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Fireşte, e uşor de aclamat victoria eclatantă a lui Klaus Iohannis
şi nu de aplaudacii de circumstanţă duce lipsă domnia sa. Va deveni
interesant, după instalarea la Cotroceni, când nu este exclus să ui-
mească prin „stângăcii”, greu scuzabile, după ce a fost cauţionat ca
nici un alt contracandidat, în decursul timpului, în alegerile preziden-
ţiale, de acum de referinţă. Nu este exclus, de asemenea, să aibă o
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prestaţie rezonabilă. Ceea ce ar fi de dorit. Marele perdant rămâne
PSD-ul şi e vorba de o înfrângere greu de explicat, Victor Ponta
alăturându-se astfel altor doi predecesori candidaţi ai stângii – Adri-
an Năstase şi Mircea Geoană – învinşi la prezidenţiale, însă la un
scor mult mai decent. Nu la o diferenţă de zece procente. Deşi o
înfrângere rămâne, până la urmă, ceea ce este şi nimic mai mult.

Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
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Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!

Terenul de sub
balcoane,
în folosinţa
locatarilor.
Pentru 99 de ani!

Programul „Prima
maşină”: Care
sunt normele
de aplicare şi ce
condiţii trebuie
să îndeplinească
doritorii

Testare împotriva
hepatitei în
curtea Spitalului
Judeţean
din Craiova

Craiovenii se pot testa gratuit
împotriva hepatite i în cadrul
une i campanii ce  va avea loc
mâine, între orele 10.00-17.00,
în curte a Spitalului Judeţean.
Caravana „Stop HEPATITA!”, o
iniţiativă a Fundaţiei „Renaşte-
rea” pentru Sănătate, Educaţie
şi Cultură, ajunge la Craiova,
obiectivele acestei acţiuni fiind
conştientizarea populaţiei cu pri-
vire la această afecţiune şi pre-
venirea hepatitei A, B şi C.

Eşec al
negocierilor
privind bugetul
Uniunii Europene
pe 2015

Guvernele statelor membre ale
Uniunii Europene şi Parlamentul Eu-
ropean nu au reuşit să ajungă la un
acord asupra bugetului UE pentru
2015 luni seară, când era  termenul-
limită pentru lansarea unui nou pro-
iect de buget, a anunţat o purtătoare
de cuvânt a Comisiei pentru Buget
din cadrul PE. „În lipsa unui acord
asupra bugetului european, Comisia
Europeană va prezenta un nou pro-
iect de buget pentru 2015”, a rezu-
mat purtătoarea de cuvânt într-un me-
saj postat pe Twitter.
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Mihnea Motoc,
propus ministru de Externe,
Csilla Hegedus – la Culturã

Premierul  Victor Ponta a
anunþat ieri, la începutul ºedin-
þei de Guvern, cã îl va propune
pe ambasadorul României la UE,
Mihnea Motoc, în funcþia de mi-
nistru al Afacerilor Externe,
dupã demisia lui Teodor Meleº-
canu. „Azi o sã transmit cãtre
preºedinte propunerea pentru
noul ministru de Externe. M-am
sfãtuit ºi cu domnul Meleºcanu
ºi îl voi propune pe domnul am-
basador Mihnea Motoc, care sã
fie noul ministru de Externe.
Cred cã este un mesaj foarte
bun, apropo ºi de importanþa pe
care o dãm ºi relaþiilor noastre
pe plan european”, a anunþat
Ponta, la Palatul Victoria. De
asemenea, premierul a adãugat
cã va fi transmisã la Cotroceni
o propunere ºi pentru Ministe-
rul Culturii, dar nu a avansat nici
un nume pentru acest post. Ul-
terior, UDMR a anunþat cã Csil-
la Hegedus, secretar de stat în
Ministerul Culturii, este propu-
nerea Uniunii. Asearã, premierul
i-a ºi trimis preºedintelui Traian
Bãsescu propunerile de numire
pentru Mihnea Motoc ºi Hege-
dus Csilla, dupã cum a informat
Guvernul. Teodor Meleºcanu a
anunþat, ieri dimineaþã, cã îºi va
depune, în ºedinþa de Guvern,
mandatul de ministru de Exter-
ne, precizând cã face acest lu-
cru pentru cã nu toþi românii din
diaspora au putut vota ºi cã a
luat decizia ca „om de onoare”,
„într-o þarã în care nimeni nu-ºi
asumã responsabilitatea”. Me-
leºcanu a preluat portofoliul
MAE în 10 noiembrie, dupã ce -
Titus Corlãþean ºi-a dat demisia,
în urma criticilor privind orga-
nizarea alegerilor prezidenþiale în
diaspora, ceea ce înseamnã cã
a deþinut postul fix 8 zile.

Premierul Victor Ponta le-a ce-
rut, ieri, miniºtrilor sã pregãteas-
cã bugetul pe anul viitor pânã la
sosirea delegaþiei Fondului Mone-
tar Internaþional, Comisiei Euro-
pene ºi Bãncii Mondiale, precizând
cã discuþiile vor fi la Finanþe, iar
decizii politice pentru „mãsuri spe-
ciale” vor fi adoptate în coaliþie ºi
Guvern. „O sã vã rog, pânã la
sosirea delegaþiei Comisiei Euro-
pene, Fondului Monetar Interna-
þional ºi Bãncii Mondiale, sã pre-
gãtiþi bugetul pe 2015. Deci, fie-
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Comisia juridicã a Camerei De-

putaþilor a respins, ieri, cele trei ce-
reri ale ministrului Justiþiei care îl
privesc pe deputatul PNL Mircea
Roºca, de percheziþie domiciliarã,
reþinere ºi arestare preventivã, a
declarat vicepreºedintele comisiei,
Ciprian Nica. În schimb, aceeaºi
comisie a aprobat, tot ieri, cererea
ministrului Justiþiei de încuviinþare
a arestãrii preventive a deputatului
PSD Ioan Adam, încuviinþarea în-
ceperii urmãririi penale pentru Eca-
terina Andronescu (PSD) ºi ªer-
ban Mihãilescu (UNPR), în dosa-
rul Microsoft, iar plenul Camerei
Deputaþilor a votat, cu 274 voturi
„pentru” ºi 55 „împotrivã”, cere-
rea de încuviinþare a arestãrii pre-
ventive a deputatului Ion Diniþã
(PC). Revenind la liberalul Roºca,
Nica a explicat cã „sunt trei cereri
de la Parchetul General cu privire
la deputatul Mircea Roºca, cu pri-

vire la percheziþie, la reþinere ºi
arestare. În urma deliberãrii, la care
au participat 23 de colegi deputaþi,
rezultatul votului este urmãtorul: cu
privire la percheziþie — 10 voturi
pentru, 13 împotrivã, nici o abþi-
nere. Cu privire la reþinere: 6 vo-
turi pentru, 16 voturi împotrivã ºi
o abþinere. Cu privire la arestare: 7
voturi pentru arestare, 15 voturi
împotrivã ºi o abþinere. Prin urma-
re, vreau sã vã aducem la cunoº-
tinþã cã noi, PSD, am înþeles me-
sajul transmis de popor prin votul
dat duminicã, la turul doi pentru
alegerile prezidenþiale, ºi, aºa cum
aþi vãzut, am deblocat cererea mi-
nistrului Justiþiei cu privire la ares-
tarea colegului nostru, cu pãrere
de rãu, a domnului deputat Adam,
ºi noi am votat în favoarea încu-
viinþãrii arestãrii. Dincoace, nu mai
fac nici un comentariu”. Întrebat
dacã deputaþii PSD au votat, în

cazul deputatului PNL,
împotriva cererilor mi-
nistrului Justiþiei pentru
„a strica imaginea
PNL”—aºa cum susþin
liberalii — Nica a rãspuns
cã „asta este opinia dom-
niilor lor”. Co-preºedin-
tele PNL, preºedintele
nou ales Klaus Iohannis,
a declarat, la scurt timp
de la votul din Comisia
juridicã, faptul cã în cazul deputa-
tului PNL Mircea Roºca va avea loc
în cele din urmã o încuviinþare a
solicitãrii procurorilor. „Este o de-
cizie bazatã pe o procedurã, nu are
nici o legãturã cu fondul problemei.
Domnul Roºca a înþeles foarte bine
ºi chiar de la domnia sa a venit pro-
punerea sã se punã la dispoziþia jus-
tiþiei. Acest lucru se va întâmpla
foarte repede. ªtiþi foarte bine care
a fost impedimentul. În comisie se

va trece repede peste ºi va fi o în-
cuviinþare, fãrã nici o problemã”, a
dat asigurãri Iohannis.

Pe ordinea de zi a ºedinþei de
ieri a plenului Senatului a figurat,
potrivit deciziei Biroului Perma-
nent, raportul Comisiei juridice
care constatã încetarea mandatu-
lui senatorului Akos Mora (PNL),
gãsit incompatibil de cãtre ANI, în
cazul cãruia existã o decizie defi-
nitivã a ICCJ.

Camera Deputaþilor a respins
proiectul legii amnistiei ºi graþierii

Camera Deputaþilor a respins, ieri, proiectul
legii amnistiei ºi graþierii, fiind înregistrate 293
de voturi în favoarea acestei decizii, un vot „îm-
potrivã” ºi o abþinere. Anterior, Comisia juridicã
decisese, în unanimitate, sã formuleze raport de
respingere la proiectul legii amnistiei ºi graþierii,
dupã cum a precizat Bogdan Ciucã, preºedintele
comisiei. Totodatã, proiectul legii amnistiei ºi
graþierii trebuia supus, iniþial, votului final al ple-
nului Camerei în cursul zilei de astãzi, potrivit

deciziei liderilor grupurilor parlamentare. „Am
decis împreunã, în unanimitate, sã respectãm
lucrurile pe care le-am convenit cumva sãptã-
mâna trecutã uºor diferenþiat, adicã în cursul
acestei dupã-amieze, la ºedinþa de plen a Came-
rei, se va dezbate în primul rând proiectul legis-
lativ privind amnistierea ºi graþierea”, a precizat,
ieri, liderului grupului PSD, Marian Neacºu, adã-
ugând cã acesta va fi supus votului final astãzi.
Ulterior, deputaþii s-au rãzgândit ºi au trecut pro-

iectul prin plen tot ieri. Camera este for decizio-
nal în cazul proiectului legii amnistiei ºi graþierii.
Preºedintele PSD, Victor Ponta, declara, luni, cã
reprezentanþii formaþiunii sale ºi ai celorlalte par-
tide din coaliþie vor vota, marþi, în Parlament,
pentru „respingerea definitivã” a legii amnistiei
ºi graþierii. Tot luni, noul preºedinte ales,  Klaus
Iohannis, a cerut Parlamentului sã se þinã de cu-
vânt, iar marþi sã punã pe ordinea de zi legea
amnistiei ºi a graþierii ºi sã o pice.

Dosarul de incompatibilitate al lui Iohannis, amânat pentru 25 noiembrie
Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-

tiþie (ICCJ) a amânat ieri, pentru
25 noiembrie, dosarul în care pri-
marul Sibiului, noul preºedinte ales
al României, Klaus Iohannis, a fost
declarat în stare de incompatibili-
tate de Agenþia Naþionalã de Inte-
gritate (ANI). Judecãtorii ICCJ
trebuiau sã decidã ieri dacã recur-
sul ANI este admisibil ºi, even-
tual, dacã primarul Sibiului a fost
în incompatibilitate. Potrivit Co-
dului de procedurã penalã, existã
trei posibilitãþi prin care se poate
soluþiona admisibilitatea recursu-
lui. Astfel, conform articolului

493, care reglementeazã procedu-
ra de filtrare a recursurilor, când
aceastã cale de atac este de com-
petenþa Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, în cazul în care comple-
tul este în unanimitate de acord
cã recursul nu îndeplineºte cerin-
þele de formã, cã motivele de ca-
sare 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, pronunþatã, fãrã citarea
pãrþilor, care nu este supusã nici
unei cãi de atac. Ulterior, decizia

se comunicã pãrþilor implicate în
proces. În acest caz, se menþine
decizia de la Curtea de Apel Alba-
Iulia, care a dispus anularea ra-
portului prin care ANI a stabilit cã
Iohannis a fost incompatibil.
„Dacã raportul apreciazã cã re-
cursul este admisibil ºi toþi mem-
brii sunt de acord, iar problema
de drept care se pune în recurs
nu este controversatã sau face
obiectul unei jurisprudenþe con-
stante a Înaltei Curþi de Casare ºi
Justiþie, completul se poate pro-
nunþa asupra fondului recursului,
fãrã citarea pãrþilor, printr-o de-

cizie definitivã, care se comunicã
pãrþilor”, este a doua variantã de
soluþionare a acestui dosar. O a
treia posibilitate este aceea ca
membrii completului sã pronun-
þe, fãrã citarea pãrþilor, o încheie-
re de admitere în principiu a re-
cursului ºi sã fixeze termenul de
judecatã pe fond a recursului, cu
citarea pãrþilor. Instanþa supremã
este cea care va decide definitiv
dacã Iohannis a fost în incompa-
tibilitate în perioada în care a re-
prezentat municipiul în adunãrile
generale ale acþionarilor societãþi-
lor Apã Canal ºi Pieþe.

Deputatul PNL (PDL+PNL)
Cezar Preda a declarat ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã la
Buzãu, cã scenariul „Traian Bã-
sescu-premier e o marotã a PSD”,
iar în momentul în care noul PNL
va forma o majoritate în Parla-
ment, „Cãtãlin Predoiu va fi în
fruntea Guvernului”. „Au lansat
un scenariu odios, nesimþit, cã
Iohannis îl va pune premier pe
Traian Bãsescu. ªi Traian Bãses-
cu ºi Victor Ponta au intrat în car-
tea de istorie. În momentul în care

Cezar Preda: Cãtãlin Predoiu va fi
premier, nu Traian Bãsescu

Ponta cere miniºtrilor sã pregãteascã
bugetul pe anul viitor

vom avea majoritatea, Cãtãin Pre-
doiu va fi prim-ministru”, a afir-
mat deputatul Cezar Preda. Aces-
ta a adãugat cã dacã Traian Bã-
sescu va reveni în politicã o va
face la PMP, va trebui sã o ia de
la capãt cu acest partid. „Înþeleg
de la Traian Bãsescu cã dacã va
reintra în politicã va merge la PMP
ºi îl va curãþa acest partiduleþ de
toþi corupþii ºi de toþi oamenii care
au imaginea pãtatã, dar trebuie sã
o ia de la capãt, cãci nu va mai
rãmâne nimic”, a spus Preda.

care ministru vorbeºte cu Finan-
þele ºi, dupã aceea, pentru mãsuri
speciale, luãm decizia politica în
cadrul coaliþiei ºi în cadrul Guver-
nului”, le-a spus Ponta miniºtri-
lor, în ºedinþa de guvern. El a adã-
ugat cã activitatea Guvernului tre-
buie sã continue atât timp cât în
Parlament va exista susþinere po-
liticã. „Vreau sã ne facem treaba
în continuare. Cât timp avem spri-
jinul Parlamentului, se aºteaptã sã
ne îndeplinim ceea ce este în fiºa
postului”, a spus Ponta.
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Terenul pe care sunt construite
balcoanele craiovenilor nu era până
acum în posesia acestora. Ba în
multe dintre cazuri locatarii s-au
apucat să le ridice fără să deţină o
autorizaţie de construcţie de la Pri-
măria Craiova şi fără să constru-
iască având la bază un proiect teh-
nic. Aşa se face că, peste tot în oraş,
sunt sute de balcoane ilegale şi doar
foarte puţine care au fost amenaja-
te respectând legislaţia urbanistică
în vigoare. Autorităţile locale sus-
ţin că, de data aceasta, construcţii-
le de la parterul blocurilor de lo-

Traseele 1 şi 24 ale RAT Craiova ajung şi la Centrul Multifuncţional
Astăzi şi mâine, între orele 8.00 şi

16.00, două trasee ale RAT Craiova
vor fi deviate, în sensul că acestea
vor circula şi către Centrul Multifunc-
ţional Craiova. Conducerea RAT Cra-
iova a anunţat că este vorba despre
traseul 1 Gară – Olteţ – Peco Roma-
neşti şi retur, precum şi de traseul
24 Peco Romaneşti – Olteţ – Viitorul
– Vama Lăpuş – Siloz – Olteţ – Peco
Romaneşti şi retur. Aces te devieri
sunt valabile doar pentru astăzi şi
mâine, fiind datorate evenimentelor
care se desfăşoară în incinta Centru-
lui Multifuncţional cu ocazia „Târ-
gului Forţelor de Muncă”.

LAURA MOŢÎRLICHE

Terenul de sub balcoane, în folosinţa
locatarilor. Pentru 99 de ani!

Craiovenii care  locuiesc
la parterul blocurilor şi au
apucat să-ş i amenajeze
balcoane  de ţin şi terenul
de  sub acestea. La propu-
nerea Primăriei Craiova,
consilierii municipali au
aprobat trecerea în folo-
sinţă a terenului de sub
aceste construcţii, cu titlu
gratuit, pentru o perioadă
de  99 de  ani.

cuinţe trebuie să intre obligatoriu în
legalitate pentru ca imobilele res-
pective să poată să beneficieze de
programul de reabilitare termică, pe
fonduri europene, pe care l-a înce-
put Primăria Craiova.
Majoritatea balcoanelor,
în ilegalitate

Consilierii municipali au avut, pe

ordinea de zi a şedinţei extraordi-
nare de săptămâna trecută, un pro-
iect de hotărâre privind constitui-
rea dreptului de superficie, cu titlu
gratuit, în favoarea deţinătorilor
construcţiilor edificate la parterul
blocurilor. Alesul local PSD, Bian-
ca Predescu, a luat cuvântul în plen
şi a explicat că, în Craiova, s-a con-
struit mult fără autorizaţie, iar acum

autoritatea s-a văzut
pusă acum în situaţia de
a găsi o soluţie ca să nu
se blocheze proiectul de
reabilitare termică. „A
trebuit să găsim o solu-
ţie juridică cu aceste bal-
coane, altfel nu se pu-
tea rezolva problema
reabilitării termice”, a
spus Bianca Predescu,
precizând apoi că s-au
luat în calcul trei vari-
ante.
Trei variante de lucru

O primă variantă a fos t c a
dreptul de superficie să fie acor-
dat numai pentru blocurile c are
sunt prinse în programul de rea-
bilitare termică.  O altă propunere
a fost să se facă un regulament
local care să prevadă acest drept
numai pentru construc ţiile ilega-
le. Consilierii au găsit de cuviinţă
că, în ambele cazuri,  ar fi vorba
de o discriminare care ar fac e ca
tocmai locatarii care deţin balcoa-
ne c onstruite legal să nu se gă-
sească printre beneficiarii drep-
tului de superficie. „Am ajuns la
concluzia că această variantă, de
a le fi ac ordată superficia tutu-
ror,  este cea mai bună”, a spus
cons ilierul Bianc a Predescu.
Obligaţi
să nu-şi mai modifice balconul

Iniţ ial,  m unic ipa litate a le

acordase locatarilor de la parter
dreptul de folosinţă gratuită a te-
renului de sub balcoane pentru o
perioadă de numai 10 ani. În tim-
pul şedinţei s-a revenit asupra
aces tui termen şi a fost modifi-
cat,  craiovenii beneficiind acum
de superficie pe o perioadă de 99
de ani, adic ă de maximum prevă-
zut de lege. Proiectul de hotărâ-
re, aprobat de consilier i, cuprin-
de şi modelul contrac tului de su-
perficie pe care urmează să îl sem-
neze fiecare locatar de la parter
cu Primăria Craiova. Pe lângă fo-
losinţa gratuită asupra terenului,
pe o perioadă de 99 de ani, loca-
tarii se obligă, printre altele, să nu
modifice cons trucţia existentă la
data semnării contrac tului de su-
perficie.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Reamintim că, pe 23 septembrie
a.c. s-a înregistrat la Judecătoria
Craiova dosarul în care craiovea-
nul Ştefan Cantemir Mitre, de 36
de ani, din Craiova, a fost trimis în
judecată pentru comiterea infracţi-
unii de ultraj. Procurorii Parchetu-
lui de pe lângă Judecătoria Craiova
au reţinut în sarcina craioveanului
faptul că, în dimineaţa zilei de 29
august, în loc public, a agresat doi
poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului Dolj, aflaţi în exercita-
rea atribuţiilor de serviciu. Cei doi

Pagină realizată de CARMEN ZUICAN

Doi ani de puşcărie
pentru agresorul celor doi
poliţişti de la Rutieră
Craioveanul Ştefan Cantemir Mitre, arestat pre-

ventiv la sfârşitul lui august pentru ultraj după ce a
bătut doi poliţişti de la Biroul Rutier Craiova care l-
au oprit  în  trafic, a  fost  găsit vinovat  de ultraj şi
condamnat. Magistraţii Judecătoriei  Craiova  au
hotărât ca Mitre să execute 2 ani de închisoare, adică
un an pentru actuala faptă şi la care se adaugă un
an pentru scandalul cu  împuşcături de pe „George

Enescu”, dosar  în care se dispusese faţă de el sus-
pendarea pedepsei, şi i-au menţinut arestarea pre-
ventivă. Sentinţa a fost pronunţată luni, 17 noiem-
brie a.c.  şi nu este definitivă, putând fi atacată cu
apel. Pentru că doar unul dintre poliţiştii agresaţi s-
a constituit parte vătămată în procesul penal şi nu a
cerut despăgubiri, Mitre are de achitat doar cheltu-
ieli judiciare, în sumă de 1.300 de lei.

poliţişti au suferit leziuni pentru vin-
decarea cărora au nevoie de 3-4,
respectiv 5-6 zile de îngrijiri medi-
cale, conform certificatelor elibe-
rate de medicii legişti.

Mai exact, vineri dimineaţa, în
jurul orei 4.00, un echipaj format
din doi poliţişti ai Biroului Rutier
Craiova care acţiona pe Calea Bu-
cureşti, la intersec ţia cu strada
„Horia”, a oprit maşina în care se
afla Ştefan Cantemir Mitre, oame-
nii legii cerându-i acestuia docu-
mentele. Craioveanul a refuzat să

se legitimeze, a făcut scandal, i-a
lovit pe cei doi oameni ai legii apoi
a fugit. A fost prins ulterior, fiind
dus la Parchetul de pe lângă Jude-
cătoria Craiova pentru audieri.
Mitre se afla în perioada termenu-
lui de încercare, după ce, în oc-
tombrie anul trecut, a fost con-
damnat definitiv la un an de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încerc are de 3 ani,
pentru partic iparea la scandalul
cu împuşc ături petrecut la inter-
sec ţia s trăzilor  „Războieni” ş i

„Peneş Curc anu” din cartierul
craiovean George Enescu,  de pe
10 septembrie 2007.

Pe 29 august a.c. Mitre a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile,
în cadrul procesului penal doar unul
dintre poliţişti s-a constituit parte
vătămată, iar luni, 17 noiembrie a.c.
Judecătoria Craiova a pronunţat
sentinţa în dosar. Ştefan Cantemir
Mitre a fost găsit vinovat de ultraj,
fiind condamnat la o pedeapsă de
un an închisoare cu executare. Ju-
decătorii au decis însă ca bărbatul

să execute şi pedeapsa primită cu
suspendare anul trecut, rezultând
astfel 2 ani de închisoare. Mai mult,
faţă de inculpat s-a menţinut mă-
sura arestării preventive, acesta fi-
ind în prezent încarcerat în Peni-
tenciarul Craiova. Pentru că agen-
tul de poliţie nu s-a constituit par-
te civilă şi nu a cerut despăgubiri,
Mitre are de achitat doar cheltuie-
lile judiciare, în valoare de 1.300
lei. Sentinţa nu este definitivă, pu-
tând fi atacată cu apel la Curtea de
Apel Craiova.

La spital, după ce s-au încăierat
în faţa unui club din Craiova

Protagoniştii scandalului sunt Marian San-
du fost Cristescu zis Fibră, de 42 de ani, din
Craiova, şi Florin Nicolae Dirivan zis Fulge-
rică. Din câte se pare, cei doi au băut la Dia-
mond Club, de pe Calea Bucureşti din Cra-
iova, în noaptea de joi spre vineri, apoi, di-
mineaţa, în jurul orei 5.00, au ieşit afară şi
au fost implicaţi într-o încăierare în care s-
au folosit cuţite, ambii fiind răniţi. Cei doi
au fost transportaţi la Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Craiova, unde Marian San-
du a intrat în comă. Din câte se pare, ur-
mează să fie transportat la o unitate medica-
lă din Bucureşti. A fost deschisă o anchetă

în urma încăierării, poliţiştii şi procurorii
încercând să stabilească cu exactitate ce s-
a petrecut acolo şi cine este vinovat de inci-
dent. Până la lămurirea tuturor aspectelor,
anchetatorii sunt zgârciţi cu informaţiile, însă
până în acest moment nu s-a dispus nici o
măsură privativă de libertate.

„La Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj
s-a înregistrat o cauză cu privire la incident
şi se fac verificări pentru stabilirea partici-
paţiei penale a persoanelor implicate”, ne-a
declarat procuror Magda Bădescu, purtăto-
rul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tri-
bunalul Dolj.

Doi craioveni, ambii „cunoscuţi”  ai oamenilor  legii,  sunt pe patul  de spital  în
acest moment, în urma unei  încăierări petrecute la sfârşitul săptămânii  trecute,
vineri dimineaţa, în stradă, în faţa Clubului Diamond de pe Calea Bucureşti. Pro-
curorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au deschis o anchetă în acest caz.

O elevă în vârstă de 16 ani şi un bărbat de 40 de ani, ambii din Craiova, au ajuns la spital în cursul zilei de luni,
victime ale unor accidente rutiere. În ambele cazuri victimele traversau strada regulamentar când au fost loviţi de

autoturisme ai căror şoferi sunt acum cercetaţi penal.

Pietoni accidentaţi pe trecere în Craiova

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţu-
lui Dolj, primul accident s-a petrecut luni dimineaţa, în jurul
orei 9.00. Oprea Olteanu, de 64 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism marca Renault pe strada „Henri Coan-
dă” din municipiu, la trecerea de pietoni din
faţa Liceului Teoretic „Henri Coandă” a ac-
cidentat-o pe Diana P., în vârstă de 16 ani,
din Craiova, care a traversat strada din par-
tea dreaptă către stânga conducătorului auto,
pe marcajul pietonal.

În aceeaşi zi, în jurul orei 18.00, Marian
Bărbieru, de 29 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism Opel, pe bule-
vardul „1 Mai”, la trecerea de pietoni de la
intersecţia cu strada „Dealul Spirii” l-a acci-
dentat uşor pe Stelian Enache, de  40 de ani,
din Craiova, care a traversat strada pe mar-
cajul pietonal.

„În cele două cauze poliţiştii rutieri ajunşi
la faţa locului au întocmit dosare penale pen-
tru vătămare corporală din culpă pe numele

conducătorilor auto, iar victimele au fost transportate la Spita-
lul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pentru îngrijiri medica-
le”, ne-a declarat agent principal Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presă al IPJ Dolj.
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Fireşte, e uşor de aclamat vic-
toria eclatantă a lui Klaus Iohannis
şi nu de aplaudacii de circumstan-
ţă duce lipsă domnia sa. Va deveni
interesant, după instalarea la Co-
troceni, când nu este exclus să ui-
mească prin „stângăcii”, greu scu-
zabile, după ce a fost cauţionat ca
nici un alt contracandidat, în de-
cursul timpului, în alegerile prezi-
denţiale, de acum de referinţă. Nu
este exclus, de asemenea, să aibă
o prestaţie rezonabilă. Ceea ce ar
fi de dorit. Marele perdant rămâne
PSD-ul şi e vorba de o înfrânge-
re greu de explicat, Victor Ponta
alăturându-se astfel altor doi pre-
decesori candidaţi ai stângii – Adri-
an Năstase şi Mircea Geoană – în-
vinşi la prezidenţiale, însă la un scor
mult mai decent. Nu la o diferenţă
de zece procente. Deşi o înfrân-
gere rămâne, până la urmă, ceea
ce este şi nimic mai mult.

Din ce cauză? Aici e de discu-
tat mult, fără certitudinea decorti-
cării adevărului pur şi cristalin. Vic-
tor Ponta, ca premier, s-a descur-
cat realmente satisfăcător, deşi n-
a avut mână bună şi ochi avizat în
numirea a nu puţini miniştri. Ca li-
der de partid, un partid eminamente
de stânga, proclamat de centru-
stânga, după eşuate modele evo-
cate, precum „a treia cale”, pe
măsura „întineririi” cu oportunişti,
mercenari şi tehnocraţi de muca-
va, s-a decuplat de lumea reală, sub
convingerea că... ştiu totul. Infu-
zia de care vorbeam a făcut PSD-
ul să nu mai ştie cui se adresează
cu măsurile sale populiste, pentru
toate categoriile, dar care n-a reu-
şit să fidelizeze sau să seducă nici
pătura mijlocie, nici electoratul de
dreapta, spre uimirea propriului
electorat. Deconexiunea s-a dove-
dit teribilă. Social-democ raţii lui
Victor Ponta au mai reuşit ceva
inimaginabil: activarea unor resen-
timente – ură şi violenţă – din par-
tea elitei intelectuale, niciodată la
stânga, şi chiar a păturii de mijloc,
împotriva bătrânilor, asistaţilor so-
cial, ţăranilor şi chiar ţiganilor. Elec-
toratul actual nu mai putea fi abor-
dat cu tehnici obosite, în registre
verificate, pentru că a evoluat şi
are alte aşteptări. Mesajele din ta-
băra lui Victor Ponta au părut ter-
ne,  incapabile să produc ă fiorul
emoţiei. Iar emiţătorii acestora au
iritat, nu rareori, începând cu fos-
ta bună jurnalistă Gabriela Firea.
Aici e greşeala majoră a lui Liviu
Dragnea, care, în cel mai bun caz,

nu poate fi considerat decât un li-
mitat director de campanie electo-
rală, după ce l-a acompaniat şi pe
Mircea Geoană, în aceeaşi calita-
te. E drept, „strategia Corlăţean”
– ulterior Teodor Meleşcanu – cu
mii de români din străinătate la
coadă pentru a vota, a fost de-
clanşatorul prăpădului, adică al
emoţiei ter ibile, pe care Klaus  Io-
hannis nu o indusese. Piesa „Ri-
nocerii”, în regia lui Robert Wil-
son,  ar trebui revăzută.

Înfrângerea lui Victor Ponta,
la un scor neverosimil,  provoacă
uimire şi la nivelul partenerilor
europeni din PES,  care mizau pe
alăturarea unei voci tinere pe ba-
ricada lor, atât la Comisia Euro-
peană,  cât şi la Consiliul Euro-
pean. Toate aces tea sunt până la
urmă apanajul unei arguţii gros ie-
re, fiindcă s -au întâmplat şi lu-
cruri de mare fineţe,  extrem de
eficiente în bascularea covârş i-
toare a votului pro-Iohannis.

De la segregarea teritorială pe
criterii de opţiune politică, până la
incitarea la violenţă şi intimidarea
oponenţilor politici, iată ceea ce a
fost trecut cu vederea, semn că s-
a lucrat elaborat şi susţinut în ta-
băra adversă, până la demonizarea

până la paroxism a lui Victor Pon-
ta, în vederea atingerii punctului
maxim al emoţiilor. Ca să realizezi
aşa ceva nu e la îndemână oricui.
Îţi trebuie rafinament şi competen-
ţă.  Cum să-l compari pe Vic tor
Ponta cu Nicolae Ceauşescu, de-
cât dacă îţi filează o lampă la man-
sardă? Şi totuşi, comparaţia a fost
făcută. Despre pastorul reformat
Laszlo Tokes, europarlamentar din

partea Fidesz, animatorul mişcării
„Uniţi salvăm” în oraşele din ves-
tul ţării, despre exaltarea „societă-
ţii civile” sorosiste, cu avantgarda
sa miliţia spirituală din GDS, care
a purces  la asasinarea morală a
celor care exprimaseră o altă opţi-
une politică (Radu Beligan, Tudor
Gheorghe, Dorel Vişan, Gabriela
Szabo), nu s-a mai făcut vorbire.
Şi e regretabil. Capu’ la cutie al
multor lideri, vocali în alte anotim-
puri, a dat de gândit. Demonizarea
votanţilor, prin reverii de vot cen-
zitar, cum a făcut-o şi Stelian Tă-
nase, directorul TVR, este o stra-
tegie fără precedent în politica ro-
mânească. Şi nimic n-au întreprins
autorităţile din statul de drept îm-
potriva celor în culpă,  lăsaţi să
zburde nestingherit prin oraşul pe-
nibilului ex-premier Emil Boc ,
acum primar, împotriva autono-
miştilor Zsolt Szilagyi şi Sabin
Gherman, care au înc ins reţelele
de soc ializare şi au scandat lozinci
desc umpănitoare. A fost văzut şi
intelectualul Adrian Papahagi, un
catalizator al mişcării „contras”,
de altfel nelipsit la mitinguri de
toate felurile. Protes tele au fost
cons iderate legitime, dar nu mai
mult,  pe motivul votului dezorga-
nizat al diasporei şi, c a să vezi,
arborat a fost ş i tric olorul româ-

nesc găurit. Simbolistică intere-
santă! Care ne trimitea cu gândul
la pregătiri minuţioase a unor
tulburări de stradă, orches trate
după modelul „Maidanului” din
Kiev. Că nu votul contează, ci ca-
uza binelui. Aceeaşi mobilizare şi a
ONG-urilor şi mass-media occi-
dentale (au apărut articole defăimă-
toare la adresa lui Victor Ponta, sub

semnătura lui Mirel Bran, în „Le
Monde” şi „Le Point”, dar şi pe site-
ul Huffington Post, sub semnătu-
ra lui Andrei Sorescu – „România
în căutarea statului de drept”).

În cheie geostrategică, alegerile
trebuiau să demonstreze înfrângerea
PSD, partid prea mare pentru a fi pe
placul oricui vrea să dirijeze lucruri-
le în România. Un partid prea puter-
nic, cu structuri articulate în terito-
riu, fireşte cu corupţii lui, nu mai
puţini la număr decât în tabăra cea-
laltă, pentru a se putea conta pe com-
pleta lui docilitate, evenimentele din
2012 încă dăinuind. La Bruxelles nu
se tolerează veleităţile de autonomie
politică, într-o ţară de frontieră a Uni-
unii Europene. Ankara şi aşa creea-
ză multe probleme, Turcia nefiind
membră UE, ci numai NATO. Vic-
tor Ponta cunoştea toate aceste sub-
tilităţi, dovadă unele deplasări ale sale
în străinătate, în capitale strategice,
şi invitarea stăruitoare a lui Matteo
Renzi, chiar pentru câteva ore, la
Bucureşti, premierul italian susţinân-
du-l cu căldură în tentativa accede-
rii în funcţia de preşedinte al ţării.
Iar Matteo Renzi a dat Înaltul Comi-
sar al UE pentru Politică Externă,
Federica Mogherini.

Victor Ponta a pierdut la scor,
scoţând la vot un număr record de
români. Explicaţiile rămân compli-
cate. Oricum, PSD-ul vechi e la
amurg, iar PSD-ul nou nu este ceea
ce trebuie să fie la stânga. După
ce şi-a „luat ţara înapoi”, să o mul-
gă de ceea ce mai este, alianţa pe-
delisto-liberală,  rebotezată PNL,
ştie ce are de făcut. A demonstrat-
o sistematic. Cum doar învingăto-
rii contează: „vae victis!”

Victoria eclatantă a lui Klaus
Iohannis rămâne surprinzătoare. „Le
Figaro”, în ediţia sa online de ieri,
chiar aşa o considera: „La droite

remporte une victoire surprise
a la presidentielle”. Enigma ră-
mâne, fiindcă „soluţia Iohannis”,
impusă iniţial de Crin Antonescu,
care s-a retras misterios, n-avea,
teoretic, nici o şansă, fiind prea lip-
sit de anvergură, priză politică, prea
puţin cunoscut în spaţiul public şi
destul de împovărat ca să obţină un
asemenea succes devastator. Că el
a mai şi anunţat, cinic, sfârşitul ca-
rierei lui Victor Ponta, asta ţine de
premoniţie, dacă nu de lumea spiri-
telor. În fine, dacă nu cumva, aşa
cum citesc pe un site interesant
„Active News”, n-a primit toate
asigurările posibile. Ieri, în faţa li-
beralilor, s-a şi pronunţat ferm că
„votul a fost dat pentru o altfel de
politică”. Dar aserţiunea asta s-a
mai auzit, adică nu-i o licenţă. Am
fost, până la urmă, participanţii unei
confruntări între două persoane, cu
câmpurile lor politice aferente, cu
luminile şi umbrele lor, sau... altce-
va? Pregătirile pentru provocări şi
violenţe au fost ample şi minuţioa-
se. Până şi la Craiova – municipiu
paşnic – unele semnale au fost date
de vineri seara, în desconsiderarea
organelor de ordine, până la urmă a
statului de drept, europarlamenta-
rul Marian Jean Marinescu solici-
tând, aberant, demisia prefectului
Sorin Răducan şi demiterea şefilor
Poliţiei şi Jandarmeriei. S-ar putea
să-l coste politic asemenea prostii.
Scenariul pregătit îl cunoaştem din
cele petrecute la Kiev, şi ne-am ocu-
pat de cele derulate acolo: contes-
tarea alegerilor, mai ales în cazul
unei victorii strânse a lui Victor Pon-
ta, ploaie de acuzaţii de fraudă fără
dovezi, până când cine trebuie de la
ambasadele străine ar fi dat verdic-
tul cuvenit. Aşa s-a scris povestea
unor alegeri care au uimit şi presa
străină, care nu omite, însă, să ne
considere, şi cităm din „Le Figa-
ro”, una dintre cele mai sărace ţări
din UE, după Bulgaria.

Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!
Altfel trebuie văzută
înfrângerea lui Victor Ponta!

MIRCEA CANŢĂR
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Proiectul este cofinanţat din Fon-
dul Social European prin Progra-
mul Operaţional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007-

Astăzi se deschide Târgul locurilor
de muncă la Centrul Multifuncţional
Blocul Naţional Sindical, în calitate  de

partene r al Ministe rului Muncii, Familie i,
Protecţie i Sociale şi Persoanelor Vârstni-
ce , ca lider de proie ct , alături de ce ilalţi
parteneri din consorţiu – Consiliul Naţio-
nal al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlo-

cii din România ş i Asociaţia Patronatul Ti-
ne rilor Între prinzători din România – im-
plementează proiectul „Garanţii pentru TI-
NEri!”, unul dintre  ce le  mai ample progra-
me  care  s -au aplicat în ţară în ultimii 20 de
ani pe se gme ntul de  t ine re t.

2013, iar în cadrul său, timp de
două zile, astăzi şi mâine, se va or-
ganiza la Centrul Multifuncţional
Craiova, între orele 10.00-15.00, un

târg de locuri de muncă de-
dicat angajatorilor interesaţi
să recruteze persoane aflate
în căutarea unui job.

„Suplimentar, aceste târ-
guri de locuri de muncă ofe-
ră în premieră un model nou

de relaţionare între firme şi per-
soanele aflate în căutarea unui loc
de muncă prin intermediul unui
portal ce va permite tuturor per-

soanelor interesate nu numai din
localitatea în care are loc târgul, ci
şi din judeţ/regiune sau chiar la ni-
vel naţional să intre în legătură cu
angajatorii participanţi”, a subliniat
Dumitru Costin, preşedintele BNS,
într-un comunicat de presă.

În prima zi a evenimentului, în-
cepând cu ora 12.00, va avea loc
un seminar cu tema „Ucenicia ca
instrument în rezolvarea ecuaţiei cu

două necunoscute: Angajat-Anga-
jator”. În cea de-a doua zi a târgu-
lui, joi, 20 noiembrie, începând cu
ora 11.00, va avea loc seminarul
„Eures-The European Mobility
Portal-platformă europeană pentru
stimularea ocupării la nivelul Uni-
unii Europene. Instrument modern
de mediere în piaţa muncii europe-
ne. Avantajele folosirii acestuia atât
de angajat cât şi de angajatori”.

În scopul atingerii acestui de-
ziderat,  Guvernul României ş i
Banc a Europeană de Reconstruc-
ţie şi Dezvoltare au încheiat un
ac ord privind elaborarea  proiec-
tului Planuri de Mobilitate Ur-
bană Durabilă pentru cei 7 poli
de creştere din Romania şi aglo-
merarea Bucureşti-Ilfov, printre
care se numără şi aria metropo-
litană Craiova. Un Plan de Mobi-
litate Urbană Durabilă are ca ob-
iec tiv c rearea unui s is tem de

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
pentru polul de creştere Craiova

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administra-
ţiei Publice şi Comisia Europeană au convenit ca
prioritară dezvoltarea planurilor de mobilitate pen-
tru polii de creştere, astfel încât acestea să devină

cadrul suport al proiectelor de transport urban ce
urmează a fi finanţate prin Programul Operaţional
Regional pentru perioada 2014-2020, cu sprijinul
Fondului European pentru Dezvoltare Regională.

transport urban durabil şi modern
care să susţină dezvoltarea ec o-
nomică prin c reşterea ac ces ibili-
tăţii pentru populaţie ş i mărfuri.

 Planul  de Mobilitate Urba-
nă Durabilă pentru polul de
creştere Craiov a este dezvoltat
în parteneriat c u Primăria mu-
nicipiului Craiova,  Cons iliul Ju-
deţean Dolj, Asociaţia de Dez-
voltare Interc omunitară – Zona
Metropolitană Craiova ş i Agen-
ţia pentru Dezvoltare Regională

SV Oltenia şi se va c oncretiza
într-o strategie c are va c onţine
proiec te spec ifice adresate c o-
munităţii c e urmează să f ie im-
plementate până în anul 2030.
Durata proiec tului este  de 12
luni, pe parcursul cărora se vor
derula mai multe etape.

„Un proces important c are va
avea loc în perioada noiembrie-
decembrie îl constituie colecta-
rea de date din teritoriu privind
caracteris tic ile actuale ale mobi-

lităţii pentru persoane şi marfă.
În acest sens,  pentru ca datele
culese să fie cât mai c orecte si
reprezentative, este esenţială im-
plicarea şi c olaborarea cetăţeni-

lor, întrucât proiec tul presupune
inclus iv desfăşurarea  de  inter-
viuri în gospodării”,  se precizea-
ză într-un comunicat de presă al
ADR SV Oltenia.

Proiectul este finanţat prin Pro-
gramul de Cooperare Transfron-
talieră România-Bulgaria 2007-
2013, Axa prioritară nr. 3 „Dez-
voltare economică şi coeziune so-
cială prin identif icarea şi consoli-
darea în comun a avantajelor com-
parative ale zonei”,  Domeniul

Parteneriat transfrontalier strategic pentru
turism durabil la Dunărea de Jos

Asociaţia Română pentru Industrie Electronică
şi Software – filiala Oltenia (ARIES Oltenia) im-
plementează în parteneriat cu Asociaţia Transfron-
talieră „Equilibrum Environment” (partener li-
der), Asociaţia „Parteneriat Regional pentru Dez-

voltare Sustenabilă –Vidin”, Agenţia de Dezvolta-
re Regională şi Centrul de Afaceri 2000 Montana,
Fundaţia Perpetuum Mobile proiectul „Parteneriatul
transfrontalier strategic pentru turism durabil al re-
giunilor din sud-vestul şi nord-vestul Dunării de Jos”.

major de intervenţie nr.1 “Spriji-
nirea cooperării transfrontaliere în
mediul de afaceri ş i promovarea
unei imagini şi identităţi regiona-
le”.  Obiec tivul general al proiec-
tului este influenţarea procesului
dezvoltării economice şi sociale
durabile a zonei din sud-vestul şi

nord-ves tul Dunării de Jos prin
iniţiative şi acţiuni strategice de
cooperare ale principalilor ac tori
pentru implementarea turismului
durabil.
Conferinţă la Calafat

Vineri, 21 noiembrie, se va des-
făşura la Calafat, la Hotel Amfitea-
tru, „Conferinţa pentru turism
durabil la Dunărea de Jos”, unde
se vor dezbate probleme şi soluţii
comune şi se va crea cadrul par-
teneriatului pe termen lung între
toţi actorii interesaţi. În c adrul
acestui eveniment va fi prezentată
şi semnată „Convenţia pentru tu-
rism  durabil la Dunărea de Jos”,
document la care vor fi invitate să
adere,  prin delegaţi, organizaţiile
reprezentând principalii actori ai
turismului din întreaga regiune
transfrontalieră. În cadrul Confe-
rinţei se va prezenta proiectul, pre-
cum şi argumentele în favoarea

dezvoltării durabile a turismului
transfrontalier regiunii din sud-ves-
tul Dunării de Jos  (judeţele Dolj,
Olt şi Mehedinţi), pe de o parte.
Pe de altă parte, se vor expune
atuurile  în favoarea dezvoltării
durabile a turismului transfronta-
lier regiunii din nord-vestul Dună-
rii de Jos (districtele Vidin, Mon-
tana, Vratsa şi Pleven).
O viziune integrată

Organizatorii evenimentului vor
prezenta totodată şi Masterplanul
de acţiune strategică (2014-2018)
pentru implementarea durabilă a
turismului în sud-vestul şi nord-
vestul Dunării de Jos precum şi

perspectivele dezvoltării semnifica-
tive  a turismului  la Dunărea de
Jos în  contextul Strategiei Euro-
pene a Dunării şi a Programului de
cooperare transfrontalieră Roma-
nia – Bulgaria. „O viziune integra-
tă – regiunea din sud-vestul şi
nord-vestul Dunării de Jos, o po-
sibilă zonă-pilot. Se va pune ac-
cent şi pe consistenţa şi calitatea
parteneriatului dintre domeniile pu-
blic şi privat – elemente-cheie ale
dezvoltării durabile a turismului”,
se precizează într-un comunicat de
presă.  „Partic ularităţi legis lative
româno-bulgare versus experien-
ţa europeană” va fi un ultim sub-
iect pe agenda evenimentului.
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GEORGE POPESCU Câteva analize la receDupă cum se pare, climatul emoţional ce-
a survenit în ultimele zile ale campaniei pre-
zidenţiale şi a contribuit, decisiv, la tranşa-
rea rezultatului nu a dispărut. Dimpotrivă.
Continuă să se manifeste în aceeaşi ecuaţie
bipolară, de data aceasta cu sensurile dia-
metral schimbate: de o parte, învingătorii,
calaţi pe un triumfalism necenzurat (fără
vreo tentativă de a evaluare a perspectivei
imediate şi medii), de cealaltă, învinşii, dra-
matizându-şi decepţia dincolo de un nece-
sar filtru de autocenzură). În ambele tabere
lipseşte spiritul analitic, defalcabil la nivelul
cifrelor şi dincolo de ele şi, în consecinţă,
decelarea direcţiei de urmat.

Revenind la rezultat, puţini – lideri, ana-
lişti, observatori etc. – s-au încumetat la o
operaţie strict matematică şi, în baza ei, la
avansarea a două-trei enunţuri ce-ar putea,
fie şi în marja unei estimări evaluatoare, să
se constituie într-un reper pentru ceea ce
urmează. Ori ar trebui să urmeze.

Mai întâi, iată o proiecţie sinoptică a re-
zultatului, în cele două tururi de scrutin:

În pr imul tur ,  Ponta,  c redita t c u
3.936.093 voturi,  în turul al doilea c u
5.211.093, în timp Klaus  Johannis a obţi-

nut 2.881.406 voturi în primul tur  ş i
6.242.858 în cel de-al doilea.

Citite în cheie de „subiecţi electorali”, ci-
frele indică dimensiunea bazinului de votanţi
autodeterminaţi (sau, dacă se preferă, auto-
motivaţi) partinic, în cazul de faţă, la nivelul
alianţelor rămase în competiţie.

Cu un procent de 40 şi ceva la sută, Vic-
tor Ponta s-a situat cu câteva procente pes-
te cel obţinut de formaţiunea sa la scrutinul
europarlamentar din mai a.c., iar Klaus Jo-
hannis, cu 30 şi ceva la sută, a întrunit, la
un loc, rezultatele obţinute, separat, de că-
tre cele două formaţiuni, PDL şi PNL, la
acelaşi scrutin.

Ce concluzii impune acest raport al ci-
frelor? Prima: PSD şi aliaţii lor mult mai
modeşti nu doar că şi-au conservat electo-
ratul, dar l-au şi surclasat, chiar şi cu o ci-
fră relativ neînsemnată.

Sub aspectul unui decont la palierele staf-
furilor – naţionale ori locale –, acuzele insti-
gatoare nu doar că nu servesc la nimic, dar
nici nu se susţin în limitele unei destabili-

zări, ca să zic aşa, din vini individuale ori de
strategie a liderilor.

Radic ala schimbare pe parcursul celor
două săptămâni dintre cele două tururi a avut
la origine două cauze: mobilizarea emoţio-
nală, anti-sistem, pe reţelele de socializare
(cu precădere pe FB) care a făcut o dife-
renţă ce-a anulat orice raţiune de raportare
la partide, la alianţe, cu alte cuvinte, la repe-
rul eminamente „politic”, dacă excludem, din
eroare, din acest plan societatea civilă.

Două mi se par erorile de strategie pe
care le-a făc ut s taff-ul lui Victor  Ponta şi
care a fost indus, din păcate,  până în rân-
durile militanţilor: raportarea făţişă,  orgo-
lioasă, fără a-i detecta partea de fic ţiune,
la scorul de la alegerile din noiembrie 2012,
atunci când alianţa USL a obţinut un sc or
comparabil – şi la fel de zdrobitor  – cu c el
al lui învingătorului de duminic a trecută.
Ca şi acum, ş i acel scor a fost tot unul
anti-s istem, ceea ce n-au înţeles strategii
şi consilierii staff-ului lui Ponta şi,  pos i-
bil, nu-l vor evalua, în termeni de respon-

sabilitate, nici liderii – retuşaţi – disimulaţi
în spatele lui Johannis pe tot parc ursul
campaniei.

A doua eroare – mult mai endemică – vi-
zează amânarea adevăratei şi realei reforme
a partidului, la toate palierele, fără milă, dar
şi fără patimă, în spiritul structurării unei
formaţiuni asumat de centru-stânga, mobi-
lă, activă şi reactivă, pregătită să facă faţă
schimbărilor, adânci şi de o velocitate fără
precedent, ce se produc nu doar în Româ-
nia, ci în lumea întreagă.

Vremea ambiguităţilor a apus. Şi odată cu
ea, machiajele, decorările – cu scop strict
pompieristic – au devenit pure ficţiuni. PSD
are de ales între a-şi conserva o poziţie de
prim partid al ţării cu bazinul său tradiţional
– important, fireşte, în ciuda etichetelor jig-
nitoare aruncate asupra lui –, dar condam-
nat la atâta, ori în a se reforma, profund, de
sus în jos şi de jos în sus, rupând decis şi
făţiş cu un trecut cu care, în realitate, are
poate chiar mai puţine conivenţe decât unii
dintre adversarii săi.

„Cinci ani perioada de credita-
re, limita 50.000 (lei – n.r.) plus
TVA, se subvenţionează cu 50%
dobânda”, a precizat purtătorul de
cuvânt al Guvernului, Corneliu
Calotă, la finalul şedinţei, anunţând
aprobarea normelor. Iniţial, auto-
rităţile anunţaseră pentru acest pro-
gram o perioadă de creditare de
până la 7 ani.

Proiectul de norme, prezentat la
finele lunii octombrie, prevede că
persoanele cu vârsta cuprinsă în-

Programul „Prima maşină”:
Care sunt normele de aplicare şi ce condiţii

trebuie să îndeplinească doritorii
Persoanele  care vor achiziţiona un autove -

hicul prin programul „Prima maşină” vor be -
neficia de  o pe rioadă de  cre ditare de maxi-
mum 5 ani,  la un cost  al maşinii de  cel mult

50.000 le i plus TVA, şi cu o dobândă subven-
ţionată în proporţie  de  50% , conform norme -
lor de  aplicare a programului, aprobate  în
şedinţa de  ieri a Guve rnului.

tre 18 şi 35 de ani care vor să cum-
pere cu credit un autoturism prin
programul „Prima Maşină” trebu-
ie să depună un avans de cel puţin
5% din preţul de achiziţie, iar în
cazul celor de peste 36 de ani, in-
clusiv, procentajul creşte la mini-
mum 10%.

Potrivit proiectului, persoanele
fizice vor beneficia de o finanţare
– exclusiv dobânzile şi comisioa-
nele bancare şi alte sume datorate
de beneficiar în baza contractului

de credit – care va acoperi maxi-
mum 95% din preţul de achiziţie
prevăzut în factura proforma. Sta-
tul va garanta 50% din finanţarea
acordată.

Persoanele cu vârsta de peste
36 ani, inclusiv, la data aprobării
creditului vor beneficia de finan-
ţare – exclusiv dobânzile şi comi-
sioanele bancare şi alte sume da-
torate de beneficiar în baza con-
tractului de credit – care va aco-
peri maximum 90% din preţul de
achiziţie prevăzut în factura pro-
forma. În acest caz, statul va ga-
ranta 40% din finanţare, conform

proiectului.
Pentru a beneficia de garanţia

acordată de stat, persoanele fizice
trebuie să îndeplinească o serie de
condiţii, între care: să facă dova-
da că autoturismul care va fi cum-
părat este nou, este produs în spa-
ţiul intracomunitar sau provenit din
import, îndeplineşte cel puţin ce-
rinţele minime ale s tandardului
Euro 5, este cumpărat de la o fir-
mă care are ca obiect de activitate
vânzarea autovehiculelor şi are un
preţ de achiziţie care nu depăşeşte
suma de 50.000 lei,  la care se
adaugă TVA. De asemenea, cum-

părătorul se obligă să asigure au-
toturismul printr-o poliţă Full Cas-
co fără franşiză, care va acoperi
cel puţin riscurile totale şi parţiale
de furt şi daună, şi să nu înstrăi-
neze maşina pe toată durata de
valabilitate a garanţiei.

 „Prima Maşină” va beneficia în
acest an de un plafon total al ga-
ranţiilor de 50 de milioane de lei.
Programul a fost aprobat la mijlo-
cul lunii octombrie de Guvern prin
ordonanţă de urgenţă, actul norma-
tiv indicând doar că preţul maxim
al maşinii care poate fi astfel cum-
părată este de 50.000 lei plus TVA.

Romfilatelia marchează împlinirea
unui sfert de secol de la Revoluţia din
decembrie 1989 prin emisiunea filatelică
„25 de ani de la căderea regimului co-
munist”, alcătuită dintr-un timbru şi o
coliţă cu mesaje simbolice. Oglindă a tre-
cutului şi prezentului, timbrul ilustrează
momente semnificative ale istoriei şi cul-
turii naţionale, fiind un important instru-
ment în cunoaşterea României ca popor
şi oferind o privire de ansamblu asupra
celor mai importante evenimente care au
format naţiunea română, informează un
comunicat remis Mediafax.

Timbrul emisiunii cu valoarea no-
minală de 14,50 de lei ilustrează în
manieră grafică şi simbolică numărul
„XXV” menit să marcheze un sfert de
secol de la Revoluţie. Alegerea scrierii
cu cifre romane are o dublă semnifi-
caţie: cifra romană XX este un semn

Romfilatelia marchează
împlinirea a 25 de ani de la

Revoluţia din decembrie 1989
al negării regimului comunist ce vine
să anuleze zidul oprimării, iar cifra ro-
mană V reprezintă un simbol al victo-
riei şi al libertăţii câştigate. Timbrul
coliţei cu valoarea nominală de 8,10 de
lei ilustrează opera „Aripi” (Monumen-
tul luptei anticomunis te) aparţinând
artistului Mihai Buculei, un simbol al
luptei împotriva regimului comunist şi,
totodată, un omagiu adus sacrificiului
în câştigarea democraţiei. Cele două
valori ale emisiunii sunt completate de
plicul prima zi, iar ca forme de ma-
chetare au fost folosite coala de 32 tim-
bre, minicoala de 5 timbre + 1 vinietă,
coliţa dantelată şi întregul poştal.

Începând de joi, emisiunea de mărci
poştale „25 de ani de la căderea regi-
mului comunist” va putea fi achiziţio-
nată de la toate magazinele Romfilate-
lia din Bucureşti şi din ţară.
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România se află pe primul loc
în rândul ţărilor europene la numă-
rul total de cazuri de hepatită, con-
form datelor Organizaţiei Mondia-
le a Sănătăţii. Mai mult, potrivit
rezultatelor publicate într-un stu-
diu internaţional de prevalenţă ş i
estimare a nivelului de infecţie cu
virusuri hepatitice B şi C, situaţia

Testare împotriva hepatitei
în curtea Spitalului Judeţean din Craiova

Craiovenii se  pot testa gratuit împotriva
he patite i în cadrul unei campanii ce  va avea
loc mâine, între orele  10.00-17.00, în cur-
te a Spitalului Judeţean. Caravana „Stop HE-
PATITA!”, o  iniţiativă a Fundaţiei „Re naş-

te re a” pentru Sănătate , Educaţie ş i Cultu-
ră, ajunge la Craiova, obiectivele  aceste i ac-
ţiuni fiind conştientizare a populaţiei cu pri-
vire  la aceas tă afe cţiune şi prevenirea he-
patite i A, B  ş i C.

estimată pentru România la nivelul
anului 2013 un număr de 1.016.800
loc uitori ar fi infec taţi c u virus
hepatitic B şi 635 500 locuitori ar
putea fi infectaţi cu virus hepatitic
C. Pentru hepatita virală de tip A,
ultimul raport anual epidemiologic
publicat de Centrul European de
Prevenire şi Control al Bolilor

(ECDC) pentru anul 2013 situa
România pe primul loc între state-
le membre ale Uniunii Europene ca
rată a incidenţei cazurilor raporta-
te (12,05 la 100 000 de locuitori).

În Europa majoritatea statelor
înregistrează o prevalenţă a hepa-
titei virale de tip C de 1-2,5%.
România, Moldova şi Italia sunt
singurele state cu o prevalenţă în-
cadrată în categoria de peste 2,5%.
În majoritatea cazurilor descope-
rite, persoanele au suferit infecţii
în urmă cu 20-40 ani, evoluţia în-
delungată a bolii expunându-le la
riscul de a evolua către forme agra-
vate de ciroză hepatică sau carci-
nom hepatocelular.
Program la nivel naţional

Programul naţional „Stop HE-
PATITA!” prevede acţiuni pentru
un an în toate zonele importante.
Sunt acţiuni de informare şi edu-
care a copiilor, tinerilor şi adulţi-
lor. Aşadar, pentru hepatita A se vor
desfăşura acţiuni de educare pri-
vind importanţa igienei, fiind or-
ganizate, de la caravane şcolare,
la programe de campanii comple-

xe de educare. Pentru hepatita B,
vor exista campanii de informare
despre importanţa prevenţiei atât
prin vaccinare, cât şi protejare se-
xuală. În ceea ce priveşte hepatita
C, vor fi demarate campanii de
detectare a bolii, de conştientizare
a implicaţiilor ei şi a posibilităţilor
de vindecare.

Infecţia cronică cu virus hepa-
titic C este principala cauză a ci-
rozei hepatice, bolii hepatice ter-
minale, a carcinomului hepatoce-
lular şi a transplantului hepatic în
numeroase ţări, f iindu-i atr ibuite

aproximativ 27% din cazurile de
ciroză hepatică şi aproximativ 25%
din cele de carcinom hepatocelu-
lar înregistrate la nivel global. In-
fecţiile cronice cu virusuri hepati-
tice cresc semnificativ r iscul de
mortalitate de cauză hepatică,
aceasta fiind cotată la nivel global
ca fiind a 25-a cea mai frecventă
cauză de deces. Infecţiile cronice
cu virusuri hepatitice se asociază
cu risc sporit de dezvoltare a pa-
tologiilor asociate, cum ar fi coro-
naropatiile sau diabetul zaharat.

RADU ILICEANU

Centrul soc ial pentru persoane
fără adăpost „Sfântul Vasile” din
Craiova, administrat de Mitropo-
lia Olteniei, prin Asociaţia „Vasi-
liada”, va oferi şi în acest an spri-
jin pentru persoanele fără adăpost,
odată ce se va instala gerul.  În
cadrul centrului, beneficiarii pri-
mesc  găzduire, masă caldă, asis-
tenţă medicală, consiliere ps iho-
logică şi spirituală, îndrumare şi
sprijin concret în obţinerea unor
documente personale prec um
cărţi de identitate şi ac te de s tare

Centrul social „Sfântul Vasile”, pregătit
să găzduiască persoane fără adăpost

civilă şi mediere în vederea găsi-
rii unui loc de muncă.

Aşezământul pentru persoane
fără adăpost „Sfântul Vasile” func-
ţionează în baza unui parteneriat
încheiat între Arhiepiscopia Craio-
vei, prin Asociaţia „Vasiliada”, şi
Consiliul Local al Primăriei Craio-
va. Deschiderea oficială a avut loc
în data de 1 februarie 2011, când
a fost săvârşită şi slujba de sfinţire
de către Înaltpreasfinţitul Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropo-
litul Olteniei. În această perioadă

de timp, peste 300 de persoane au
beneficiat de serviciile Centrului a
cărui capacitate este de 52 de per-
soane care pot fi găzduite pentru
cel mult 12 luni.

„Grupul nostru ţintă îl repre-
zintă persoanele fără adăpost,
care locuiesc  în stradă de o pe-
rioadă mare de timp. În general,
sunt persoane evacuate în urma
retroc edărilor, c are şi-au pierdut
locuinţele în urma datoriilor ac u-
mulate la ins tituţii financiare de
stat sau private,  bătrâni alungaţi

de propriii c opii, mame şi copii
abuzaţi, precum şi tineri ieşiţi din
sis temul instituţionalizat de stat”,
a prec izat diaconul Sorin Pârvă-

nescu, c oordonatorul Centrului
„Sfântul Vasile”.

RADU ILICEANU

Copiii Centrului social „Aripi de Lumină” al Aso-
ciaţiei „Vasiliada” au primit zilele trecute vizita preşco-
larilor de la Grădiniţa „Floarea-soarelui” din Craiova,
alături de c are au participat la o serie de activităţi
recreativ-educative,  în cadrul Săptămânii fructelor
şi legumelor donate. În cadrul evenimentului, c opi-
laşii au prezentat un program artistic c onstând din

Copiii Centrului social „Aripi de Lumină”, vizitaţi
de preşcolarii Grădiniţei „Floarea-soarelui”

cântec e şi poezii, iar beneficiarii Centrului social
„Aripi de Lumină” au primit din partea oaspeţilor con-
serve şi alte produse alimentare pentru iarnă. „Sco-
pul întâlnir ii a constat în dezvoltarea ş i menţinerea
relaţiilor de colaborare ş i împărtăşirea experienţei
pozitive între colectivele de c opii, implicarea părinţi-
lor în activităţile promovate de grădiniţă, pentru cre-
area unui mediu soc ial şi familial pozitiv, sănătos,
încurajarea relaţiilor de prietenie şi întrajutorare prin
donarea de produse obţinute din fructe şi legume.
Relaţionarea c onstructivă, implicarea şi munca în
echipă între parteneri, educarea sensibilităţii copiilor
în vederea realizării unor acte caritabile au fost ele-
mente definitorii pentru activitatea desfăşurată în
cadrul parteneriatului încheiat la începutul anului şco-
lar între cele doua instituţii. Gânduri pline de recu-
noştinţă, mulţumire, prietenie le transmitem prieteni-
lor noştri preşcolari,  doamnelor educatoare şi tutu-
ror  celor implicaţi, care modelează aceste suflete
nobile, învăţându-i adevăratele valori, şi care le trans-
mit zi de zi adevărul, binele, frumosul ş i dragostea
faţă de semeni”, a declarat Elena Stănulică, coordo-
nator al Centrului social „Aripi de Lumină” .

Copiii internaţi la secţia de on-
copediatr ie a Spitalului Judeţean
de Urgenţă nr.  1 din Craiova au
partic ipat în această perioadă la
un pelerinaj organizat la mănăsti-
rile Tismana şi Sfânta Treime (lo-
c alitatea Strâmba) din judeţul
Gorj. Copiii au fost însoţiţi de
părinţi, cadre medicale, voluntari

Pelerinaj iniţiat de Biserica
„Sfântul Nicolae” – Brânduşa

şi de părintele Marcel Răduţ Se-
lişte,  preot slujitor la Paraclisul
unităţii spitaliceşti. Pelerinajul a
reprezentat darul oferit de Paro-
hia „Sfântul Nicolae” – Brându-
şa din Craiova pentru copiii aflaţi
pe patul de suferinţă al ac estei
secţii de spital,  rezultat al cam-
paniei umanitare „Târgul Jucării-

lor”, derulată în toam-
na acestui an. „O ma-
nifestare care a devenit
deja tradiţională ş i care
are ca sc op să aducă o
rază de lumină şi buc u-
rie în sufletele acestor
copii greu încerc aţi de
suferinţa bolii”, a măr-
turisit părintele Gabriel
Soresc u de la Parohia
„Sfâ ntul N ic olae ” –
Brânduşa,  iniţiatorul
ac estei ac ţiuni.
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Regina Rania a Iordaniei:
Trebuie sã combatem
gruparea SI pentru
a salva islamul

Regina Rania a Iordaniei a lan-
sat, ieri, un vibrant apel cãtre lu-
mea arabã, îndemnând la contra-
cararea islamiºtilor extremiºti
care proiecteazã o imagine foar-
te negativã asupra Orientului Mij-
lociu (OM) ºi islamului, infor-
meazã AFP. „Tãcerea noastrã
este cel mai mare cadou” oferit
jihadiºtilor din cadrul grupãrii
teroriste Statul Islamic (SI), a
declarat regina Rania, subliniind
cã prin tãcerea ei lumea musul-
manã devine o „complice a suc-
cesului” SI în termeni de imagi-
ne. Lupta coaliþiei internaþionale
împotriva SI vizeazã „viitorul
OM ºi al islamului”, este „o lup-
tã pe care lumea musulmanã tre-
buie sã o câºtige”, a spus regina
Rania al-Abdullah, actuala regi-
nã a Iordaniei ºi soþie a lui Ab-
dullah al II-lea al Iordaniei. De
asemenea, regina a estimat cã, pe
termen lung, pentru a pune ca-
pãt extremismului este necesar
sã se investeascã într-o „educa-
þie de calitate pentru toþi, bãieþi
ºi fete”, ºi în crearea de locuri
de muncã. Jihadiºtii din grupa-
rea SI, cunoscuþi pentru barba-
riile comise în teritoriile asupra
cãrora deþin controlul în Siria ºi
Irak, folosesc Internetul ca pe un
mijloc de propagandã. În mod
concret, ei au postat în ultimele
luni imagini video cu decapitãri
ale unor ostatici occidentali ºi sol-
daþi sirieni.

Rusia ºi-a exprimat, ieri, spe-
ranþa cã relaþiile sale cu Uniunea
Europeanã nu au atins un punct
„fãrã întoarcere” din cauza cri-
zei din Ucraina, dupã ce UE a
anunþat noi sancþiuni contra se-
paratiºtilor ucraineni proruºi sus-
þinuþi de Moscova. „Sperãm cã
«punctul fãrã întoarcere» nu a
fost atins”, a declarat ministrul
rus de Externe, Serghei Lavrov,
la o reuniune a unor diplomaþi
ruºi ºi belaruºi la Minsk, capitala
Belarusului, înaintea unor discu-
þii prevãzute, ieri, la Moscova, cu
omologul sãu german, Frank-
Walter Steinmeier. „Suntem in-
teresaþi de dezvoltarea legãturi-
lor” cu Europa, a spus Lavrov,
citat de agenþia oficialã Tass, rei-
terând îndemnul Moscovei la cre-
area unui „spaþiu econo-
mic ºi umanitar comun”,
„de la Lisabona la Vladivos-
tok”, o idee evocatã de cã-
tre preºedintele rus Vladi-
mir Putin, dar care a fost
primitã cu rãcealã de eu-
ropeni. Lavrov a îndemnat
din nou autoritãþile ucrai-
nene sã respecte armisti-
þiul încheiat în septembrie
cu separatiºtii proruºi din
est, încãlcat zilnic de am-
bele tabere, ºi sã se anga-
jeze în negocieri cu rebelii
pentru a pune capãt con-
flictului, care s-a soldat cu
peste 4.000 de morþi. „În
loc sã stabileascã contac-
te (cu separatiºtii), Kievul

Eºec al negocierilor privindEºec al negocierilor privindEºec al negocierilor privindEºec al negocierilor privindEºec al negocierilor privind
bugetul Uniunii Europene pe 2015bugetul Uniunii Europene pe 2015bugetul Uniunii Europene pe 2015bugetul Uniunii Europene pe 2015bugetul Uniunii Europene pe 2015
Guvernele statelor membre ale

Uniunii Europene ºi Parlamentul
European nu au reuºit sã ajungã
la un acord asupra bugetului UE
pentru 2015 luni searã, când era
termenul-limitã pentru lansarea
unui nou proiect de buget, a anun-
þat o purtãtoare de cuvânt a Co-
misiei pentru Buget din cadrul PE.
„În lipsa unui acord asupra bu-
getului european, Comisia Euro-
peanã (CE) va prezenta un nou
proiect de buget pentru 2015”, a
rezumat purtãtoarea de cuvânt
într-un mesaj postat pe Twitter.
Negocierile între miniºtrii euro-
peni cu privire la buget, care ur-
meazã sã atingã suma de 140 de
miliarde de euro în 2015, au fost
întrerupte vineri, din cauza unor
dezacorduri între membri. Par-
lamentul European condiþionea-
zã - la fel ca în anii precedenþi -
aprobarea bugetului pentru 2015
de ajungerea la un acord asupra
ajustãrilor bugetului din 2014,
grevat cu aproape 30 de miliarde
de euro, reprezentând facturi ne-
plãtite. „Este necesar sã dãm un
rãspuns concret problemei insu-

portabile a facturilor
neplãtite care se strâng
pe birourile Comisiei”,
a declarat deputatul
francez Jean Arthuis.
Aceste facturi neachi-
tate „pun în pericol
credibilitatea autoritãþii
europene ºi alimentea-
zã argumentele euro-
fobilor”, a adãugat el.
Suma plãþilor prevãzu-
te, de 140 de miliarde
de euro, este mai mare
cu 3,3% decât cea din
bugetul iniþial pentru
2014, cu o creºtere de
24,5% la Cercetare ºi
Educaþie. În schimb,
PE reclamã 146,1 mi-
liarde de euro, cu 8,1%
mai mult decât în 2014.
Dupã eºecul ajungerii la un acord
pânã la termenul limitã, din noap-
tea de luni spre marþi (1.00, ora
României), CE urmeazã sã pre-
zinte un nou proiect de buget,
care va fi negociat din nou, în
vederea unui vot al deputaþilor în
sesiune plenarã, pe 17 decem-

brie. În cazul în care nici atunci
nu va exista un acord, ar putea fi
declanºatã procedura de platã
lunã de lunã. Delegaþia PE însãr-
cinatã cu negocierile cere plata
imediatã a 4,7 miliarde de euro,
reprezentând „facturi urgente”.
Anumite state membre ºi CE ar

vrea sã poatã sã recurgã la un
fond „pentru situaþii neprevãzu-
te”, de aproape 5 miliarde de
euro, însã alte state membre - în
principal cele care contribuie cel
mai mult la buget, ca Franþa ºi
Germania - se opun categoric, in-
vocând ortodoxia bugetarã.

Moscova sperã cã relaþiile sale cu UE
nu au atins un punct „fãrã întoarcere” Afganistan: 850 de militari

germani vor participa la
misiunea Resolute Support

Un numãr de 850 de militari
germani vor rãmâne în Afganis-
tan de la 1 ianuarie anul viitor
pentru a lua parte la misiunea Re-
solute Support, sub comanda-
ment NATO, relevã proiectul
pregãtit în acest sens de guver-
nul german, potrivit thelocal.de.
Conform documentului citat,
soldaþii germani vor fi implicaþi
majoritar în activitãþile de instrui-
re ºi pregãtire a forþelor militare
afgane. Guvernul de la Berlin va
lua, astãzi, o decizie legatã de
aceastã misiune, urmând ca do-
cumentul sã fie dezbãtut în par-
lament în luna decembrie. „Mi-
siunea Resolute Support are un
caracter diferit de Forþa Interna-
þionalã de Asistenþã pentru Secu-
ritate (ISAF). Nu este o desfã-
ºurare de forþe combatante ºi nu
vizeazã participarea directã la
combaterea terorismului ºi a tra-
ficului de droguri”, potrivit unei
declaraþii a Bundeswehr (armata
germanã). Militarii vor putea to-
tuºi primi ordinul de a asigura
protecþia sau de a evacua alt per-
sonal din Afganistan în caz de
urgenþã ºi ar putea primi permi-
siunea de a lupta în caz de auto-
apãrare. Pe lângã þãrile NATO,
alte 14 state vor trimite militari
pentru a lua parte la noua misiu-
ne din Afganistan. Cel puþin
12.000 de militari vor fi desfã-
ºuraþi în primul an.

s-a angajat într-o politicã de as-
fixiere economicã ºi socialã a
sud-estului” Ucrainei, a acuzat
el, referindu-se la zone aflate sub
controlul separatiºtilor. „Sper cã
colegii noºtri occidentali, care au
o influenþã asupra Kievului, îºi
dau seama de pericolul” unei ase-
menea politici, a adãugat Lavrov.
El a mai afirmat cã Moscova do-
reºte reformarea Organizaþiei
pentru Securitate ºi Cooperare în
Europa (OSCE), care a mobili-
zat observatori în Ucraina. „Ne
opunem ca aceastã organizaþie sã
devinã un instrument” al occi-
dentalilor împotriva Rusiei, a
subliniat el. UE a decis, luni, sã
extindã lista de sancþiuni cu nume
ale unor lideri separatiºti ucrai-
neni, dar nu a consolidat sancþi-

unile impuse Rusiei, în speranþa
de a pãstra dialogul cu Moscova
privind criza din Ucraina, care
provoacã cele mai puternice ten-
siuni între Rusia ºi Occident de
la Rãzboiul rece încoace.

Rusia nu aplicã principalele pre-
vederi ale acordurilor de pace de
la Minsk, a declarat, pe de altã
parte, ieri, premierul Ucrainei,
Arseni Iaþeniuk, în timpul confe-
rinþei de presã susþinute la Kiev
împreunã cu ministrul de Externe
german, Frank-Walter Steinmeier,
aflat în vizitã oficialã în capitala
Ucrainei, informeazã agenþia de
presã Unian. „Insistãm încã o
datã asupra faptului cã Ucraina are
nevoie de pace. ªi statul ucrai-
nean, ºi preºedintele, ºi guvernul
Ucrainei fac totul pentru a ajunge

la o soluþionare paºnicã a conflic-
tului din estul þãrii”, a spus ºeful
guvernului ucrainean. Potrivit lui
Iaþeniuk, acordurile de pace de la
Minsk sunt respectate de Ucrai-
na, dar încãlcate flagrant de par-
tea rusã. „Prevederile de bazã ale
acestui acord — este vorba de-
spre reluarea controlului la grani-
þa ruso-ucraineanã, stoparea livrã-
rilor de arme din Federaþia Rusã
în Ucraina, retragerea trupelor ru-
seºti (din estul Ucrainei) — nu
sunt îndeplinite de Rusia”, a subli-
niat acesta.

La rândul sãu, NATO a con-
statat o creºtere a prezenþei mili-
tare la graniþa ruso-ucraineanã ºi
i-a cerut Moscovei sã îºi retragã
trupele din zonã, dupã cum a de-
clarat, ieri, secretarul general al

NATO, Jens Stoltenberg,
citat de Reuters ºi AFP. „In-
formaþiile NATO ºi din alte
surse indicã o concentrare
militarã în interiorul Ucrai-
nei, dar ºi de partea rusã a
graniþei. Aceasta este o
concentrare militarã gravã
ºi cerem Rusiei sã îºi re-
tragã trupele ºi sã contri-
buie la un acord de pace.
Rusia are de optat: ea poa-
te participa la o soluþie de
pace negociatã sau poate
continua pe calea care va
duce la izolarea sa”, a aver-
tizat secretarul general al
Alianþei Nord-Atlantice, îna-
intea unei reuniuni a miniº-
trilor europeni ai Apãrãrii.
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Anunþul tãu!
SERVICIUL FISCAL ORÃªE-

NESC CALAFAT Dosar de exe-
cutare1426/2006 NR DJ 614538/
17.11.2014.  DIRECÞIA GENERA-
LÃ REGIONALA A FINANÞELOR
PUBLICE CRAIOVA-ADMINIS-
TRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE
DOLJ- SERVICIUL FISCAL ORÃ-
ªENESC CALAFAT, organizeazã
licitatie publicã la  sediul din
GHEORGHE DOJA, NR 3  în data
de 29.11.2014, ora 10, pentru bu-
nul imobil aparþinînd lui SOCIE-
TATEA AGRICOLÃ AGERROM,
POIANA MARE, CF 4177278.Bu-
nul imobil licitat:-Clãdire Filtru
Complex în suprafaþã de 228 mp
din localitatea Poiana Mare pre-
þul de pornire 23.000 lei. Societa-
tea nu este plãtitoare de TVA. In-
vitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri,sã
înºtiinþeze despre aceasta S.F.O
CALAFAT, înainte de data stabi-
litã pentru vînzare,menþionatã
mai sus. Pentru participarea la
licitaþie,ofertanþii trebuie sã de-
punã cu cel puþin o zi înainte
de data licitatiei,urmãtoarele
documente: a)oferta de cumpã-
rare, b) dovada depunerii taxei
de participare sau a constitui-
rii garanþiei sub forma scrisorii
de garanþie bancarã, reprezen-
tînd 10% din preþul de pornire
al licitaþiei in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062 la
Trezoreria Craiova, CUI 4830007,
c) împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant, d) pentru
persoanele juridice de naþionali-
tate românã, copie de pe certifi-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
catul unic de inregistrare, eliberat
de Oficiul Registrului Comerþului;
e) pentru persoanele juridice strãi-
ne,actul de înmatriculare tradus
în limba românã; f)pentru persoa-
nele fizice române, copie de pe
actul de identitate, g) pentru per-
soanele fizice strãine, copie de pe
paºaport,dovada emisã de orga-
nele fiscale, cã nu are obligaþii fis-
cale restante faþã de acestea; i) in-
vitãm pe toþi cei care pretind un
drept asupra bunurilor, sã înºtiin-
þeze despre aceasta organul de
executare înainte de data stabilitã
pentru vânzare, j) invitãm pe cei
interesaþi în cumpãrarea bunuri-
lor sã se prezinte la termenul de
vânzare la locul fixat în acest scop
ºi pânã la acest termen sã prezin-
te oferte de cumpãrare; k) publi-
caþia de vânzare se va afiºa la
19.11.2014. Licitaþia începe de la
cel mai mare preþ din ofertele de
cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire
la licitaþie, iar în caz contrar ince-
pe de la acest din urmã preþ. Ad-
judecarea se face în favoarea par-
ticipantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin decît
preþul de pornire.Taxa de partici-
pare nu se restituie ofertanþilor
care nu s-au prezentat la licitatie,
celui care a refuzat incheierea pro-
cesului verbal de adjudecare, pre-
cum si adjudecatarului care nu a
plãtit preþul. Pentru relaþiisupli-
mentare vã puteþi adresa la sediul
SERVICIULUI FISCAL ORASE-
NESC CALAFAT, str. GH. DOJA,
nr. 3 sau la telefon 0251/231611.

SC ONILAST SRL, titular pro-
iect, anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, de înca-
drare – FARA ACORD DE MEDIU-
pentru proiectul “Construcþie halã
ºi producþie mase plastice” pro-
pus a fi amplasat în comuna Malu
Mare, sat Preajba, str Aleea Be-
chetului, nr 3, jud Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str Pe-
tru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 09:00-14:00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet:
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
27.11.2014.

SC IRCROS PRODUCTION
SRL, titular proiect, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, de încadrare – FARA
ACORD DE MEDIU- pentru pro-
iectul “Fabricã de hârtie igienicã”
propus a fi amplasat în comuna
Malu Mare, sat Preajba, str Aleea
Bechetului, nr. 3, jud Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 09:00-14:00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet:
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comenta-
rii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de
27.11.2014.
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CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de 4
ore/zi. Telefon: 0764/
389.256.
Îngrijesc copil ºi doam-
nã în vârstã chiar ºi cu
ora. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0761/578.875.

Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vân-
zãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Executãm construc-
þii, finisaje, amenajãri
interioare de calitate,
26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Te-
lefon: 0767/174.979.

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux, A.C.
internet, toate dotãrile.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
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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.

Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 0723/ 692.884.
Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, jude-
þul Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Cleanov
- Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/211.651.

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 în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie
excelentã, spaþii ge-
neroase, detalii zilni-
ce la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.

Dioºti, vând casã Rega-
lã superbã 3 camere ºi
dependinþe, grajd, ma-
gazie curte 3.800 mp.
Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fântâ-
nã, apã ºi canalizare la
poartã, localitatea Ciutu-
ra. Telefon: 0763/305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.

Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 0728/890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru, stra-
dal, utilitãþi, apã, cu-
rent, canalizare, îngrã-
dit, doar sã vã ridicaþi
casa, 35 euro/mp, ne-
gociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren lângã aba-
torul de animale stra-
dal, 10000 mp, Ghin-
deni, utilitãþi, apã ºi cu-
rent, 8 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0761/
817.214.

Vând teren 10000
mp,  Malu Mare, lân-
gã moarã, stradal,
având posibilitate
pentru utilitãþi, curent
ºi apã, 15 Km de Cra-
iova, 10 euro / mp,
negociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Rela-
þii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Ca-
lea Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
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Primãria comunei Scaeºti, judeþul
Dolj, organizeazã concurs de recruta-
re privind ocuparea funcþiei publice de
execuþie de: INSPECTOR- contabil,
clasa I, grad profesional superior, care
va avea loc pe data de 16.12.2014, ora
10.00 proba scrisã ºi pe data de
18.12.2014, ora10.00 interviul. Rela-
þii la telefon / fax: 0251/447.007 sau
0745/384.997.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 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, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Tele-
fon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdinã
Bio. Telefon: 0724/
805.298, dupã ora
17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

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

Schimb camerã cã-
min Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon: 0764/
806.680.

Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan
4000 mp cu aparta-
ment 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional pie-
le, xenon, navigaþie,
impecabil.  Telefon:
0762/109.595.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4 uºi,
culoare roºu grena,
taxa auto plãtitã ºi ne-
recuperatã, înmatricu-
lat România. Telefon:
0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.

Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând antenã sate-
lit marca Kambrid-
ge. Telefon: 0351/
444.088.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare ol-
teneºti, saltea copil,
lampadar. Telefon:
0770/298.240.
Vând chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi di-
verse, 2 Ron. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Tele-
fon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei / bu-
catã, tinere, sãnãtoa-
se. Telefon: 0763/
226.996.
Vând copertinã lun-
gime 6 m, lãþime 1.5
m. Telefon: 0744/
391.195.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã –
80 lei, sãpun de casã
5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, butoi
varzã, preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau ma-
gazin Auto –Cielo -
2007. Telefon: 0767/
153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu
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 ghe-
te militare, piese Da-
cia noi, calculator in-
struire copii, combinã
muzicalã stereo. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor
copii. Telefon: 0745/
602.001.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 19 noiembrie 2014

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

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

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri dimen-
siune 112. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi feres-
tre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere Da-
cia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
SCHIMBURI

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

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

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

Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor.
Telefon:  0771/
780.325.
Închiriez una camerã
mobilatã la o tânãrã
necãsãtoritã cu posibi-
litãþi de platã a întreþi-
nerii ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa. Te-
lefon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0 7 8 5 / 7 9 7 . 3 1 7 ;
0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 camere
decomandate, ultraîm-
bunãtãþit, centralã,
stradal zona Cinema-
tograf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern ºi
regim hotelier. Telefon:
0762/109.595.

Închiriez 3 camere, ul-
tracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã se-
rioasã pentru prietenie,
convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie, în-
treþinere. Telefon:
0253/289.198.
65/170/80, pensio-
nar nefumãtor, fãrã
obligaþii, doresc
doamnã pensionarã
fãrã obligaþii. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Caut o familie nevoiasã
care poate îngriji perma-
nent o gospodãrie la þarã
(Vâlcea) o las moºtenire.
Telefon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.
CONDOLEANÞE
Familia Mihalcea este
alãturi de naºa lor la
decesul naºului Stro-
escu Victor, o persoa-
nã deosebitã din via-
þa lor. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Escaladãm ºi Tâmpa?Escaladãm ºi Tâmpa?Escaladãm ºi Tâmpa?Escaladãm ºi Tâmpa?Escaladãm ºi Tâmpa? Programul rundei
S-a jucat deja:

HCM Baia Mare – U Alexandrion Cluj            35-25
CSM Cetate Deva - SC Mureºul Tg. Mureº  34-26
HCM Rm. Vâlcea – HC Zalãu            28-23
CSM Bucureºti – HC Dunãrea Brãila             35-26
U Neptun Constanþa – CSM Ploieºti                20-25

Astãzi: ASC Corona Braºov – SCM
CRAIOVA
Mâine: HCM Roman – CSM Unirea

Slobozia

Clasament
1. Baia Mare    13  12   0   1   408-291   36
2. CRAIOVA   12  11   0   1   278-236   33
3. CSM Buc.* 13   11   0   2   375-268   32
4. Corona       12   9   2  1   350-266  29
5. Brãila         13   7   0  6   354-343 21
6. Roman    12    6   2   4   277-284   20
7. Ploieºti    13   6   0   7   302-327  18
8. Zalãu    13   5   1  7   323-332 16
9. Vâlcea    13   4   2   7   322-355  14
10. Deva    13   4   1   8    338-376  13
11. Slobozia    12   4   0   8    283-329  12
12. Constanþa  13   3  0  10  309-356   9
13. U Cluj    13   2   2  9   354-411    8
14. Tg. Mureº 13   0   0 13  289-388    0
* - echipã penalizatã cu un punct.

SCM U Craiova disputã, astãzi, pe te-
renul Coronei Braºov, ultima sa partidã
din acest an, cea din runda ce încheie
turul Ligii Naþionale, întrecere unde este,
fãrã tãgadã, uriaºa revelaþie de pânã
acum, având bãtut în cuie locul secund,
la trei puncte în spatele liderului ºi cam-
pioanei en-titre HCM Baia Mare, forma-
þie care însã a jucat deja în aceastã eta-
pã, impunându-se fãrã probleme în faþa
Clujului, 35-25.

Dupã un start de sezon care nu lãsa de-
loc sã se întrevadã o astfel de evoluþie, ace-
eaºi echipã din Baia Mare distrându-se prac-
tic la Polivalentã, 21-32, alb-albastrele n-
au mai scãpat nimic, obþinând 11 victorii
consecutive. Chiar dacã una dintre a venit
doar la masa verde, 10-0 “afarã”, cu CSM
Bucureºti, dupã ce pe teren meciul fusese
pierdut cu 28-16. Reamintim, gruparea din
Capitalã a fost penalizatã, deoarece antre-
norii n-au avut în posesia lor ecusoanele
ce le dãdeau dreptul sã stea pe bancã.

Aºadar, SCM are procentaj de 100% în
deplasare, cifrã ce se regãseºte ºi în drep-
tul Coronei la meciurile susþinute la poalele
Tâmpei. ªi la Braºov n-au venit numai ad-
versari ce porneau cu ºansa secundã! Echi-
pa pregãtitã de fostul tehnician al Craiovei,
Bogdan Burcea, a provocat, în etapa a 5-a,
singurul eºec stagional actualului lider, Baia
Mare înclinându-se, la finele unui meci de
infarct, cu 29-28, dupã ce la pauzã avea
un avantaj de douã goluri, 15-13.

Programul complet
al optimilor de finalã

CS Rapid Bucureºti – SCM CRAIOVA
HC Dunãrea Brãila – HCM Roman
HCM Rm. Vâlcea – CSM Ploieºti
CSM Cetate Deva – SC Mureºul Tg.

Mureº
CSM Unirea Slobozia – CSM Bucureºti
U Alexandrion Cluj – ªtiinþa Bucureºti
U Neptun Constanþa – HC Zalãu
ASC Corona Braºov – HCM Baia Mare

Meciurile se vor disputa într-o singurã
manºã, pe terenul primelor echipe, în data
de 21 ianuarie.

SPORT LA TV, ASTÃZI
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 2
11:00 – JUDO (F, M) – Grand Prix, la

Quigdao, în China / 18:00 – BASCHET (M)
– EuroChallenge: CS Energia Tg. Jiu – Lu-
koil Akademic Sofia / 19:45 – BASCHET
(M): CSU Asesoft Ploieºti – Krasny Okty-
abr Volgograd.

DIGI SPORT 3
17:00, 19:15 – VOLEI (M) – CEV Cup:

Dinamo – Kecskemet RC, SCM U Craiova
– Partizan Vizura Belgrad.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Cupa Angliei: Al-

dershot – Portsmouth.

DOLCE SPORT
21:15 – HANDBAL (M) – Germania:

Goppingen – THW Kiel.

EUROSPORT 2
15:30 – FOTBAL – India: Chennaiyin FC

- FC Pune City / 19:30 – BASCHET (M) –
Eurocupa: VEF Riga – Khimki.

Craiova mai faceCraiova mai faceCraiova mai faceCraiova mai faceCraiova mai face
o încercareo încercareo încercareo încercareo încercare

Fãrã victorie în cele 11 etape disputa-
te, mai mult, cu o singurã excepþie, pier-
zând de fiecare datã la diferenþe extrem
de mari, SCM CSª Craiova, evident “lan-
ternã” urmare a acestei prestaþii, întâl-
neºte azi, de la ora 12:00, în Sala Spor-
turilor “Ion Constantinescu”, pe Univer-
sitatea CSM Oradea, o altã suferindã a
campionatului, echipã aflatã cu douã lo-
curi mai sus, pe 12, cu douã victorii ºi 9
înfrângeri. Una dintre victorii a fost ob-
þinutã recent, contra penultimei clasate,
Rapid, 68-56 la Bucureºti. ªi SCM a ju-
cat cu Rapid, 55-66 la Craiova, acest
meci reprezentând excepþia în ceea ce
priveºte eºecurile la scor.

Istoricul întâlnirilor directe este favo-
rabil craiovencelor, care s-au impus în
6 dintre cele 10 partide disputate.În se-
zonul precedent, Oradea s-a impus în
ambele jocuri, 83-70 în Bãnie ºi 101-46
acasã.

Etapa trecutã, SCM, care îºi fixase ca
obiectiv la startul sezonului obþinerea a
6 victorii, performanþã aproape imposi-
bil de atins, a cedat cu 52-91 pe terenul
lui CSBT Alexandria (locul 5), în timp
ce oponenta sa de azi a pierdut, acasã,
cu 58-90, în faþa târgmureºencelor de
la CS Nova Vita.

BASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-ABASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-ABASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-ABASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-ABASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-ABASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-ABASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-ABASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-ABASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-A

Ieri a avut loc tragerea la sorþi a optimi-
lor de finalã ale Cupei României, prima fazã
în care intrã ºi echipele din Liga Naþionalã,
SCM urmând sã întâlneascã, în deplasare,
una dintre cele douã echipe calificate din
eºalonul secund, este vorba despre CS Ra-
pid Bucureºti. Giuleºtencele sunt lidere în

Tot o înfrângere au suferit pânã acum ºi
ardelencele, aflate pe locul 4, scor 19-25 cu
CSM Bucureºti. În rest, au mai irosit 4 pa-
tru puncte în fief-uri unde jucãtoarele noas-
tre s-au impus clar, remize la Roman ºi Za-
lãu.

SCM vine dupã o pauzã de 10 zile, ulti-
mul joc în care a fost implicatã fiind cel cu

U Neptun Constanþa, 29-24 la Polivalentã.
De partea cealaltã, vice-campiona Corona
n-a avut timp de relax, susþinând sâmbãtã
prima manºã a turului trei din Cupa EHF,
victorie cu 31-28, în deplasare, cu echipa
slovacã Juventa Mihalovce.

Partida de azi va debuta la ora 18:00 ºi nu
va putea fi urmãritã la TV.

SCM, adversar din l iga secundã în Cupa României!SCM, adversar din l iga secundã în Cupa României!SCM, adversar din l iga secundã în Cupa României!SCM, adversar din l iga secundã în Cupa României!SCM, adversar din l iga secundã în Cupa României!
prima serie din Divizia A, acumulând punctaj
maxim dupã 9 etape.

Altfel, avem un veritabil “ºoc” încã din
aceastã fazã, adversara de azi a SCM-ului,
Corona Braºov primind vizita deþinãtoarei
trofeului, HCM Baia Mare, formaþie ce-o
elimina ediþia trecutã în semifinale, învin-

gând-o cu un categoric 32-21. În careul
cu aºi a fost prezentã ºi SCM Craiova, alb-
albastrele cedând în faþa lui HCM Roman,
20-24. Ulterior, formaþia din Bãnie a pier-
dut ºi finala pentru locurile 3-4, scor 24-
34 cu Corona Braºov. Final four-ul s-a dis-
putat la Târgoviºte.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 13-A
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Dacă săptămâna trecută a fost
singura în care Universitatea Cra-
iova nu a avut programat un meci,
oficial sau amical, ieri după-amia-
ză, alb-albaştrii,  îmbrăc aţi în tri-
courile verzi, devenite doar echi-
pamente de sparring,  au disputat
un joc de verific are cu echipa-sa-
telit a clubului Pandurii. Pe tere-
nul „Petre Deselnicu”, Sorin Câr-
ţu ş i Emil Săndoi au verificat în-
treg lotul avut la dispoziţie, în con-
diţiile în care Nuno Rocha şi Ba-
wab sunt plecaţi la loturile naţio-
nale, iar  Achim resimte o acciden-
tare. Cu prilejul acestui amic al a
revenit pe teren şi Silviu Izvora-
nu, după accidentarea care l-a ţi-

Singura echipă a Craiovei califi-
cată în cupele europene în urma par-
cursului din sezonul trecut, cea mas-
culină de volei, joacă în seara aceas-
ta returul Cupei CEV contra sârbilor
de la Partizan Vizura Belgrad. Meciul
tur, disputat în „Sumice Centre Sport”
din capitala Serbiei, a fost unul ex-
trem de spectaculos, iar manşa se-
cundă, programată în seara aceasta,
de la ora 19.15, în Sala Polivalentă se
anunţă una la fel de atractivă. La Bel-
grad, gazdele au condus cu 2-0, după
două seturi dezechilibrate, în care au
făcu t legea la fileu, îns ă reven irea
Craiovei a fost la fel de apăsată, ega-
litatea restabilindu-se în urma unor
seturi dominate de Lică şi compania.
În decisiv tot băieţii lui Pascu au avut
şans a victo riei, dar de la 12-10 au
cedat  neverosimil jocu l cu 15-12.
Antrenorul Dan Pascu şi jucătorii săi
par extrem de mobilizaţi să facă pasul
spre optimile de finală, unde cel mai
probabil vor întâlni un rival tradiţio-

Universitatea Craiova –
Pandurii II Târgu Jiu 11-0

Au marcat: Curelea (8, 11), Târnăcop (13), Acka (26), Vătăjelu
(28, 38), Ferfelea (33), Herghelegiu (63), Velcovici (69), Ivan

(78), Varga (81 – penalti).
Universitatea (prima repriză): Bălgrădean – Dănănae, Frăsi-

nescu, Acka, Vătăjelu – Băluţă, Madson, Brandan, Târnăcop –
Ferfelea, Curelea. Universitatea (a doua repriză): Straton (Brac)

– Dicu (Marcu), Avrămia, Izvoranu, Velcovici – Gângioveanu,
Mateiu, Pleşan, Varga – Herghelegiu, Ivan. Antrenori: Sorin

Cârţu şi Emil Săndoi.
Pandurii II: Negrilă – Trocan, Horj, Oiţă, Miroiu – Bârlan,

Pârcalabu, Trifu – Dodoi, Hemidi, Cocină. Au mai intrat: Opriţa
– Pârvulescu, Dudea, Tănăsoiu, Constantin, Roşu, Brânzan,
Pruteanu, Vasile, Tudor, Cismaşu, Vasiliu. Antrenor: Adrian

Bogoi.
Arbitri: Viorel Flueran – Dragoş Amedeo Stanciu, Romeo Popa

(toţi din Craiova).

Cârţu şi Săndoi şi-au testat ieri lotul
într-un amical cu echipa-satelit a gorjenilor

nut două luni pe margine. De par-
tea cealaltă, gorjenii, care activează
în Liga a III-a, au etalat o ec hipă
cu mulţi jucători tineri, de 17-18
ani,  câţiva dintre titularii obişnuiţi
f iind reţinuţi la antrenamentul
echipei mari de Petre Grigoraş. În
aceste condiţii, golurile au curs în
poarta oaspeţilor. Curelea a împins
în plasă de pe linia porţii pasa-lob
a lui Ferfelea (1-0). Ac elaşi Cure-
lea n-a avut probleme să-şi plase-
ze lovitura de cap între mult mai
scunzii adversari, la o centrare a
lui Ferfelea (2-0). Portarul naţio-
nalei under 19, Negrilă, a sc os
voleul superb al lui Băluţă, dar în
continuarea fazei a bâlbâit c ătre

plasă reluarea modestă a lui Târ-
năcop (3-0). Craiovenii mai aveau
puţin şi loveau toţi mingea cu ca-
pul la un corner,  dar Ac ka avea să
marcheze cu piciorul de pe linie,
mingea sărind din transversală,
unde fusese trimisă de Frăsines-
cu (4-0). Vătăjelu a reuşit dubla
în zece minute cu reluări elegante
din careu, în urma paselor  lui Fer-
felea (5-0 şi 7-0). Pasatorul de ser-
viciul, Ferfelea, şi-a completat jo-
cul bun şi cu o finalizare, dintr-o
lovitură liberă executată pe colţul
portarului (7-0).  Formula s -a mo-
dific at complet pentru partea se-
cundă,  în c are gazdele au mai
punctat de 4 ori şi Ivan a avut o

bară. Ratările din start au fost în-
cheiate de Herghelegiu într-o fază
la c are a driblat portarul, aşa cum
marc ase şi în amicalul cu prima
echipă a „pandurilor” (8-0). Vel-
covic i a fost servit de un adver-
sar şi de la un metru, cu poarta
goală, n-a avut altă soluţie decât
golul (9-0). Ivan a făcut 10-0 cu
o reluare din careu, iar golul 11
nu putea veni decât de la 11 me-
tr i,  Varga trasformând lovitura
obţinută de Izvoranu.

Săndoi: „Ar fi nemaipomenit
să fim în primele 5-6 echipe
la finalul turului”

La finalul joc ului,  antrenorul
principal Emil Săndoi s-a referit la
cel mai apropiat meci, cel de luni
seara, cu Rapid: „A fost o repetiţie
bună, cu un adversar de un nivel
inferior. Am încercat să le dăm tu-
turor jucătorilor o repriză, să-i ve-
dem la lucru. Suntem mulţumiţi de
evoluţia lor. Ne aşteaptă două me-
ciuri dificile cu Rapid şi Ceahlăul,
le-am văzut în meciul direct, iar

giuleştenii mi-au lăsat o impresie
bună, ar fi meritat să câştige. S-au
mai aşezat lucrurile la Rapid, aşa
că ne aşteaptă un meci greu. Ar fi
nemaipomenit ca la f inalul anului
să fim pe loc urile 5 sau 6 şi în
semifinalele Cupei României. Dar
noi suntem adepţii s trategiei pas
c u pas , aşa c ă ne interesează
acum doar meciul cu Rapid, c are
nu este dinainte câştigat pentru a
aprecia de pe ac um pe c e poziţii
vom încheia turul“. „Revenitul”
Silviu Izvoranu a spus: „Nu sunt
sută la sută apt, dar îmi doresc
să intru în programul normal de
pregătire cât mai repede pentru
a-mi ajuta echipa. Mai resimt o
mică jenă la picior,  dar  ac esta e
fotbalul, trebuie să suport pentru
ec hipă. Mă buc ur că băieţii au
fost motivaţi în toată aceas tă pe-
rioadă şi au reuş it o serie exc e-
lentă.  Suntem pe un drum bun,
nea Sorin şi nea Emil au făc ut
treabă bună. Îmi doresc să joc  cu
Steaua şi să câş tigăm totul până
la final pentru a avea un parcurs
perfect“.

Volei de înalt nivel în Sala Polivalentă, care „nu trebuie ratat”

SCMU Craiova vs Partizan Belgrad,
retur de foc în Cupa CEV

nal, pe Dinamo Bucureşti. Alb-albaş-
trii cheamă şi fanii la Polivalentă, atât
pentru a-i susţine în dificilul test cu
Partizan, dar şi pentru a le oferi o sea-
ră cu volei de calitate. „În Cupa CEV
part icipă echipele care s-au luptat
pentru titlu în ţara lor şi nu au cum să
fie echipe slabe în această competi-
ţie. Voleiul sârbesc are un nivel foar-
te ridicat, cu jucători de valoare. Sâr-
bii arată întotdeauna determinare şi
în tur am constatat şi noi acest lucru.
Am început slab, cu două seturi pier-
dute, dar după aceea am jucat la ade-
varata noastră valoare. Am pierdut
la mare luptă, 3-2, după un joc fru-
mos, cu răsturnări de scor. La Craio-
va avem prima şans ă, dar sun tem
conş tienţi că ne aşteap tă un meci
foarte greu. Cei de la Partizan îşi vor
lua măsuri tactice pentru a forţa vic-
toria pe terenul nostru. La fel vom
face şi noi şi pot să garantez că va fi
o partidă spectaculoasă. Mă bazez
pe aportul spectatorilor, care trebuie

să înţeleagă că în cupele europene
este alt nivel şi că un asemenea meci
nu trebuie ratat”, a declarat Dan Pas-
cu, antrenorul Craiovei şi selecţio-
nerul României.

Craiovenii vor să profite
de lipsa de experienţă a sârbilor

Unul dintre titularii Craiovei este
sârbul Petar Turjanin, care s-a con-
sacrat tocmai la academia adversa-
rului de astăzi, Partizan Belgrad, fi-
ind astfel o dispută specială pentru
el. În conferinţa de presă, acesta a
dezvăluit care ar fi punctele forte ale
compatrioţilor săi, dar a menţionat şi
lipsa de experienţă a unei echipe cu
o medie de vârstă scăzută.  „Adver-
sarii noştri au o echipă bună, cu tra-
diţie, dar fără experienţă. Va fi şansa
noastră să ne calificăm. Îmi pare rău
pentru că la Belgrad am avut un de-
but slab de meci şi cred că dacă înce-

peam mai bine, probabil am fi câşti-
gat cu 3-0 sau 3-1. De asemenea, cred
cu tărie că ne putem califica”. Florin
Voinea mizează şi el pe lipsa de expe-
rienţă a adversarului, care poate fi
speculată de o echipă a Craiovei afla-
tă încă în perioada de omogenizare,
dar cu jucători mai versaţi şi care au
de partea lor şi fanii. „Întâlnim o echi-
pă tânără, cu potenţial, care joacă un
volei de calitate. Acest lucru, însă,
nu trebuie să ne sperie, trebuie să ne
motiveze să jucăm bine şi să ne cali-
ficăm. Sperăm ca plusul de experien-

ţă pe care îl avem să se vadă ’i pe
tabelă. Îi aşteptăm pe suporteri ală-
turi de noi pentru că vor avea ce să
vadă. Cu ajutorul oamenilor, am pu-
tea obţine calificarea. Cred că pentru
sârbi poate fi o p resiune în plus o
sală populată, care să ne susţină”
crede jucătorul Craiovei. Dacă alb-
albaştrii se vor impune cu 3-0 sau 3-
1 vor accede în faza următooare, iar
dacă scorul va fi 3-2, pentru stabili-
rea echipei calificate se va juca un
„set de aur”, care, ca şi decisivul, se
va încheia la 15.

Craiova a umplut poarta junilor „panduri”Craiova a umplut poarta junilor „panduri”Craiova a umplut poarta junilor „panduri”Craiova a umplut poarta junilor „panduri”Craiova a umplut poarta junilor „panduri”Craiova a umplut poarta junilor „panduri”Craiova a umplut poarta junilor „panduri”Craiova a umplut poarta junilor „panduri”Craiova a umplut poarta junilor „panduri”


