţiile de votare din s trăinătate,
pe c are le-a calificat drept defectuoase.  ‘’Guvernul
condus de premierul socialist Victor Ponta trebuie
să-ş i asume responsabilitatea pentru asta şi cu atât
mai mult după ce a ignorat apelurile comunităţii in-
ternaţionale de a asigura c ondiţii de votare adecvate.
Independent de aceste condiţii de vot improprii din
străinătate, alegătorii români l-au sanc ţionat pe dom-
nul Ponta’’ , a adăugat Joseph Daul.

MARGA BULUGEAN
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Liderul liberalilor doljeni,  eu-
roparlamentarul Marian Jean
Marinesc u,  a afirmat că,  prin
votul lor, doljenii au c ontribuit
la schimbarea imaginii României.
„În aces t moment am început să
sc himbăm imaginea României.  A
fost ales un preşedinte care face
parte dintr-o minoritate,  atât na-
ţională, cât ş i c onfesională,  iar
aces t luc ru arată c ă România
es te un exemplu de toleranţă şi
convieţuire pentru întreaga Eu-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu le-a mulţumit, ieri, tuturor doljenilor şi craiovenilor
care l-au votat pe Klaus Iohannis la alegerile de duminică.
ropă. Sper să nu mai aud pe c i-
neva c ă minorităţile au proble-
me în România”, a spus euro-
parlamentarul Marinesc u.
Pe Dolj, un vot „nu atât de bun”

Comentând strict votul pe Dolj,
Marian Jean Marinescu a recunos-
cut că, pe hârtie, PSD-ul a învins,
dar că, totuşi, s-a votat nesperat
de mult şi cu c andidatul ACL.

„Aici, în Dolj, avem un rezultat nu
atât de bun pentru PNL. Nu este
un rezultat care să ne bucure, dar
eu cred că s-a arătat şi aici, la noi,
că doljenii pot să le arate acestor
personaje, acestor politicieni că nu
pot fi aşa de duşi în direcţia lor”.

„Craiovenii le-au dat
o lecţie politicienilor”

În ceea ce priveşte votul din

Craiova – unde a existat o diferen-
ţă de doar 1.459 de voturi în fa-
voarea lui Victor Ponta – europar-
lamentarul Marinescu a spus că au
venit foarte mulţi tineri la vot, dor-
nici să le dea o lecţie politicienilor.
„Tot respectul meu pentru cei care
au venit să voteze în Craiova. Am
văzut pensionari, dar şi foarte mulţi
tineri, care au contribuit la o lecţie
ce le-a fost dată politicienilor”.

„Craiova este un model de vot”
Senatorul Marinică Dincă a fă-

cut şi el referiri la votul din Craio-
va, declarând că municipiul poate
fi dat ca exemplu pentru un vot
care nu a fost deloc unul politic.
„Craiova este un model pentru ceea
ce înseamnă respectul faţă de ade-
văr, bun-simţ, muncă şi valori. Eu
le mulţumesc craiovenilor şi pot să
spun că, la Craiova, nu a fost un
vot politic, ci un vot al craioveni-
lor”, a spus Dincă.

Marian Jean Marinescu a solici-
tat public reprezentanţilor Guvernu-
lui României să îl demită pe prefec-
tul de Dolj, Sorin Răducan. Liderul
noului PNL Dolj a spus că acesta
trebuie înlăturat din funcţie deoa-
rece a instituit „o teroare” în încer-
carea de a mobiliza multe forţe de
ordine în centrul oraşului. „Cer de-
miterea prefectului de Dolj pentru
teroarea pe care a instituit-o vineri,
sâmbătă şi duminică prin ordinele
pentru instituirea dispozitivelor for-
ţelor de ordine. Acest lucru este in-
admisibil”, a spus Marinescu.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Noul PNL Dolj a cerut
demiterea prefectului

Liderul noului PNL Dolj, Marian Jean Marinescu, a cerut, ieri, demiterea de către Guvern a
prefectului de Dolj, Sorin Răducan, pentru organizarea „defectuoasă” a alegerilor prezidenţiale.

„M-am simţit
ca în decembrie 89”

Acesta a spus c ă, din ordinul
prefectului, zona centrală a Craio-
vei a fost blocată de jandarmi şi
poliţişti, care i-au împiedicat pe ale-
gători să-şi manifeste preferinţele
pentru candidatul lor. „Cu 14 ore
înainte de vot, am văzut un centru
blocat de jandarmi şi poliţie. Nu mi-
a venit să cred când cineva mi-a
spus lucrul acesta şi am fost să
văd şi eu. M-am simţit ca în de-
cembrie 89, cu singura diferenţă

că uniformele aveau altă culoare
(...) Aceste dispozitive pot să existe
pentru siguranţa oamenilor, dar nu
pentru împiedicarea libertăţii de
exprimare”, a comentat Marian
Jean Marinesc u, referindu-se la
mitingul de solidaritate cu românii
din diaspora, de vineri seara.
„Demiterea pentru presiunile
asupra angajaţilor”

Marinescu a mai spus c ă pre-
fectul de Dolj trebuie demis şi
pentru modul „defec tuos” în
care a organizat alegerile de du-

minică.  „Cer demiterea prefec tu-
lui şi pentru măsurile defectuoa-
se în organizarea alegerilor, cu
poliţie c are a lăsat lucrurile com-
plet în haos,  cu mii de cereri de
urnă mobilă, majoritatea adusă de

primari”. De asemenea, ac esta a
cerut demiterea şefilor servicii-
lor deconcentrate: „Le cer  demi-
terea pentru presiunile pe care le-
au făc ut asupra angajaţilor”,  a
afirmat Marinesc u.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu şi deputatul Mihai Voicu sunt
co-preşedinţii PNL Dolj. Liderul fostului PDL Dolj a precizat, într-o confe-
rinţă de presă, că ACL şi-a încetat existenţa din noaptea votului şi că de
acum putem vorbi doar de un partid, PNL, care va avea conducere bicefa-
lă până la alegerile din 2016. „Suntem două capete, dar gândim la fel”, a
comentat Marinescu. Acesta a spus că a discutat cu deputatul Mihai Voicu
şi că primele acţiuni vor fi pentru consolidarea organizaţiilor PNL din Dolj.
„Le spun tuturor că, la Dolj, nu există nici un fel de problemă între fostul
PNL şi fostul PDL. Iar acolo unde sunt mici probleme, le vom echilibra”.
Preşedintele PNL Dolj, Marian Jean Marinescu a ţinut să le transmită un
mesaj şi aleşilor locali care au schimbat partidul înainte de vot. „Le trans-
mit salutări cordiale aleşilor locali care au profitat de ordonanţă şi au ales să
plece: să fie sănătoşi şi voioşi, să le fie bine şi de aici înainte, aşa cum le-a
fost şi până acum”, a fost răspunsul ironic al acestuia.

Marinescu şi Voicu conduc
împreună PNL Dolj:

„Suntem două capete,
dar gândim la fel”

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a declarat,
ieri, că urmează să îi trimită
o scrisoare deschisă premie-
rului italian, Matteo Renzi, în
care să îi ceară explicaţii
despre ceea ce s-a întâmplat
cu cetăţenii români care
aşteaptau la secţiile de votare
din Torino. „Voi trimite o
scrisoare deschisă premieru-
lui italian, care vineri seară a
fost într-un studio TV şi l-a
lăudat pe Ponta, dar care a
dat cu gaze lacrimogene în
cetăţeni români la Torino. O
să îl întreb cum este posibil
aşa ceva?Ar trebui să-i fie
jenă de ce s-a întâmplat în
Torino, pentru că românii nu
cereau nici pâine, nici altceva,
cereau doar un drept consti-
tuţional, şi el a dat cu gaze
lacrimogene în ei”, a afirmat
Marian Jean Marinescu.

„Voi trimite o scrisoare
deschisă premierului italian”

Marian Jean Marinescu:
”Tot respectul meu pentru craioveni”
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Conferinţa „Ergonomia
activităţilor zilnice”
la Universitatea din Craiova

Departamentul pentru Pro-
bleme Sociale ale Studenţilor
din cadrul Univers ităţii din
Craiova,  în parteneriat cu
Facultatea de Educaţie Fizi-
că şi Sport, Departamentul
de Realaţii Internaţionale,
Convenţia Organizaţiilor Stu-
denţeşti, Prokinetic şi Asocia-
ţia Studenţilor Basarabeni din
Craiova, organizează astăzi, la
ora 12.00, în Sala Albastră,
conferinţa „Ergonomia acti-

vităţilor zilnice”. Conferinţa va fi susţinută de Alin Burileanu, absol-
vent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităii
din Craiova, secţia Kinetoterapie, expert kinetoterapeut. Aceasta va
explica studenţilor şi celor interesaţi despre secretele ergonomiei
activităţilor zilnice, va da soluţii practice şi va răspunde la întrebările
apărute pe aceastp temă. Organizatorii consideră că oamenii petrec
foarte mult timp la biroul de lucru, la bibliotecă sau în faţa calculato-
rului, de aceea, este necesară o deprindere a unei atitudini posturale
corecte, care să le permită o activitate în plină formă fizică.

Delegaţia Universităţii Tehnice
din China, primită cu fast

Conducerea Universităţii din
Craiova va primi astăzi, la ora
10.00, o delegaţie formată din
mai multe cadre didactice de la
Facultatea de Inginerie Chimi-
că şi Industrie Uşoară, Facul-
tatea de Automatică, Facultatea
de Management, Departamen-
tul Relaţii Internaţionale şi De-
partamentul Cercetare - Dezvol-
tare de la Guangdong Universi-
ty of Technology din China. În
cadrul acestei vizite, delegaţia
va face un tur al universităţii,

dar şi a campusului studenţesc. Cadrele didactice de la Universitatea
din China şi-au programat şi o întâlnire cu rectorul Universităţii din
Craiova, prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor. Întâlnirea are ca scop
întărirea relaţiilor academice dintre cele două instituţii de învăţământ
care în anul 2012 au încheiat un protocol de colaborare în domenii-
le: educaţie, cultură, ştiinţe şi sport.

Copiii stimulaţi cu ajutorul
tehnologiei să viziteze muzeele

Timp de două
zile, la f inele săp-
tămânii trecute,
Muzeul Antipa din
Bucureşti a găz-
duit un eveniment
dedicat copiilor cu
vârs te c uprinse
între 8 şi 14 ani,
organizat de com-
pania Samsung,
denumit „Vânătoa-
rea de c omori”.
O r g a n i z a t o r i i
acestui eveniment

cons ideră că accesul la informaţii îi ajută pe copii să se dezvolte,
să se distreze şi să înveţe în acelaşi timp. Aceştia cred c ă părinţii,
în primul rând, trebuie să faciliteze accesul copiilor la informaţii,
oferindu-le posibilitatea de a c reşte,  de a descoperi lucruri noi,  dar
şi de a le face învăţarea c ât mai plăcută. Aceste modalităţi de dez-
voltare a copiilor pot fi descoperite doar cu ajutorul tehnologiei,
cred organizatorii.  Aceştia au format echipe a c âte 3-4 persoane şi
au intrat în competiţia pentru câştigarea a numeroase premii amu-
zante, descoperind totodată, misterele naturii. Scopul acestui eve-
niment, organizat de compania Samsung Electronic s România şi
Muzeul Antipa, este de a le insufla copiilor pasiunea pentru ştiinţele
naturii, de a desc operi lucruri noi într-un c adru prietenos şi inova-
tiv,  de a-i îndeamna să interac ţioneze cu tehnologia şi nu în ultimul
rând, de a le face mai plăcute vizitele la muzeu. Programul a debu-
tat în anul 2013 ş i vizează îmbunătăţirea experienţei în muzeu cu
ajutorul tehnologiei.

Grupaj realizat de ELIZA BOTNARI

Teme de actualitate, atât în in-
teriorul, cât şi în afara României,
asigurarea libertăţii de exprimare şi
respectul vieţii private, vor fi prin-
cipalele puncte  de pe agenda con-
ferinţei de sâmbătă. Invitaţia este
deschisă participanţilor care sunt
interesaţi să îşi dezvolte perspecti-
vele practice şi juridice asupra în-
tinderii libertăţii de exprimare prin
raportare la limitele vieţii private.

Conferinţă a Baroului Dolj
pe tema libertăţii de exprimare

Baroul Dolj şi Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti organizează la
sfârşitul acestei săptămâni o conferinţă cu tema  “Respectul vieţii private sau
libertatea de exprimare ?”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, începând cu ora

10.00, la Filarmonica “Oltenia” din Craiova.

Prima prezentare din c adrul
conferinţei - „Exerciţiu de echili-
bru: studiul unui caz din S.U.A.
despre comunicarea judiciară cu
publicul” - va fi susţinută de către
Marisa Mac Isaac, ofiţer politic în
cadrul Ambasadei S.U.A., specia-
list în problematica statului de
drept. Aceasta deţine o licenţă de
Ştiinţe Umaniste şi Arte ale Cultu-
rii Vizuale din Secolul Douăzeci de

la Universitatea Carnegie Mellon şi
un master de Studii Europene din
Zentrum für Europaische Integra-
tionsforsc hung la Universitatea
Rheinische Friedrich-Wilhelms din
Bonn, Germania.
Invitaţi de marcă

Tot în cadrul acestei conferinţe
jurnalistul Corina Drăgotescu  va
vorbi despre „Limita dintre ştire şi
invazie în viaţa oamenilor”. În con-
tinuare, Gabriel Caian, judecător de-
taşat, agentul guvernamental al Ro-
mâniei la C.E.D.O., va susţine pre-
zentarea cu tema „Criteriile CEDO
în schiţarea graniţei dintre liberta-
tea de exprimare şi dreptul la viaţă
privată. Jurisprudenţa relevantă a
instanţei europene în materia art.
10 si art. 8 din Convenţia pentru
apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale referitoare la jurna-
lişti, politicieni, magistraţi.”.

Organizatorii au precizat că pe
parcursul conferinţei vor fi opor-
tunităţi ample pentru discuţii şi
dezbateri, atât în cadrul formal
al programului, cât şi în timpul
pauzelor.

Sunt aşteptaţi să se înscrie în
limita celor 400 de locuri, membrii
Baroului Dolj, avocaţi din alte ba-
rouri, invitaţii Consiliului Baroului
Dolj şi reprezentanţii presei. Parti-
ciparea la conferinţă este gratuită.

RADU ILICEANU

Tragedia s-a petrecut ieri, în ju-
rul orei 11.00, pe DE 70, în satul
Tatomireşti, comuna Brădeşti. Din
cercetările poliţiştilor de la Rutieră
s-a stabilit că Savu Veleanu, de 43

Doi morţi în accident
la Tatomireşti

Un tânăr de 24 de ani din comuna Braloştiţa şi unul de 43 de ani, din aceeaşi localitate, şi-au
pierdut viaţa în urma unui grav accident de circulaţie petrecut ieri, pe DE 70 Craiova – Filiaşi, în
localitatea Tatomireşti, comuna Brădeşti. Cei doi, care circulau cu o Nubira, din cauza vitezei au

pierdut controlul direcţiei într-o curbă şi s-au izbit violent de o autocisternă.
de ani, din comuna Braloştiţa, în
timp ce conducea un autoturism
Nubira dinspre Craiova către Filiaşi,
nu a adaptat viteza de deplasare
într-o curbă, a pierdut c ontrolul

asupra direcţiei de mers şi a pătruns
pe contrasens, unde s-a izbit vio-
lent de o autocisternă. În urma im-
pactului, conducătorul autoturismu-
lui, dar şi pasagerul de pe locul din
dreapta faţă, Dumitru Sîrbu, de 24
de ani, tot din Braloştiţa, au dece-
dat, după cum au constatat medicii
de pe ambulanţa SMURD ajunsă la
faţa locului. Şoferul autocisternei,
Marian Tudoroiu, de 48 de ani, din
Scaieşti, care circula regulamentar,
a fost testat cu aparatul etilotest, re-
zultatul fiind negativ. În cauză a fost
întocmit dosar penal pentru săvâr-
şirea infracţiunii de ucidere din cul-
pă.

”De la începutul anului şi până
în prezent, în zona respectivă au
fost înregistrate 4 accidente rutie-
re soldate cu două persoane dece-
date, una rănită grav şi alte 9 răni-
te uşor,  toate accidentele având
aceeaşi cauză, mai exact viteza”,
ne-a declarat agent principal Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presă al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Festivalul se va deschide vineri,
cu un concert
vocal-simfonic Haydn

«Este o bucurie pentru noi, pen-
tru că reuşim să aducem din nou
peste 40 de evenimente în cadrul
acestui festival. În acest an putem
să declarăm cu sufletul deschis că
avem una dintre cele mai comple-
xe şi cele mai bine organizate edi-
ţii. Mai mult decât atât, putem spu-
ne că această ediţie reprezintă pen-
tru anul 2014 cel mai important
festival de muzică clasică din Ro-
mânia», a declarat Vlad Drăgu-
lescu – manager al Filarmonicii
„Oltenia”, adăugând că este vorba
despre „al doilea festival ca vechi-
me din ţară, de orice gen”.

Deschiderea celei de-a 41-a edi-
ţii va avea loc vineri, 21 noiembrie,
ora 19.00, în sala Filarmonicii „Ol-
tenia”, cu un concert vocal-simfo-
nic Haydn, susţinut de Orchestra
şi Corala Academică ale instituţiei,
sub bagheta dirijorală a lui Cristian
Oroşanu, solişti fiind Diana Ţugui
(soprană), Carmen Topciu (mezzo-
soprană), Cristian Mogoşan (tenor)
şi Marius Manyov (bas).
Ziua Naţională a României,
sărbătorită cu artiştii
din Republica Moldova

Pagină realizată de MAGDA BRATU

clasic, pop-jazz, Tudor Gheorghe, folk cu
„Pasărea Colibri” şi rock cu formaţia „Compact”

 „Craiova Muzicală” :

Peste numai câteva zile va debuta la Craio-
va cea de-a 41-a ediţie a Festivalului Internaţi-
onal „Craiova Muzicală”. Una a diversităţii, căci
cele 41 de evenimente, susţinute de peste 700
de muzicieni din zece ţări, propun de la acor-
duri clasice, pop-jazz, de muzică sacră ori folc-
lorice până la funk, soul & bossa-nova, con-
certe susţinute de Tudor Gheorghe, folk cu
„Pasărea Colibri” şi rock cu formaţia „Com-
pact”. Totodată, o ediţie a ansamblurilor sim-
fonice şi formaţiilor camerale, nu mai puţin
de 14 – din Anglia, Ungaria, Bulgaria, Serbia,

Republica Moldova şi România – fiind invita-
te să concerteze. Manifestare artistică de tra-
diţie, festivalul – al doilea din România ca ve-
chime – se va desfăşura între 21 noiembrie şi
17 decembrie, sub Înaltul Patronaj al Majes-
tăţii Sale Regele Mihai I. Melomanii pot achi-
ziţiona bilete de la Agenţia Filarmonicii „Ol-
tenia” (tel. 0351.414.697), iar cei care doresc
să participe la mai multe evenimente muzi-
cale pot opta pentru un abonament de 11 con-
certe (165 lei/110 lei preţ redus) sau de 8 con-
certe (120 lei/80 lei preţ redus).

Orchestra de cameră „Virtuozii din Bu-
cureşti”, Sofia Soloists Chamber Orchestra
– Bulgaria, Liszt Chamber Orchestra – Bu-
dapesta, Orchestra Naţională Română – Bu-
cureşti, Orchestra Simfonică a Filarmoni-
cii Naţionale a Republicii Moldova – Chi-
şinău, Orchestra Operei Naţionale din Bel-
grad (Serbia), Ansamblul de suflători „Phil-
harmonia Britannica” – Londra, Ansam-
blul de muzică contemporană „Archaeus”

Festivalul dedică un
generos spaţiu de manifesta-
re unor artişti renumiţi pe
plan naţional şi internaţional,
fiind onorat de dirijorii
Antoine Rebstein (Elveţia),
Christopher Petrie (Anglia),
Mihail Agafiţa (Republica
Moldova), Cristian Mandeal,
Horia Andreescu, Cristian
Oroşanu; soliştii Liviu
Prunaru, Daniel Podlovschi,
Cristina Anghelescu, Rudolf
Fatyol (vioară), Marin
Gheraş (nai), Giordano
Passini (chitară), Sophia
Reuter (violă); muzicieni de
la Royal Concertgebouw
Orchestra Amsterdam.
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Ansambluri simfonice şi formaţii
camerale invitate:

– Bucureşti, Trio „Contraste” – Timişoa-
ra, Orchestra „Universitaria” a Universi-
tăţii Naţionale de Muzică Bucureşti, Or-
chestra de cameră „Diletto musicale” a
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”
Cluj-Napoc a, Orchestra de cameră a Uni-
versităţii de Arte „George Enescu” Iaş i,
Ansamblul de muzică veche „Caioni Con-
sort” – Baraolt, Evergreen Orchestra - Sym-
phonic Jazz Project ş.a.

Pe parcursul a aproape o lună,
programul va cuprinde  evenimen-
te de tipologii şi stiluri diferite: con-
certe simfonice şi vocal-simfoni-
ce, muzică de operă, muzică ve-
che, muzică de cameră, recitaluri
instrumentale, concerte de muzi-
că rock, folk şi jazz. Printre pri-
mele se numără concertul de mu-
zic ă vec he prezentat în Sala
Oglinzilor a Muzeului de Artă de
Kajoni Consort Baraolt, Covasna
(22 noiembrie) şi c oncertul Mo-
zart al Orchestrei de Cameră „Vir-
tuozii” din Bucureşti – dirijor  Ho-
ria Andreescu, solistă Cristina An-
ghelescu, la vioară (23 noiembrie).
Seara de 27 noiembrie va fi dedi-
cată muzic ii populare: pe sc ena
Filarmonicii „Oltenia” vor urca
orchestra şi soliştii Ansamblului
Folcloric „Maria Tănase” (dir ijor:
Nicu Creţu).  Pe 30 noiembrie, la
prânz, un concert de muzică sa-
cră va fi prezentat la Catedrala
Episcopală „Madona Dudu”,  iar
seara Muzeul de Artă va găzdui
recitalul de chitară al lui Giorda-
no Passini (Italia).

Ziua Naţională a României va fi
marcată în cadrul festivalului prin
conc ertul „Muzica popoarelor
Europei – Diplomaţie pe note”,
susţinut de Orchestra Simfonică a
Filarmonicii Naţionale a Republicii

Moldova (dirijor: Mihail Agafiţa) şi
naistul Marin Gheraş. În aceeaşi
sală a Filarmonicii „Oltenia”,  a
doua zi, pe 2 decembrie, vor evo-
lua Orchestra Camerata Regală din
Bucureşti şi solistul Octavian Lup
(violonc el). Craiovenii mai sunt
invitaţi la concertul prezentat de
Philharmonia Britannica, condusă
de dirijorul Christopher Petrie, din
Anglia (4 decembrie), ca şi la spec-
tacolul „Don Giovanni” de W.A.
Mozart, de la Opera Română Cra-
iova (6 decembrie). Alte evenimen-
te sunt concertul Orchestrei Ro-
mâne de Tineret Bucureşti, con-
dusă de Cristian Mandeal (12 de-
cembrie), şi concertul Giacomo
Puccini al Orchestrei Operei Naţi-
onal din Belgrad, Serbia (14 de-
cembrie). Sărbătoarea împlinirii a
110 ani de la primul concert al
Societăţii Filarmonice din Craiova
va încheia festivalul, pe 17 decem-
brie, invitat fiind solistul Liviu Pru-
naru, cu a sa vioară Stradivarius.
„Cafe-Teatru Play”,
deschis spectacolelor şi
concertelor nonconformiste

Pe lângă evenimente muzicale,
cea de-a 41 ediţie cuprinde şi o se-
rie de alte manifestări, cu siguran-
ţă de interes pentru public. Aşa
sunt atelierul de creaţie cu instru-

mente muzic ale ne-
convenţionale (sâm-
bătă, 22 noiembrie),
concursul cu premii
„Să (re)descoperim
Filarmonica în CHE-
IA FAmilia”, dedicat
familiilor de iubitori ai
muzicii clasice (sâm-
bătă, 29 noiembrie),
„Ziua Porţilor Des-
chise” – acces gratuit
la repetiţia orchestrei

simfonice (vineri, 5 decembrie).
De impact vor fi, cu siguranţă, şi
seara de muzică funk, soul & bos-
sa-nova prezentată de „Casual
Band” (13 decembrie), seara vii-
toarelor mămici – concert de co-
linde dedicat femeilor gravide (14
decembrie), muzica militară a Gar-
nizoanei Craiova (16 decembrie) şi
cele două concerte „Anotimpuri-
le mele”  sus ţinute de Tudor
Gheorghe, pe 15 şi 16 decembrie,
de la ora 19.00, în sala Teatrului
Naţional.

Partener consecvent al festiva-
lului rămâne, şi la această ediţie,
„Cafe-Teatru Play”, unde vor
avea loc şapte spectacole şi con-
certe nonconformiste de pop, rock,
folk şi jazz. Primul dintre ele: du-
minică, 23 noiembrie, ora 17.00,
susţinut de Benedict Popescu (te-
ramin) şi Florinel Lăutaru (pahare
de sticlă). Tot aici veţi putea as-
culta pop-jazz cu trupa „TiPtiL”
(26 noiembrie, ora 21.00), folk cu
„Pasărea Colibri” (4 decembrie,
ora 21.00), pop-clasic cu „Four 4

Music” (9 decembrie, ora 21.00),
rock cu formaţia „Compact” (10
decembrie, ora 21.00)

***
Potrivit managerului Vlad Dră-

gulescu, tocmai pentru că este un
eveniment artistic de tradiţie, em-
blematic pentru (re)prezentarea
identităţii culturale a oraşului Cra-
iova, festivalul se va bucura şi de-
acum înainte de o atenţie aparte. Ur-
mătoarea ediţie pare-se că se va
desfăşura în vara lui 2015, invitaţie
fiind lansată de pe-acum Orches-
trei Academiei „Yehudi Menuhin”
din Gstaad, Elveţia, una dintre cele
mai prestigioase instituţii din lume.
„Este singura orchestră din lume
care are patru concert-maeştri! Am
invitat-o la Craiova spre sfârşitul
lunii august 2015, pentru că la anul
festivalul va fi organizat în vară”, a
precizat Drăgulescu.

 Vlad Drăgulescu
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Rusia confirmã
expulzarea unui
diplomat german

Ministerul rus de
Externe a confirmat, ieri,
expulzarea unui diplomat
german de la Moscova,
ca rãspuns la „acþiuni
ostile” ale Berlinului,
a anunþat agenþia RIA
Novosti. „Departamentul
de Informaþii al Ministe-
rului rus de Externe
a confirmat expulzarea
unui angajat al ambasadei
Germaniei la Moscova,
ca rãspuns la acþiuni
ostile ale autoritãþilor
germane la adresa unui
angajat al unei instituþii
ruse din Germania”,
a precizat RIA Novosti.
O sursã din Ministerul
german de Externe
a anunþat, sâmbãtã,
cã o colaboratoare a
ambasadei Germaniei
la Moscova a fost expul-
zatã la solicitarea autori-
tãþilor ruse. Publicaþia
„Der Spiegel” a precizat
cã decizia Rusiei intervi-
ne dupã ce autoritãþile
de la Berlin au expulzat
un diplomat rus de la
Consulatul general din
Bonn, din vestul Germa-
niei. Autoritãþile ruseºti
au anunþat, tot ieri,
ºi expulzarea, pentru
spionaj, a unor diplomaþi
polonezi, ca represalii
faþã de expulzarea
unor diplomaþi ruºi
de cãtre Varºovia. „Mai
mulþi diplomaþi polonezi
au pãrãsit deja teritoriul
þãrii noastre, din cauza
unor activitãþi incompati-
bile cu statutul lor”,
o expresie folositã în
general pentru a desemna
activitãþi de spionaj,
în jargonul diplomatic,
a anunþat diplomaþia rusã
într-un comunicat. Mos-
cova nu precizeazã nici
data ºi nici numãrul
oficialilor expulzaþi.
Ministerul a adãugat cã
a adoptat aceastã mãsurã
ca rãspuns faþã de expul-
zarea recentã a unor
diplomaþi ruºi din Polo-
nia. „Din nefericire,
autoritãþile poloneze au
adoptat aceastã mãsurã
neamicalã ºi nefondatã.
Ca urmare, partea rusã
a adoptat mãsuri de
retorsiune adecvate”,
se aratã într-un comunicat.

Un reprezentant al stângii ra-
dicale Die Linke, moºtenitoarea
partidului comunist din fosta
Republicã Democratã Germanã
(RDG), se pregãteºte sã spar-
gã un tabu ºi sã conducã, în pre-
mierã, un land german, dupã 25
de ani de la cãderea Zidului Ber-
linului. Fostul sindicalist Bodo
Ramelow, în vârstã de 58 de
ani, urmeazã sã încheie la mij-
locul sãptãmânii un contract de
coaliþie guvernamentalã, în Tu-
ringia, împreunã cu social-de-
mocraþii (SPD) ºi Verzii. El are
ºanse foarte mari sã devinã pri-
mul ºef de Guvern al unui land
provenind din Die Linke, în
urma unui vot în Parlamentul
regional ,  pe  5  decembrie .
Aceastã perspectivã a înfiebân-
tat spiritele într-o þarã încã

Putin afirmã cã rebelii îºi procurã singuriPutin afirmã cã rebelii îºi procurã singuriPutin afirmã cã rebelii îºi procurã singuriPutin afirmã cã rebelii îºi procurã singuriPutin afirmã cã rebelii îºi procurã singuri
armament, nu este livrat de Moscovaarmament, nu este livrat de Moscovaarmament, nu este livrat de Moscovaarmament, nu este livrat de Moscovaarmament, nu este livrat de Moscova

Preºedintele rus, Vladimir Pu-
tin, a respins acuzaþiile Kievului
ºi Occidentului potrivit cãrora
Moscova livreazã armament rebe-
lilor proruºi din estul Ucrainei ºi a
afirmat cã rebelii ºi-l procurã sin-
guri. „De unde provin vehiculele
blindate ºi sistemele de artilerie pe
care le au? În lumea contempora-
nã oamenii care duc o luptã ºi
care considerã aceastã luptã legi-
timã (...) gãsesc întotdeauna ar-
mament”, a declarat Putin într-un
interviu pentru televiziunea gem-
ranã ARD publicat ieri de cãtre
Kremlin. Un conflict armat între
forþe loialiste regimului ºi separa-
tiºti proruºi în estul Ucrainei s-a
soldat cu peste 4.000 de morþi de
la începutul ostilitãþilor, în aprilie,
potrivit ONU. Kievul ºi Occiden-
tul acuzã Rusia cã susþine militar
rebelii ucraineneni în estul þãrii,
ceea ce Moscova dezminte. „Au-
toritãþile ucrainene au trimis aco-
lo armata ºi folosesc inclusiv ra-
chete balistice. Cine vorbeºte de-
spre acest lucru? (Nu se spune)
nici un cuvânt” despre asta, a
continuat Putin. Rusia „nu vrea”
ca autoritãþile ucrainene „sã-i eli-
mine pe toþi adversarii lor politici”
din estul Ucrainei, „ºi nu vom per-
mite acest lucru”, a subliniat lide-
rul de la Kremlin. De asemenea,
el a apãrat din nou anexarea, în
martie, a peninsulei ucrainene Cri-
meea, declarându-se „profund
convins cã Rusia nu a comis nici
o încãlcare a dreptului internaþio-
nal”. „Nu ascund, bineînþeles, ºi

Stânga radicalã se pregãteºte sã preia, pentru prima datã,
conducerea unui land german

marcatã de dictatura comunis-
tã, pânã la a provoca respinge-
rea din partea preºedintelui Re-
publicii ,  Joachim Gauck, ºi
cancelarului Angela Merkel, în
pofida faptului cã Die Linke -
care obþine în mod tradiþional
multe voturi în Est - a fãcut par-
te din guverne regionale, ca de
exemplu în landul vecin Bran-
denburg. Die Linke a fost în-
fiinþatã în 2007, dintr-o alianþã
între moºtenitorii fostului par-
tid comunist SED, la putere în
Germania de Est, ºi excluºi din
SPD din Germania de Vest. „A
fost un drum lung, dar ajungem
în punctul în care putem scrie
un nou capitol în istoria Turin-
giei”, ºi-a exprimat satisfacþia
Bodo Ramelow, într-un interviu
pentru AFP, cu câteva zile înain-

te de încheierea negocierilor de
formare a coaliþiei. În alegerile
regionale de pe 14 septembrie,
Die Linke a obþinut al doilea scor
(28,2%), dupã CDU, partidul lui
Merkel (33,5%), care conducea
Turingia din 1990, când s-au or-
ganizat primele alegeri libere în

fosta RDG. SPD (12,4%, faþã
de 18,5% în 2009) a suferit o
înfrângere importantã dupã cinci
ani de împãrþire a puterii la ni-
velul regiunii cu CDU. În unani-
mitate, social-democraþii, dar ºi
Verzii, au decis sã se alieze cu
Bodo Ramelow.

nu am ascuns niciodatã
faptul cã forþele armate
ruseºti au blocat forþele
ucrainene în Crimeea”, a
declarat Putin, însã acest
lucru nu a avut ca scop
„obligarea cuiva sã
meargã la vot (...), ci îm-
piedicarea bãii de sânge,
pentru a le da oamenilor
o posibilitate sã-ºi expri-
me atitudinea faþã de
ceea ce vor pentru viitor
ºi pentru viitorul copiilor
lor”, a insistat el. Un re-
ferendum a aprobat „ali-
pirea” Crimeei la Fede-
raþie rusã pe 16 martie,
pus în aplicare de Mos-
cova douã zile mai târ-
ziu. Aceastã anexare, de-
nunþatã de cãtre Ucraina, SUA ºi
UE, a provocat între Occident ºi
Rusia cea mai gravã crizã diplo-
maticã de la destrãmarea fostei
Uniuni Sovietice. Diplomaþia de la
Moscova a respins, ieri, acuzaþii-
le NATO cu privire la prezenþa mi-
litarã rusã în estul Ucrainei ºi a
apreciat cã Alianþa Nord-Atlanti-
cã întreþine „sentimentele antiru-
se” pentru a-ºi justifica prezenþa
crescutã în apropierea graniþelor
Rusiei. Ministerul rus de Externe
a afirmat, într-un comunicat, cã
secretarul general al NATO, Jens
Stoltenberg, „nu a atins nivelul
belicos de rusofobie” al predece-
sorului sãu, Anders Fogh Ras-
mussen, ºi acuzã NATO cã oferã
opiniei publice „aberaþii” cu pri-

vire la presupusa susþinere a re-
belilor din estul Ucrainei, în loc
sã propunã o soluþie diplomaticã
pentru conflictul ucrainean. „Din
pãcate, Alianþa Nord-Atlanticã nu
încearcã sã discute constructiv
despre probleme grave ºi preferã
sã susþinã sentimentele antiruse
pentru a-ºi justifica proiectele (..)
care vizeazã consolidarea prezen-
þei militare a NATO în apropierea
graniþelor ruse”, a afirmat, într-
un comunicat, diplomaþia rusã.
„Este trist cã NATO preferã sã nu
remarce eforturile Rusiei în vede-
rea stabilizãrii situaþiei din Ucrai-
na”, adaugã comunicatul.

Pe de altã parte, Ucraina a ce-
rut, ieri, UE sã transmitã „un me-
saj clar” de fermitate Rusiei, în-

soþit, în caz de necesitate, de ame-
ninþarea impunerii unor noi sanc-
þiuni. „Este momentul sã fie for-
mulat un mesaj clar faþã de Mos-
cova, transmiþându-i cã o even-
tualã nouã încercare de destabili-
zare a Ucrainei va fi urmatã de
mãsuri suplimentare din partea
UE”, a declarat ministrul ucrai-
nean de Externe, Pavlo Klimkin,
în contextul în care omologii eu-
ropeni urmau sã decidã, la Bru-
xelles, noi sancþiuni în legãturã cu
criza din estul Ucrainei. De ase-
menea, Klimkin ºi-a exprimat spe-
ranþa cã o întâlnire la nivel înalt
între Kiev ºi Moscova va avea loc
în cursul sãptãmânii, pentru dis-
cuþii cu privire la armistiþiul înche-
iat în septembrie la Minsk.

Republica Moldova va înainta cererea de aderare la UE în 2015
Republica Moldova va înainta

în 2015 cererea de aderare la Uni-
unea Europeanã (UE), a declarat,
ieri, preºedintele republicii, Nico-
lae Timofti, în timpul conferinþei
de presã susþinute alãturi de omo-
logul sãu austriac Heinz Fischer,
aflat în vizitã oficialã la Chiºinãu,
informeazã agenþia de presã
TASS. „Statutul de þarã candidatã

Moldova de standardele europe-
ne ºi sã ne îndreptãm spre scopul
nostru final: statutul de membru
al UE”, a subliniat Nicolae Ti-
mofti. La 30 noiembrie în Repu-
blica Moldova sunt programate
alegeri parlamentare. Rezultatele
acestora sunt foarte importante
pentru continuarea parcursului
proeuropean al republicii.

la aderare va accelera procesul de
modernizare a structurilor de stat,
va permite majorarea nivelului de
securitate al þãrii noastre”, a spus
Timofti. Potrivit preºedintelui, Re-
publica Moldova nu are altã cale
de dezvoltare decât cea europea-
nã. „Sunt convins cã în anii ce ur-
meazã vom putea, prin eforturi
comune, sã apropiem Republica
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HBO
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PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi *În serviciul þãrii
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Discover România
17:10 Se zice cã…
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:45 Andografia zilei
23:50 Mad Men
00:40 Mad Men
01:30 Împotriva sorþii
02:35 Exclusiv în România (R)
03:15 Telejurnal
04:05 Sport (R)
04:25 Biziday
05:05 Zestrea românilor
05:30 Memorialul durerii –  O istorie

care nu se învaþã la ºcoalã (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:00 Istorii încalcite
08:30 Credinþã ºi celebritate
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Dimineaþa pierdutã
12:40 Dimineaþa pierdutã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Capri
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D’ale lui Mitica
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Zeul rãzboiului
01:25 Jurnal de front
02:00 Arte, carte ºi capricii
02:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:00 Naturã ºi aventurã
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Împotriva sorþii
05:30 Mesager
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României 07:45 Avocaþii

09:20 Batman: Întoarcerea
Cavalerului Negru, Partea 2

10:35 Redacþia
11:40 Gaºca nebunã
13:20 Aventuri în Las Vegas
14:50 Roboþi
16:20 George Harrison
18:00 Argo
20:00 Ghost Team One
21:25 Baschetbalistele de vârsta

a doua
23:05 Cei rãmaºi
00:00 Cei rãmaºi
01:00 Joc riscant
02:35 Avocatul
04:30 Jackass prezintã: Un

bunic nebun
06:00 Aventuri în Las Vegas

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Maruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
15:00 Ultima cãlãtorie
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Fotbal: România -

Danemarca
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Fringe
00:00 Ultima cãlãtorie (R)
01:45 Fotbal: România -

Danemarca (R)
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 I Like IT (R)
05:00 Dãdaca (R)
05:30 La Maruþã (R)

07:15 Cununa de lacrimi (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Pasiune interzisã (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Complicea
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Numai iubirea
02:00 Doamne de poveste (R)
03:00 Reþeta de Acasã (R)
03:15 Acasã în bucãtãrie (R)
04:15 Numai iubirea (R)
05:15 Doamne de poveste
06:15 Casa de alãturi (R)

08:15 Gusturi de milioane (R)
09:15 Doamne de poveste (R)
10:15 Ironman (R)
10:45 Ironman
11:15 Lara (R)
12:15 La popota!
13:15 La Maruþã (R)
14:45 Lara
15:45 La bloc (R)
16:45 Meseriasii
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Singura mea iubire
00:15 Anticamera
01:15 Singura mea iubire (R)
03:00 Tanti Florica (R)
03:45 Lumea Pro Cinema
04:15 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul

meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul

meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Danseazã printre stele
00:00 Un show pãcãtos
01:30 Observator (R)
02:30 Pistolarul
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Asi - Împotriva destinului
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Tradarea
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Tradarea (R)
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 WOWBiz (R)

07:00 Trasnitii din Queens
07:45 Soþia perfectã
08:45 Liceenii (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 O familie de poliþiºti
16:30 Focus
17:00 Soþia perfectã (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Iubiri Secrete
20:30 Mondenii
21:30 Epic Show
22:30 Neam legat
23:00 Click!
00:00 Ultima dezbatere
02:00 Neam legat (R)
02:20 Iubiri Secrete (R)
03:00 O familie de poliþiºti

(R)
04:00 Mondenii (R)
05:00 Epic Show (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Special România -

Danemarca
20:30 Bellator: Gladiatorii:

Rick "Genghis" Hawn - Brent
Weedman

21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat Craiova

"Bãtaia Maxima"
22:15 Special România -

Danemarca
23:00 Polonia - Elveþia
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Wrestling RAW
02:00 ªtiri Sport.ro
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MIERCURI - 19 noiembrie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

KANAL D

PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour
12:20 Discover România
12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Convieþuiri
16:55 Discover România
17:10 Se zice cã…
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:45 Andografia zilei
23:50 Mad Men
00:40 Mad Men
01:30 Împotriva sorþii
02:40 În grãdina Danei (R)
03:10 Telejurnal
04:00 Sport
04:20 Discover România
04:30 Biziday
05:10 Zestrea românilor
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:00 Citeºte româneºte!
08:30 Europa 360°
09:00 Documentar 360°
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Concursul Internaþional

George Enescu 2014
14:00 Istorii încalcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Capri
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Un om grãbit
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Zeul rãzboiului
01:25 Naturã ºi aventurã
02:00 Concursul Internaþional

George Enescu 2014
02:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:00 Credinþã ºi celebritate
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Împotriva sorþii
05:30 Mesager
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

07:30 George Harrison
09:10 Argo
11:10 S-a nãscut o stea
13:30 Regatul de gheaþã
15:10 Atentie, se filmeaza!
16:55 Un Halloween de

pominã
18:25 Redacþia
19:25 Episoade
20:00 Noi suntem familia Miller
21:55 Justiþie la limita legii
23:50 Fetele - Gustãri gratuite
00:20 Rãmâi cu mine
01:05 Apel de urgenþã
02:40 Noi suntem familia Miller
04:30 Înregistrarea
06:00 Regatul de gheaþã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Maruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
15:00 Crima din Beverly Hills
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Fringe
00:00 Visuri la cheie (R)
02:00 Revizie tehnicã
05:30 La Maruþã (R)

07:15 Cununa de lacrimi (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Pasiune interzisã (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Complicea
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Numai iubirea
02:00 Doamne de poveste (R)
03:00 Reþeta de Acasã (R)
03:15 Acasã în bucãtãrie (R)
04:15 Numai iubirea (R)
05:15 Doamne de poveste
06:15 Casa de alãturi (R)

08:00 La popota! (R)
09:00 Doamne de poveste (R)
10:00 Ironman (R)
10:30 Ironman
11:00 Lara (R)
12:00 Meseriasii (R)
13:15 La Maruþã (R)
14:45 Lara
15:45 La bloc (R)
16:45 Meseriasii
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Jocurile seducþiei
00:00 Anticamera
01:00 Lumea Pro Cinema
01:30 Revizie tehnica
06:00 Cine A.M.

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Faþã în faþã
23:30 SRC: Fun Factory
01:00 Observator (R)
02:00 Regii surfului
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Asi - Împotriva destinului
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Tradarea
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Tradarea (R)
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 WOWBiz (R)

07:00 Trasnitii din Queens
07:45 Soþia perfectã
08:45 Ultima dezbatere (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Secrete de stil (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Secretele magiei
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 O familie de poliþiºti
16:30 Focus
17:00 Soþia perfectã (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Neam legat
23:00 Click!
00:00 Sanctuarul
02:00 Neam legat (R)
02:20 Cronica cârcotaºilor (R)
04:30 O familie de poliþiºti (R)
05:30 Danni Lowinski
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Polonia - Elveþia
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30  Spãrgãtorii de râs
19:30 Fight Night: Venin în

Severin!
20:00 România - Danemarca
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Wrestling SMACK
23:00 Condamnaþi pe viaþã
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
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Anunþul tãu!
S.C. IDP GORJ  A DEPUS

DOCUMENTAÞIA PENTRU
OBÞINEREA AVIZULUI DE
GOSPODÃRIRE A APELOR
LA BALASTIERA PETREªTI
- GORJ.

S.C. IDP GORJ  A DEPUS
DOCUMENTAÞIA PENTRU
OBÞINEREA AVIZULUI DE
GOSPODÃRIRE A APELOR
LA BALASTIERA ANDRE-
EªTI - GORJ.

CERERI SERVICIU
Caut loc de mun-
cã – femeie de
serviciu, îngrijire
bãtrâni. Rog serio-
zitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de
4 ore/zi. Telefon:
0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de
covrigi, produse
patiserie, vânzã-
toare orice maga-
zin, îngrijire copii ºi
bãtrâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/
ã cu sau fãrã ex-
perienþã. Telefon:
0766/617.521.

Angajez doamnã
permanent pen-
tru menaj la þarã.
Telefon: 0724/
947.197.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã serioa-
sã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0723/466.154.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26
ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate.
Telefon: 0767/
174.979.
Repar frigidere la
domiciliul clientului.
Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 ca-
mere ultracentral, ul-
tralux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
92 mp în Bucureºti,
în faþa Facultãþii de
Drept. Telefon:
0721/995.405.

Vând apartament
3 camere, Filiaºi.
Telefon: 0766/
577.828.
Proprietar vând
apartament 3
camere deco-
mandat,  lux,
centralã, Craio-
viþa Nouã - Ori-
zont. Telefon:
0752/641.487.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

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.

Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton- fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/ 692.884.
Vând casã Craiova,
5 camere izolatã ter-
mic, termopane, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu 2 aparta-
mente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/ 498.818.
Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ,
judeþul Dolj. Telefon:
0771/773.957.

Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, po-
ziþie excelentã, spa-
þii generoase, detalii
zilnice la telefon:
0746/035.625, în-
tre orele 18.00 -
20.00.
Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi depen-
dinþe, grajd, maga-
zie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe,
pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la
poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.

Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului, sta-
re bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16
(zona Brestei-Râu-
lui), toate utilitãþile,
345 mp teren + ca-
banã din lemn cu
etaj. 75.000 euro.
Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând teren 3000
mp, Ghindeni,
centru, stradal, utili-
tãþi, apã, curent, ca-
nalizare, îngrãdit,
doar sã vã ridicaþi
casa, 35 euro/mp,
negociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren lângã
abatorul de anima-
le stradal, 10000
mp, Ghindeni, utili-
tãþi, apã ºi curent, 8
euro/mp, negocia-
bil. Telefon: 0761/
817.214.
Vând teren 10000
mp,  Malu Mare,
lângã moarã, stra-
dal, având posibili-
tate pentru utilitãþi,
curent ºi apã, 15
Km de Craiova, 10
euro / mp, nego-
ciabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Ca-
lea Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ide-
al pentru Showro-
om, depozit, halã,
parc auto, benzi-
nãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, par-
celabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã la 14 km de
Craiova, comuna

Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibili-
tate construcþie,
grãdinã Bio. Telefon:
0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere
28 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/
263.391.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0728/800.447.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu co-
mercial cu terasã,
zonã centralã. Tele-
fon: 0746/660.001.
SCHIMBURI

Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Tele-
fon: 0771/663.179.

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon: 0764/
806.680.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzi-
nã, 4 uºi, culoare
roºu grena, taxa
auto plãtitã ºi nere-
cuperatã, înmatri-
culat România.
Telefon: 0727/
714.184.

Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Pun-
to S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabrica-
þie  2006, full optio-
nal piele, xenon,
navigaþie, impeca-
bil.  Telefon: 0762/
109.595.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând antenã sate-
lit marca Kambrid-
ge. Telefon: 0351/
444.088.
Vând aspirator, fo-
tolii, scoarþã ºi co-
voare olteneºti,
saltea copil, lampa-
dar. Telefon: 0770/
298.240.

Vând chiuvetã,
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 Sineas-
ca. Telefon: 0744/
997.373.
Vând 50 oi – 400 lei
/ bucatã negociabil,
40 de capre- 200 lei
/ bucatã, tinere, sã-
nãtoase. Telefon:
0763/226.996.
Vând copertinã
lungime 6 m, lãþi-
me 1.5 m. Telefon:
0744/391.195.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.

Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Tele-
fon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau
magazin Auto –Cie-
lo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floa-
rea–soarelui pen-
tru combinã C
12M, cutie viteze,
reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.

Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
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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.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând Frigider Arc-
tic 180 litri ºi premer-
gãtor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri di-
mensiune 112. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând þiglã Jimbo-
lia ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprin-
dere Dacia 1310
nou, arzãtoare
gaze sobã D 600
mm. Telefon: 0251/
427.583.
SCHIMBURI

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

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handica-
pat. Telefon: 0351/
460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment 4 camere,
mobilat, utilat, cen-
tralã, tot confortul,
Materna Craioviþa.
Telefon: 0756/
379.809.
Închiriez aparta-
ment douã came-
re, parter, ultra-
central. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor.
Telefon: 0771/
780.325.
Închiriez una came-
rã mobilatã la o tâ-
nãrã necãsãtoritã
cu posibilitãþi de pla-
tã a întreþinerii ºi chi-
riei în zona Mater-
na Craioviþa. Tele-
fon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet
medical dotat co-
respunzãtor. Rela-
þii la telefon: 0251/
412.966; 0741/
072.812.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Închiriez 3 came-
re, ultracentral,
centralã, A.C. mo-
bilat, lux. Telefon:
0726/212.774.

Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decoman-
date, ultraîmbu-
nãtãþit, centralã,
stradal zona Cine-
matograf Craiovi-
þa, 180 euro/lunã.
Telefon: 0728/
012.055.
Apartament 2 ca-
mere decoman-
date lux, A.C. mi-
crocentralã, balcon
închis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toa-
te dotãrile, mobi-
lier ultramodern
ºi regim hotelier.
Telefon: 0762/
109.595.

Închiriez magazin
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu caut
doamnã pentru
prietenie. Telefon:
0785/103.411.
Pensionar, 65/
1,60/65 caut pen-
sionarã serioasã
pentru prietenie,
convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie,
întreþinere. Telefon:
0253/289.198.
65/170/80, pensio-
nar nefumãtor, fãrã
obligaþii, doresc
doamnã pensiona-
rã fãrã obligaþii. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.

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

PIERDERI
Pierdut Adeverin-
þã eliberatã de Fa-
cultatea de Teolo-
gie Istorie ºi ªtiin-
þe ale Educaþiei
Craiova pe nu-
mele DRAGNEA
DIANA SORINA.
Se declarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

În week-end, la Sala Voinþa, s-a desfãºurat faza
localã a Turneului „Gheorghe Ola”. Universitatea
Craiova, reprezentatã de grupa lui Bogdan Budes-
cu, a învins pe rând celelalte reprezentante ale Dol-
jului. A fost 5-3 cu Oltenia Junior, goluri L. Duþã
(2), B. Duþã (2) ºi Sârbu, 10-1 cu Fortuna Craio-
va, graþie reuºitelor lui B. Duþã (3), L. Duþã (2),
Gheorghiade (2), Sârbu (2) ºi Cârpici, iar în final
10-2 cu Dinamyk Craiova, goluri B. Duþã (3), L.
Duþã (3), Sârbu (2), Gheorghiade ºi Tudor.

Formula standard pe care s-a bazat Budescu a
arãtat astfel: Vlãsceanu – Zaharia, B. Duþã, Câr-
pici, L. Duþã, Sârbu. Au mai jucat: Nedelcu, Gheor-
ghiade, Lãcraru, Tudor, Badea, Lãpãdãtescu, Bam-
baloi, Iovan.

În urma rezultatelor obþinute, Universitatea Cra-
iova s-a calificat la faza zonalã, unde va lupta cu
reprezentante ale judeþelor Mehedinþi, Caraº-Se-
verin, Timiº, Arad ºi Hunedoara. Aceastã fazã a
întrecerii va avea loc în perioada 25-27 noiem-
brie, locul de desfãºurare urmând a fi stabilit în
funcþie de cea mai bunã ofertã prezentatã de cã-
tre participanþi. În acest sens, formaþia craiovea-
nã a înaintat oferta, dorind organizarea turneului
zonal în Bãnie.

SPORT LA TV, ASTÃZI

- TRANSMISII ÎN
DIRECT-

PRO TV
20:30 – FOTBAL – Meci amical:

România – Danemarca.
DIGI SPORT 2

18:00, 20:00 – BASCHET (M) – Eu-
roChallenge: CSM Oradea – Tofas SC,
U-BT Cluj-Napoca – Atomeromu SE /
21:45 – FOTBAL – Meci amical: Spania
– Germania.
DIGI SPORT 3

18:00 – POLO – Liga Mondialã: Gre-
cia – România / 21:45 – FOTBAL – Meci
amical: Argentina – Portugalia.
DOLCE SPORT 2

20:00 – FOTBAL – Meci amical:
Austria – Brazilia.
EUROSPORT 2

21:45 – BASCHET (M) – Eurocupa: Par-
tizan Niº Belgrad – Lietuvos Rytas Vilnius.

LUPTE LIBERE
Dupã o evoluþie fãrã cusur,

Cadetele de la CSM Craiova au cucerit titlul naþional pe echipe
Echipa femininã de cadete a clubului CSM Craiova

nu a avut rivalã sâmbãtã, în Sala “Ion Constantines-
cu”, adjudecându-ºi en-fanfare titlul naþional la lupte
libere.

Având drept oponente pe LPS Botoºani, CS Vaslui
ºi CS Cãlãraºi-Primãria Jegãlia, dupã ce echipele din
Târgoviºte ºi Roman au fost descalificate, deoarece
nu s-au prezentat la ultima etapã a calificãrilor, un
singur eºec a fost înregistrat în contul fetelor pregã-
tite de Petre Banciu ºi Valentin Boboºca, ºi acela ve-
nit doar ca urmare a faptului cã una dintre sportive
nu s-a încadrat în limtele categoriei, pierzând prin ne-
prezentare. S-a întâmplat cu Botaºaniul, echipã în-
vinsã finalmente cu 9-1. A urmat un 9-0 cu cealaltã
grupare moldavã, iar titlul a fost cucerit dupã ce for-
maþia din Cãlãraºi nu s-a mai prezentat pe saltea, scor
10-0. Pe urmãtoarele locuri au venit, în ordine, CS
Vaslui, LPS Botoºani ºi CS Cãlãraºi.

În altã ordine de idei, cam în acelaºi mod se deru-
laserã ºi etapele de calificare, unde oltencele au avut
doar victorii concludente.

Din echipa campioanã au fãcut parte sportivele:

Rezultatele complete
Grupa A: Olanda – Letonia 6-0 (Van Per-

sie 6, Robben 35, 82, Huntelaar 42, 89,
Bruma 78), Cehia – Islanda 2-1 (Kaderabek
45+1, Hallfredsson 61 aut. / R. Sigurdsson
9), Turcia – Kazahstan 3-1 (B. Yilmaz 26
pen., 29, Aziz 83 / Smakov 87 pen.).

Clasament: 1. Cehia 12p, 2. Islanda 9p,
3. Olanda 6p, 4. Turcia 4p, 5. Letonia 2p, 6.
Kazahstan 1p.

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016 – ETAPA A 4-A

Cristina Iani (40 kg), ªtefania Priceputu (43
kg), Denisa Breazu (46 kg), Daniela Vârban
(49 kg), Cristina Pintilie (49 kg), Mihaela Bãr-
bulescu (52 kg), Cristina Enache (56 kg), Mã-
dãlina Iva (60 kg), Alexandra Anghel (65 kg)
ºi Larisa Niþu (70 kg).

“Dupã etapele desfãºurate în cadrul Cam-
pionatului Naþional, unde ne-am clasat me-
reu pe primul loc, cu victorii categorice, era
ºi normal ca la turneul final sã obþinem titlul
de campioni. Mã bucur nespus cã s-a întâm-
plat la Craiova. A fost ultima competiþie din
acest an, unul foarte bun pentru tinerele
noastre sportive, însã asta obligã ºi mai mult
pentru anul viitor, deoarece Campioantele Na-
þionale de junioare se vor þine tot la Craiova,
undeva în aprilie, ºi avem obligaþia sã obþi-
nem douã-trei titluri”, a declarat tehnicianul
Petre Banciu.

Tot sâmbãtã ºi tot în aceeaºi locaþie a avut loc ºi
competiþia masculinã. Craiova nu a fost reprezentatã,
iar podiumul a arãtat astfel: 1. Odorheiul Secuiesc, 2.

Grupa B: Belgia – Þara Galilor 0-0, Ci-
pru – Andorra 5-0 (Merkis 10, Efrem 31,
42, 60, Christofi 87 pen.), Israel – Bosnia
3-0 (Vermouth 36, Damari 45, Zahavi 70).

Clasament: 1. Israel 9p (-1 joc), 2. Þara
G. 8p, 3. Cipru 6p, 4. Belgia 5p (-1 joc), 5.
Bosnia 2p, 6. Andorra 0p.

Grupa C: Luxemburg – Ucraina 0-3 (Iar-
molenko 33, 53, 56), Macedonia – Slovacia
0-2 (Kucka 25, Nemec 38), Spania – Bela-
rus 3-0 (Isco 18, Busquets 19, Pedro 55).

Clasament: 1. Slovacia 12p, 2. Spania
9p, 3. Ucraina 9p, 4. Macedonia 3p, 5. Be-
larus 1p, 6. Luxemburg 1p.

Grupa D: Georgia – Polonia 0-4 (Glik
51, Krychowiak 71, Mila 73, Milik 90+2),
Germania – Gibraltar 4-0 (Muller 12, 29,
Gotze 38, Santos 67 aut.), Scoþia – Irlanda
1-0 (Maloney 75).

Clasament: 1. Polonia 10p, 2. Irlanda 7p,
3. Germania 7p, 3. Scoþia 7p, 5. Georgia
3p, 6. Gibraltar 0p.

Grupa E: Anglia – Slovenia 3-1 (Roo-
ney 59 pen., Welbeck 66, 72 / Henderson
58 aut.), San Marino – Estonia 0-0, Elveþia
– Lituania 4-0 (Drmic 66, Schar 68, X.
Shaqiri 80, 90).

Clasament: 1. Anglia 12p, 2. Elveþia 6p,
3. Slovenia 6p, 4. Lituania 6p, 5. Estonia
4p, 6. San Marino 1p.

Grupa F: ROMÂNIA – Irlanda de Nord
2-0 (Papp 74, 79), Ungaria – Finlanda 1-0
(Gera 84), Grecia – Insulele Feroe 0-1 (Ed-
mundsson 61).

Clasament: 1. ROMÂNIA 10p, 2. Irlan-
da N. 9p, 3. Ungaria 7p, 4. Finlanda 4p, 5.
I-le Feroe 3p, 6. Grecia 1p.

Grupa G: Austria – Rusia 1-0 (Okotie
73), Moldova – Liechtenstein 0-1 (Burgme-
ier 74), Muntenegru – Suedia 1-1 (Jovetic
80 pen. / Ibrahimovic 9).

Clasament: 1. Austria 10p, 2. Suedia 6p,
3. Rusia 5p, 4. Muntenegru 5p, 5. Liech-
tenstein 4p, 6. Moldova 1p.

Grupa H: Azerbaidjan – Norvegia 0-1
(Nordtveit 25), Bulgaria – Malta 1-1 (Gala-
binov 6 / Failla 49 pen.), Italia – Croaþia
1-1 (Candreva 11 / Perisic 15).

Clasament: 1. Croaþia 10p, 2. Italia 10p,
3. Norvegia 9p, 4. Bulgaria 4p, 5. Malta 1p,
6. Azerbaidjan 0p.

Grupa I: Portugalia – Armenia 1-0 (Cr.
Ronaldo 72 pen.), Serbia – Danemarca 1-3
(Tosic 4 / Bendtner 4, 85, Kjaer 62). Alba-
nia a stat.

Clasament: 1. Danemarca 7p, 2. Portu-
galia 6p (-1 joc), 3. Albania 4p (- 1 joc), 4.
Serbia 1p (-1 joc), 5. Armenia 1p (- 1 joc).

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

CMS Cetate Deva-CS Petrila, 3. Viitorul Cluj-Napo-
ca. Au mai participat Dinamo Braºov, CS Hunedoara-
CS Petroºani ºi CS Cãlãraºi-Primãria Jegãlia.
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Pagină realizată de COSMIN STAICUsport

Liga Profes ionistă de Fotbal împreună
cu LookTV a decis programul ultimei eta-
pe a turului Ligii I. Astfel, partida CFR
Cluj – Universitatea Craiova se  va dispu-
ta duminică, 7 decembrie , de la ora 20.30,
pe s tadionul „Dr. Constantin Rădule scu“
din Cluj Napoca, fiind transmis de Look
TV. Până atunci, echipa pregătită de  So-
rin Cârţu ş i Emil Săndoi va întâlni Rapi-
dul,  luni, 24 noie mbrie, de la ora 20.30, în
etapa a 15-a, apoi pe Ceahlăul,  sâmbătă
29 noiembrie, de la ora 15.30, în runda a

România – Danemarca
Arena Naţională, ora 20.30 (ProTV)

România: Pantilimon – Papp, Gardoş, Grigore, Raţ – Hoban,
Prepeliţă – Enache, Sânmărtean, Maxim – Keşeru. Selecţioner:

Anghel Iordănescu.
Danemarca: K. Schmeichel – Ankersen, Boilesen, Kjaer, S.

Poulsen – C. Eriksen, J. Poulsen, Schone, Kvist – Vibe, Ben-
dtner. Selecţioner: Morten Olsen.

Tricolorii joacă astăzi ultimul meci
din 2014, unul de verificare, contra
naţionalei Danemarcei

În grafic pentru cursa de c ali-
ficare la Euro 2016, naţionala Ro-
mâniei susţine astă-seară ultimul
test din 2014, în care adversară
îi este reprezentativa Danemarcei.
Ambele formaţii vin după victorii
importante în preliminarii, tr ico-
lorii câştigând c ontra Irlandei de
Nord cu 2-0, iar trupa lui Morten
Olsen s-a impus la Belgrad,  îm-
potriva Serbiei, scor 3-1, după ce
a fost condusă. Pe lângă acest ca-
racter de verificare, de testare ale
unor noi variante,  naţionala are în
vedere şi punctajul pentru clasa-
mentul FIFA,  unde se află pe lo-
cul 21, dar ş i o revanşă după mai
mult de un deceniu pentru rata-
rea calificării la Euro 2004. În res-
pectivele preliminarii, danezii câş-
tigau cu 5-2 pe vechiul stadion
„Naţional”, pe un teren nisipos,
iar în returul de la Copenhaga ne
egalau în prelungiri,  suflându-ne
practic calificarea la turneul f inal.
Ratările imense ale lui Bratu şi
Cernat, cornerul irosit de Dorinel
Munteanu în minutul 93, prelun-
girile nesfârş ite şi nejustificate
dictate de arbitrul elveţian Urs
Meier  şi golul fundaşului Laursen
ne bântuie ş i acum.  Scandinavii
erau antrenaţi şi atunci, ca ş i în
prezent, de Morten Olsen,  aşa
cum şi Anghel Iordănescu era şi

atunci pe banca naţionalei Româ-
niei. Faţă de mec iul cu Irlanda de
Nord,  în lotul României nu se mai
află Tănase, Torje şi Bogdan Stan-
cu, accidentaţi, din această cau-
ză f iind convocaţi Mihai Roman
de la Pandurii şi Adrian Popa de
la Steaua.

Iordănescu şi Olsen,
rivali de tradiţie

Bilanţul meciurilor România –
Danemarca este unul egal, cu câte
3 victorii de fiecare parte şi 2 ega-
luri în cele 8 partide directe. Tri-
colorii conduc cu 15-14 la gola-
veraj, doar 2 dintre cele 8 partide
având caracter amical, restul fi-
ind oficiale. Prima confruntare di-
rec tă a avut loc  în oc tombrie
1974,  la Copenhaga, ş i s-a înche-
iat nedecis , 0-0, în preliminariile
Euro 1976. A urmat prima victo-
rie a României ’i cea mai catego-
rică, în 1975, 6-1 la Bucureşti.
Cele două echipe s-au întâlnit şi
în preliminariile CM 1990, când
danezii au învins c u 3-0 la Co-
penhaga, dar tric olorii s-au impus
cu 3-1 în retur ş i au parafat ast-
fel c alificarea la Coppa del Mon-
do. Ultima dublă oficială a avut
loc  în preliminariile Euro 2004.
Anghel Iordănescu, actualul se-

lecţioner al României, a fost ad-
versar de patru ori cu Morten
Olsen, antrenorul Danemarcei, la
meciurile din 1974 (0-0) şi 1981
(1-2), ca jucător, iar în 2003 (2-
5, 2-2) ca antrenor. De aseme-
nea,  în 1975 (6-1), Iordănescu a
fost rezervă, iar Olsen a jucat tot
meciul. „Dorim să c âştigăm pen-
tru c ă întâlnim o echipă bună,
care conduce în grupa de califi-
care pentru EURO. Aş vrea să-l
bat pe Olsen pentru că suntem
prieteni, dar mă gândesc în mod
spec ial la această echipă care tre-
buie să se obişnuiască cu victo-
ria. După meciul cu Irlanda de
Nord au apărut câteva modoifi-
cări în lot. Unul dintre noii jucă-
tori este Mihai Roman, iar Petre
Grigoraş a fos t foarte surprins
c ând l-am sunat să-i spun de
această convocare a atacantului-
său.  Sper să ne oblige ş i pe viitor
să-l mai convocăm. L-am chemat
la lot de urgenţă şi pe Adi Popa,
care a venit la lot în urma acci-
dentării lui Torje. O victorie cu
Danemarca ne-ar ajuta să urcăm
în c lasamentul FIFA. Cred c ă
dacă echipa naţională va reuş i să
se califice, lumea se va întoarce
alături de noi. Cred că putem con-
strui o echipă de valoare”, a de-
clarat selecţionerul.

Bendtner: „România este
o echipă tehnică”

Morten Olsen a anunţat că le-a
permis mai multor jucători de bază
să părăsească lotul, după victoria
obţinută în Serbia, printre careşi
Daniel Agger, fostul stoper al lui
Liverpool. Astfel, danezii se vor baza
pe mai mulţi jucători tineri, fără o
experienţă deosebită la prima repre-
zentativă. „Nu trebuie s-o mai spun,
nu am foarte multe soluţii la mij-
loc. Trebuie să găsim idei pentru a
merge mai departe, dar avem câte-
va teste bune înainte de lupta deci-
sivă cu Serbia, care va avea loc în
luna iunie. Avem timp să ne pregă-
tim. Probabil că vor debuta câţiva
jucători în meciul cu România” a
declarat Olsen. Kasper Schmiechel,

fiul fostului mare portar de la Man-
chester United, Peter Schmeichel,
a prefaţat amicalul împotriva Ro-
mâniei: „E un amical, dar îl luam în
serios. Vrem să câştigăm fiecare
meci, iar cel de marţi nu este o ex-
cepţie. România este o echipă bună
şi trece printr-un moment favora-
bil. Cred că va fi un meci dificil,
dar suntem nerăbdători să-l jucăm”.
Atacantul lui Wolfsburg, Bendtner,
a declarat: „Va fi un meci dificil,
România e pe primul loc în grupă.
România este o echipă tehnică, ast-
fel că trebuie să fim atenţi”, a spus
Bendtner. Cei mai importanţi jucă-
tori ai selecţionatei nordice sunt:
Bendtner (Wolfsburg), K. Schmei-
chel (Leicseter), Eriksen (Totten-
ham), Schone şi Boillesen (ambii
de la Ajax), Kjaer (Lille) şi Kvist
(Wigan).

Alb-albaştrii joacă la Cluj
duminică, 7 decembrie

16-a, dar ş i pe Steaua, pe 4 de cembrie , de
la ora 20.30, în sfe rturile  Cupei Româ-
nie i, ace ste 3 meciuri disputându-se  pe
arena „Ion Oblemenco”.

Jucătorii Universităţii Craiova continuă
antrenamentele în această săptămână, fără
a avea vreo zi liberă. Astfel, lotul alb-al-
bastru a efectuat un singur antrenament,
ieri după-amiază, aşa cum va avea pe par-
cursul întregii săptămâni, cu excepţia zilei
de joi, când sunt programate două şedinţe
de pregătire.
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