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Duminică de foc
pentru absolvenţii de Medicină
8
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Câteva
mii de
absolvenţi ai
universităţilor de
medicină şi
farmacie din toată ţara au
susţinut, ieri, concursul de
rezidenţiat în cele şase
centre universitare din
Bucureşti, Cluj-Napoca,
Craiova, Iaşi, Târgu Mureş
şi Timişoara. În Bănie au
fost 587 de candidaţi care
au concurat pentru posturile şi locurile din domeniile medicină, medicină
dentară şi farmacie.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Foarte bun romanul lui
Popescu, te-adoarme după
două-trei fraze citite.
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O statuie regelui
Mihai I!
Demersul Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europe ană 2021” de a ridica un
bust regelui Mihai I în Piaţa Tricolorului, din vecinătatea imediată a Universităţii, este unul
deplin circumscris respingerii oricărei indiferenţe la istoria recentă. Prezumţia de sinceritate, decuplată de orice opţiune monarhică, este validă, deşi am putea
îmbrăţişa inclusiv ipocrizia, care
ne fereşte de orice spontaneitate mârlănească. Regele Mihai I
deţine de anul trecut titlul de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Craiova..
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Un mort şi patru
răniţi în
accidentele din
week-end

O mistificare…
Printre pe rfidele prejudecăţi aruncate în lupta „ideologică” din aceste ultime decenii, înde osebi după căderea zidului berlinez, cea mai
pernicioasă pare s ă fie aceea
care distribuie, de o manieră
antagonistă, proiectul Europei Unite, între o stângă anti(ori cel puţin rezistentă la proiect) şi o dreaptă prezentată
drept vector constructiv, unica forţă cu adevărat motivată
filoeuropeană. Stânga, încadrată arbitrar pe e şichierul
„răului” – istoric! -, e filorusă, filochineză, „asiatică”, antioccidentală…
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16.000 de euro
pentru sărbătorile
craioveni
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Petrecere la locuinþa soþilor
Iohannis din municipiul Sibiu
Surse apropiate familiei preºedintelui ales al României, Klaus
Iohannis, au declarat corespondentului Mediafax cã acesta ºi soþia sa,
Carmen, au invitat, sâmbãtã searã,
la locuinþa lor din municipiul Sibiu,
câteva perechi de prieteni apropiaþi,
pentru o „micã petrecere”. Invitaþia
a fost fãcutã pentru ora 19.00, iar
înainte de aceastã orã aproximativ
zece perechi de persoane cunoscute
în Sibiu - medici, oameni de afaceri,
politicieni, colaboratori ai lui Klaus
Iohannis - au ajuns la casa de pe
strada Bâlea din municipiu. Printre
invitaþi s-au numãrat preºedintele
Forumului Democrat al Germanilor
din România, Paul Porr, medicul
Radu Urdea, omul de afaceri Werner
Keul, ºefa Serviciului Public de
Administrare a Unitãþilor de
Învãþãmânt Preuniversitar de Stat
din Primãria Sibiu, Simona Pop, dar
ºi Marius Vecerdea, proprietarul
Clubului sportiv Pamira din Sibiu,
cu care Klaus Iohannis joacã tenis.

MAE: Atenþionare de cãlãtorie
în Madagascar
Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) informeazã cã, potrivit
datelor transmise de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), în
Madagascar au fost raportate mai
multe cazuri de deces datorate pestei
bubonice, în satele din nord-vestul
oraºului Mandritsara, precum ºi în
regiunile Ivongo ºi Ikongo. Se
specificã faptul cã, anual, în
Madagascar sunt înregistrate
cazuri de pestã, de regulã în sezonul
ploios (în jur de 500 de cazuri pe
an), se aratã într-un comunicat
transmis Agerpres de cãtre MAE.
Deºi OMS informeazã cã zonele
turistice nu au fost afectate, din
datele publicate rezultã cã ºi în
capitala Antananarivo au fost
semnalate ºi înregistrate mai multe
cazuri. În consecinþã, MAE recomandã sã se evite, în intervalul
urmãtor, deplasãrile în aceastã
þarã. Dacã totuºi acestea au loc,
MAE recomandã sã fie evitate pe cât
posibil zonele afectate. Înaintea
deplasãrii este indicat sã fie consultat
site-ul OMS pentru ultimele actualizãri ale situaþiei rãspândirii bolii ºi
zonele contaminate.
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Asociaþia Românã a Cãrnii cere
Parlamentului reducerea TVA la carne
Asociaþia Românã a Cãrnii
(ARC) a transmis o scrisoare
deschisã preºedintelui Senatului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu, ºi preºedintelui Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, în care le solicitã ajutorul direct în vederea scãderii TVA la carne. Potrivit unui
comunicat remis sâmbãtã Agerpres, ARC solicitã aprobarea prin
vot a iniþiativei legislative de
completare a art. 140 alin (2) din
Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal, prin care se propune reducerea TVA la 5% pentru carne ºi preparate din carne, depusã deja la Camera Deputaþilor, în
10 martie a.c. „TVA la nivelul de
24% încurajeazã evaziunea fiscalã ºi competiþia neloialã. Producãtorii ºi procesatorii români
de carne sunt la limita profitabilitãþii ºi situaþia
s-a înrãutãþit ºi mai mult dupã reducerea TVA
în Ungaria, la 5% pentru carnea de porc. Din

datele Asociaþiei Române a Cãrnii, evaziunea
fiscalã este de aproximativ 13 miliarde de euro,
adicã 75% din TVA-ul care ar trebui încasat la
bugetul de stat. Din pãcate, nici 10% din TVA
nu este colectat ºi astfel statul este pãgubit în

fiecare an cu 600 de milioane
de euro, din cauza evaziunii fiscale la carne ºi la preparatele din
carne. De aceea, solicitãm aprobarea prin vot a iniþiativei legislative de completare a art. 140
alin (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, prin care se
propune reducerea TVA la 5%
pentru carne ºi preparate din
carne”, a declarat Radu Timiº,
preºedintele ARC, în comunicatul citat. În acest sens, potrivit
comunicatului, „Federaþia Naþionalã PRO AGRO, Asociaþia
Românã a Cãrnii (ARC), Asociaþia Producãtorilor de Carne
de Porc din România (APCPR),
Uniunea Crescãtorilor de Pãsãri din România
(UCPR) ºi Asociaþia Marilor Reþele Comerciale din România (AMRCR) au iniþiat o campanie la nivel naþional, în care sunt implicaþi ºi
consumatorii”.

IGPR: 132 de autoturisme Dacia Duster pentru poliþiºti
prin programul de înnnoire a parcului auto
Un numãr de 132 de autoturisme Dacia Duster, din totalul celor
180 repartizate Poliþiei Române în
cadrul programului de înnoire a
parcului auto, au fost preluate, vineri, de poliþiºti din 32 de judeþe,
informeazã Inspectoratul General
al Poliþiei Române (IGPR). În total, în ultima lunã, Poliþia Românã
a primit 180 de autospeciale, care
au fost repartizate structurilor
operative din municipiul Bucureºti,
precum ºi din toate judeþele. Primele 48 de autoturisme din lotul
de 180 au intrat în dotarea Poliþiei

Române la 5 noiembrie, în cadrul
unei ceremonii ce a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Din dispoziþia ºefului Poliþiei
Române, Petre Tobã, autospecialele vor fi repartizate cãtre poliþiºtii de la rutierã, investigaþii criminale, investigarea fraudelor ºi
arme, precum ºi cãtre cei specializaþi în combaterea criminalitãþii
organizate. Cele 180 de autospeciale reprezintã cel mai mare lot
de autovehicule intrate în ultimii
ani în dotarea structurilor operative ale Poliþiei Române.
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Nãstase: Din pãcate, Victor Ponta ºi echipa lui
nu au ºtiut sã stimuleze un vot pozitiv
Candidatul PSD-UNPR-PC la
prezidenþiale, Victor Ponta, ºi echipa acestuia nu au ºtiut sã stimuleze un vot pozitiv, a afirmat ieri fostul premier Adrian Nãstase. Potrivit acestuia, „în mod evident”,
la alegerile prezidenþiale a fost
vorba despre „douã Românii”, iar
votul unul „anti-Ponta”.
„ªi eu cred cã în actualele
alegeri, din pãcate, Victor
Ponta ºi echipa lui nu au
ºtiut sã stimuleze un vot
pozitiv. A fost un vot antiPonta care era de fapt un
vot antisistem, care i-a
adunat ºi pe cei care nu
voiau gaze de ºist, ºi pe cei
care nu voiau Roºia Montanã. Deci, un vot foarte
ciudat, aglutinat, un vot
care pânã la urmã a dus la
scoaterea din casã a celor
nehotãrâþi, printr-un efect
de contaminare emoþionalã”, a declarat Adrian Nãstase la Târgul de Carte

Gaudeamus, unde ºi-a lansat volumul „Cele douã Românii”. Întrebat dacã s-a implicat în campania electoralã a lui Victor Ponta, acesta a negat ºi a dorit sã
puncteze cã „mentorul existã pânã
la o anumitã vârstã”. „Formula
aceasta cu mentorul mã amuzã

destul de tare. Ai nevoie de un
mentor pânã la o anumitã vârstã,
dupã aceea eºti tentat ºi doreºti
sã hotãrãºti singur ºi nu mai ai
nevoie de mentor. În campania
electoralã, cum am spus ºi public, nu am dorit sã particip tocmai pentru a nu-i crea elemente
de vulnerabilitate, ºtiind
foarte bine cã unii ar fi
legat imediat participarea mea de unele dintre
deciziile tribunalului. ªi
atunci am preferat sã
stau deoparte. Nu am
participat de nici un fel
la campania electoralã”,
a precizat fostul premier. În opinia acestuia,
conducerea PSD este
singura care îºi va decide viitorul. „Victoria are
foarte mulþi pãrinþi, în
timp ce înfrângerea este
orfanã. Va continua în
formula pe care o vor
decide colegii din partid

la congresul viitor”, a adãugat
Adrian Nãstase.
Conform acestuia, pentru a verifica soliditatea majoritãþii parlamentare, în momentul în care va
reîncepe sesiunea, în februarie,
când ar fi posibilã ºi o remaniere
guvernamentalã, ar fi bine sã se
cearã un vot de încredere pentru
actualul Executiv condus de Victor Ponta. Nãstase este convins
cã forþa Guvernului nu poate fi
datã decât de siguranþa votului din
Parlament. „Iar, în felul acesta, fie
printr-o declaraþie politicã, cerând
un vot de încredere pe o declaraþie politicã, fie printr-o remaniere
cu modificarea configuraþiei Guvernului, se poate verifica soliditatea încrederii structurii parlamentare care, dupã pãrerea mea, nu ar
trebui sã ridice nici un fel de problemã. Dar ea ar fi foarte importantã din punctul de vedere al comunicãrii publice dupã aceastã înfrângere cu diferenþe semnificative”, a subliniat Nãstase.
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16.000 de euro pentru
sărbătorile craioveni
Primă ria Craio va le propune ale ş ilor
loca li s ă s e as ocie ze cu o f irmă din Buzău pe ntru org anizare a s ărbătorilor de
iarnă . Socie t ate a s olicită, c u titlu gra-

tuit, e s planada Te atrului Naţional „M arin S ore s cu” pe ntru ame najare a „Orăş e lul Copiilor” ş i ofe ră la s chimb pe tre ce re a de Re ve lion.
Prefecturii, va fi amenajat un minitârg de Crăciun cu căsuţe din lemn.
Acestea vor fi puse la dispoziţia
comercianţilor interesaţi de către
RAADPFL Craiova. Sos irea lui
Moş Crăciun în mijlocul copiilor
va fi organizată atât în „Orăşelul
Copiilor”, cât şi pe patinoarul artificial care este amenajat tot în Piaţa Prefecturii.

Nici un ban de la bugetul local

Consilierii municipali au s pre
aprobare, pe ordinea de zi a şedinţei de joi, un proiect de hotărâre prin
care se propune asocierea cu o firmă din Buzău pentru organizarea
sărbătorilor de iarnă. Conform raportului care însoţeşte acest proiect, SC Pink Park primeşte, la solicitarea sa, amplasamentul de pe
esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu” unde intenţionează să
amenajeze „Orăşelul Copiilor”. În
cererea adresată municipalităţii de
către patronul acestei firme, Adrian Prunaru, se precizează că spa-
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ţiul trebuie să fie oferit gratuit de
către municipalitate, urmând ca societatea să se ocupe de decorarea
orăşelului pentru copii.

„Orăşelul Copiilor”
pe esplanada TNC
Autorităţile locale menţionează
în proiect că Primăria Craiova nu
va fi angajată la nici un fel de cheltuială pentru organizarea evenimentelor dedicate aces tor sărbători.
„Orăşelul Copiilor” va fi amenajat
de către firma din Buzău, pe esplanada TNC, în timp ce, în Piaţa

Reprezentanţii munic ipalităţii
spun că nici pentru petrecerea de
Revelion nu va fi nevoie ca Primăria Craiova să cheltuias că vreun
ban de la bugetul local. Înţelegerea
cu SC Pink Park presupune ca
autoritatea să îi ofere gratuit esplanada TNC, iar agentul economic
va organiza, pe cheltuiala sa, petrec erea oferită c raiovenilor în
noaptea dintre ani. În cererea trimisă municipalităţii, patronul firmei
avansează suma de 16.000 de euro
pe care intenţionează să o cheltuiască pentru acest eveniment, dar
fără să ofere mai multe detalii. În
raport, autorităţile locale precizează însă că va fi vorba de un spectacol muzical, cu artişti din ţară, şi
nelipsitul foc de artificii.

LAURA MOŢÎRLICHE

„New PNL” îşi face strategia
pentru viitoarele alegeri
Deputatul Ionuţ Stroe, flancat de doi tineri - Andra Safadi şi
Cosmin Gherghe - a dat ieri semnalul că „New PNL” este pregătit
de schimbări majore. Votul din 16 noiembrie a fost decriptat de
tinerii liberali, care au ajuns la concluzia că victoria lui Klaus Iohannis s-au putea repeta la alegerile parlamentare şi locale din
2016 doar dacă se fac schimbări majore de strategie, de mentalităţi şi de compartament în raport cu alegătorii.
„Larga participare a societăţii la votul din turul al-IIlea al alegerilor prezidenţiale
a fost semnalul clar că electoratul doreşte altceva. Orice societate democratică are
numai de c âştigat după un
vot cu largă majoritate. La un
moment dat eu chiar am avut
un proiect de lege prin care
propuneam votul obligatoriu.
Rezultatul acestor alegeri a
demonstrat că am avut dreptate. Ele au arătat că se doreşte în
mod clar transformarea societăţii
în care trăim....”, a subliniat deputatul Ionuţ Stroe.
Parlamentarul doljean a mai spus
că partidele politice, oamenii politici care pretind că sunt depozitarii acestui vot se înşeală. „Nu ei
sunt beneficiarii acestui vot. Aceşti
oameni, cetăţenii au dat un CEC
în alb partidelor politice. Nu sunt
demagoc şi nu vreau să spun că
victoria lui Klaus Iohannis este a
vreunui partid politic şi mă refer
aici, inclusiv la partidul meu. Nu,
partidele trebuie să mai lucreze
mult, să se reformeze şi poate vom
avea un rezultat mulţumitor în

2016”, a mai completat Ionuţ
Stroe.
Liberalii au mai discutat ieri despre solidaritatea de care au dat
dovadă românii, la 16 noiembrie.
„Este un moment din care cu toţi
trebuie să învăţăm. Niciodată nu
am avut o solidaritate mai mare la
vot. Noi românii ne-am ţinut spatele unu, altuia. Românii s-au simţit solidari la aceste alegeri şi aşa
trebuie să rămânem. Mediul politic trebuie să se reformeze şi societatea în ansamblul ei. Aşteptările lor trebuiesc să fie confirmate.
Din acest dialog societatea are de
câştigat enorm”, a conchis parlamentarul doljean.
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Un mort ºi patru rãniþi în
accidentele din week-end
Un bãrbat a murit ºi alþi patru au
fost rãniþi, fiind transportaþi la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru îngrijiri medicale în
urma unor accidente de circulaþie
Cel mai grav dintre evenimente s-a petrecut în Filiaºi, vineri
seara, în jurul orei 19.00. Potrivit
reprezentanþilor IPJ Dolj, poliþiºtii doljeni au fost sesizaþi prin
SNUAU 112 despre faptul cã, pe
DE 70 în faþa spitalului Filiaºi, sa produs un accident de circulaþie soldat cu decesul unei persoane ºi rãnirea alteia. La faþa locului
s-a deplasat echipa operativã constituitã la nivelul Poliþiei Filiaºi,
care, din primele cercetãri efectuate a stabilit cã accidentul s-a
produs pe fondul neatenþiei. A rezultat cã, Traian Dobre, de 19 ani,
din Filiaºi, în timp ce conducea
un autoturism marca Lancia, înmatriculat în Anglia, pe DE 70, în
faþa spitalului Filiaºi, nu a pãstrat
o distanþã corespunzãtoare ºi a

petrecute pe drumurile din judeþ,
la acest sfârºit de sãptãmânã.În ambele cazuri ºoferii vinovaþi sunt tineri, unul dintre neavând nici permis de conducere.

lovit din spate autoturismul Ford
Focus condus de Ion Sîrbu, de
47 de ani, din comuna Þînþãreni,
judeþul Gorj, pe care l-a proiectat
în afara pãrþii carosabile. Fordul
scãpat de sub control i-a lovit pe
Gheorghe Rovenþa, de 54 de ani
ºi pe Mihai Dogaru, de 46 de ani,
din Drobeta Turnu Severin, care
mergeau pe jos, pe marginea
ºoselei, bãrbatul de 54 de ani pierzându-ºi viaþa în urma leziunilor
suferite. Cel de-al doilea a fost mai
norocos, scãpând cu traumatisme care nu-i pun viaþa în primejdie, ºi a fost transportat cu ambulanþa la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova. „Poliþiºtii rutieri au întocmit în cauzã dosar
de cercetare penalã sub aspectul
comiterii infracþiunilor de ucide-

re din culpã ºi vãtãmare corporalã din culpã”, ne-a declarat agent
principal Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Trei rãniþi dupã ce au intrat
cu maºina în gard

Tot vineri, la ora 13.15, lucrãtori din cadrul Poliþiei oraºului Bechet au fost sesizaþi prin numãrul
de urgenþã 112 cu privire la faptul
cã, pe DN 55, în localitatea Piscu
Sadovei, s-a produs un accident de
circulaþie soldat cu victime. Poliþiºtii ajunºi la faþa locului au stabilit, în urma cercetãrilor, faptul cã
Romicã Ungureanu, de 21 de ani,
din comuna Sadova, în timp ce
conducea un autoturism Opel Astra, din direcþia Craiova cãtre Bechet, a pierdut controlul autoturis-

Razie rutierã în Dolj:

Trei ºoferi prinºi „gonind”
cu peste 100 km/h
Poliþiºti din cadrul
Serviciului Rutier - Biroul
Drumuri Naþionale ºi Europene ºi efective din cadrul
Biroului Rutier Craiova au
organizat, la acest sfârºit de
sãptãmânã, o acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea
evenimentelor rutiere cauzate
de excesul de vitezã, totodatã urmãrindu-se ºi creºterea
gradului de siguranþã în
trafic. Au fost aplicate
amenzi de peste 31.000 lei,
peste 100 pentru vitezã
excesivã ºi s-au reþinut 11
permise de conducere.
Pe lângã prevenirea ºi combaterea evenimentelor rutiere
cauzate de excesul de vitezã,
poliþiºtii rutieri au pus accent
deosebit ºi pe verificarea modului în care conducãtorii de
autovehicule înmatriculate în
alte state decât Romania respectã legislaþia rutierã. Pe parcursul raziei au fost constatate 206 abateri de naturã contravenþionalã pentru care au
fost aplicate sancþiuni de peste 31.400 lei, dintre care 107
amenzi pentru vitezã neregulamentarã, iar alte 45 amenzi
pentru neportul centurii de siguranþã. Poliþiºtii rutieri au reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 11

permise de conducere, iar 3
certificate de înmatriculare au
fost retrase. Oamenii legii au
depistat, în cadrul acestor activitãþi, trei conducãtori auto
care circulau cu viteze record,
de peste 100 km pe orã, toþi
trei fiind lãsaþi fãrã permis de
conducere pe o perioadã de 3
luni.
Astfel, potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, Cristian Tuþã a
fost depistat conducând un autoturism Ford, pe bulevardul
Decebal din Craiova, cu viteza
de 118 km/h. În plus, conducatorul auto nu avea asupra sa
documentele prevãzute de lege.
Dumitru Badea, de 34 ani, din
Craiova a fost prins pe DN 6B,
în localitatea Româneºti, go-

nind la volanul unui autoturism
Opel cu viteza de 112 km/h.
Iar Eugen Pîrvulescu, de 24 de
ani, din Craiova a fost depistat
conducând un autoturism Skoda Octavia, pe bulevardul Decebal, cu viteza de 108 km/h.
„Cei trei conducãtori auto au
fost sancþionaþi contravenþional conform prevederilor OUG
195/2002 R cu amendã în valoare de 810 lei fiecare ºi, ca
mãsurã complementarã, li s-au
reþinut permisele de conducere în vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadã de 90 zile”, a precizat
agent principal Amelia Barbu,
din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.

mului, a pãrãsit partea carosabilã
ºi s-a oprit în gardul unui imobil.
În urma impactului, atât conducãtorul auto, cât ºi Demis Olteanu,
de 19 ani ºi Giani L., de 16 ani,
ambii din Sadova, pasageri în autoturismul implicat în accident, au
suferit leziuni corporale uºoare fiind transportaþi la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. De

asemenea, în urma verificãrilor
efectuate s-a constatat cã tânãrul
de 21 de ani nu posedã permis de
conducere, pe numele acestuia fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã ºi conducerea unui autoturism fãrã permis de conducere, au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

O noapte de arest pentru
aproape 2000 pachete
de þigãri de contrabandã
Poliþiºtii craioveni au reþinut pe o perioadã de
24 de ore un bãrbat de 30 de ani, din municipiu,
pentru comiterea infracþiunii de contrabandã cu
þigãri. Acesta a fost prins în trafic, cu aproape
2000 de pachete de þigãri netimbrate în maºinã,
marfa ºi vehiculul fiind confiscate de oamenii legii.
Vineri seara, puþin dupã ora
21.00, un echipaj de poliþiºti de la
Biroul Rutier Craiova a oprit în trafic, pe Calea Bucureºti din Craiova, o autoutilitarã marca Peugeot,
la volanul cãrei a fost identificat
Marius Bogdan Gue, de 30 de ani,
din localitate. Dupã legitimarea
ºoferului, la controilul fãcut în interiorul autoutilitarei, în compartimentul de marfÎ, poliþiºtii au gãsit 1.990 pachete þigÎri care nu
aveau aplicat timbru de marcaj fiscal românesc. Poliþiºtii de la Rutierã ºi-au anunþat colegii de la
Serviciul de Investigare a Fraudelor, care au preluat cercetãrile,
pe numele craioveanului întocmindu-se dosar penal pentru sÎvârºirea infracþiunii de contrabandÎ cu
þigãri. În aceeaºi searã, în baza

probatoriului administrat în cauzã de poliþiºtii craioveni, bãrbatul
a fost introdus în arestul IPJ Dolj
pe bazÎ de ordonanþÎ de reþinere
pentru 24 de ore. În cursul zilei
de sâmbãtã, dupã ce a petrecut
noaptea dupã gratii, bãrbatul a
fost prezentat Parchetului de pe
lângÎ JudecÎtoria Craiova ºi instanþei de judecatã cu propunere
de arestare preventivÎ, însã Judecãtoria Craiova a dispus punerea
în libertate a lui Gue.
„Cercetãrile sunt continuate de
cãtre poliþiºti, autoutilitara ºi cele
1990 pachete de þigÎri fiind indisponibilizate ºi predate Direcþiei
Regionale Vamale Craiova”, dupã
cum a precizat agent principal
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.
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O statuie regelui Mihai I!
MIRCEA CANŢĂR
Demersul As oci aţi ei „Craiova
Capi tal ă Cul tural ă Europeană
202 1” de a ridica un b ust reg elui
Mihai I în Piaţa Tricolo rului, din vecin ătat ea imediată a Univers ităţ ii,
este u nul deplin circumscris respingerii oricărei indiferenţe la istoria recent ă. Prezumţia d e sinceritate, decuplată de orice opţiune monarhică, este valid ă, deş i am putea îmbrăţiş a inclusiv ip ocrizia, care ne
fereş te de orice spont aneitate mârlănească. Reg ele Mihai I deţine de
anu l trecut titlul d e „Cetăţean de
onoare” al M unicipiului Craio va şi
în t oate împrejurările s-a bucurat de
cordialitatea de circu mstanţă a reprezentanţilor aut orităţilor pub lice
locale şi judeţene, cu ocazia p rezenţei sale şi a s uitei în Craiova. Un
bust de-al său veghează şi în faţa
cramei „Domeniul Coroanei” din Segarcea, la a cărui dezvelire a şi fost
invitat. Ca să-l parafrazăm pe ist oricul Lucian Boia, nu doar p oliticienii
vorbesc de bine monarhia, prea puţin convinşi că „viitorul rezervă, fără

încetare, s urprize”, deş i, p e fo nd,
inten ţia de restaurare rămâne timidă. Cu toate acestea, relaţia republică-monarhie es te una respectabilă şi coerentă. A portul familiei regale în susţinerea int egrării României în UE şi aderării la NATO a fost
lăudat la vremea potrivită. Cităm din
Lu cian Boia, „Monarhi a, o sol uţie?” (Ed. Humanit as, 2014): „Regele Mihai, u n person aj încă prezent, e supus unor ju decăţi d iverg en t e”. Mai exact , s u s ţin ăt orii
postum ai mareşalului Ion Antonescu îi reproş ează principalul său t itlu
de g lorie: lovitura de st at de la 23
Aug ust 1944, urmată de întoarcerea armelo r împ ot riva German iei,
într-un momen t în care, spun aceştia, A nton escu era pe punctul să
ajungă la un armistiţiu, care ar fi pus
Român ia într-o situaţie mai favorabilă decât cea care a rezu ltat, în final o predare necondiţionată. Confuze rămân şi explicaţiile legat e de
telegrama ambasadoru lui României
la St ockholm, Frederic Nanu, pe 22

augus t 1944, despre încheierea negocierilor cu Alexand ra Kollo ntay,
ambas adorul URSS, la iniţiativ a lui
Stalin, prin care s-ar fi garant at neutralitatea ţării no astre. După cu m sau d erulat lucrurile, scenariul menţion at poate fi înlăturat din discuţie
fără nici o p agubă pentru adevărul
istoric. De care Neag u Djuvara se
îndoieşte, oricum, în cartea sa „Există is torie adevărată?” . Greu d e
spus cum treb uia să p rocedeze regele, chiar dacă preşedintele Traian
Băsescu, referind u-se la abdicare,
s-a arătat iritat, înt r-o împrejurare,
depăş ind măsu ra, fiind că istoria nu
se judecă prin condiţionalu l „dacă”.
Nu-i o acuză, ci o realitate. Se p oate
accepta un joc fict iv al alternat ivelor, dar acestea n u subst ituie o demons traţie riguroasă. În fine, n u se
poat e evita nici d iscuţia cu privire
la ro lul comun iştilor, amplificat peste măsură înainte de 1989, anulat pur
şi simplu dup ă aceea. A bsenţi în
primul mo ment, la arestarea mareşalului Antonescu, ei devin prezenţi

imed iat, în absenţa liderilor part idelor istorice, şi atât mareşalul Ion Anton escu, cât şi Mih ai An tones cu,
în lo c să rămână în seama auto rităţilor, erau p reluaţi de un co mando
al comuniştilor, seches traţi într-o
casă conspirativă ş i predaţi ruşilor.
Oricu m am înt oarce lucrurile, şi în
aces t punct istoricii chiar aşa procedează, nu ajungem la concluzii
persu asive. Dar mai co rect să cităm
punct ul de vedere al concitadinului
nostru, prof. univ. Ad rian Cio roianu, decanul facultăţii de Istorie din
cadrul Universităţii Bucureşti: „Este
cu to tul neob işnuit ca un reg e să
nu cunoască elementele majore de
polit ică externă ale ţ ării sal e. Şi
totuşi, în trecutul României acest
lucru s-a înt âmplat, î ntr-unul dintre cele mai dramatice momente ale
istoriei cont emporane (...). Oricât
ar pă rea de b izar, acesta este adevărul : regele României a afla t despre intra rea ţării sale în ră zboi
d e l a u n p o st d e ra d i o st ră i n
(BBC) , în dimineaţa zi lei de 2 2 iu-

ni e 1 941 . La 2 3 d e a ni, tâ nărul
Mihai era privit de Antonescu ca
un copil, nefiind invitat la nici un
Consiliu de război” („Câteva adevăruri simple despre istoria românilor”, Ed. Curtea Veche, 2012). Destinul României fusese stabilit în altă
parte, nici măcar la Yalta (februarie
1945), ci mai de grabă la Teheran (29
noiembrie-1 decembrie 1943), unde
se consfiinţiseră sferele de influenţă. Relaţia d oljenilo r cu mo narh ia
este însă savuroasă într-un fel, graţie unei poveşti adevărate, legată de
momentul venirii în ţară a domnitorului Caro l I, la începutul lunii mai
1866. Atu nci, ţăranii grăniceri de-a
lungul Dunării, pe segmentul Doljului, s-au rev oltat, poto liţi fiind cu
greutate. Încât, peste ani, ori de câte
ori promulga o lege „cu probleme”,
Carol I întreba sfetnicii săi: „Dar, oare,
dabulenii ce zic?”. Amplasarea bustului regelui Mihai în apropierea unei
citad ele a în văţământ ului sup erior
poate prilejui momente de reflecţie
la o istorie învolburată.

Alteţa Sa Regală Principele Radu, din nou în vizită la Craiova
La invitaţia primarului munici piul ui Craiova Lia
Ol guţa Vas iles cu, Alteţa Sa Regal ă Principel e Radu
se află, astăzi , într-o vi zită î n muni cipiul Crai ova. Eveni mentul este pril ejui t de ceremonia de dezvelire a
bustul ui Majes tăţi i Sale Regel e Mi hai I al României,
amplas at în Piaţa Tricol orului din vecinătatea Universităţii din Craiova, instituţie fondată în anul 19 47,
prin s emnătura Suveranului . S culptura a fost real izată de artistul crai ovean Marcel Voinea. Tot astăzi,

Eticheta care a însoţit
şi însoţeşte în continuare
evenimentele desfăşurate
sub egida Casei Regale

În ultimii ani, Alteţa Sa Regală Principele Radu a fost o prezenţă constantă la Craiova, unde a participat
la mai multe evenimente culturale. În
mai 2011, spre exemplu, era invitatul
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
la „Întâlnirile SpectActor”, prilej cu
care a susţinut conferinţe „Înţeleapta cârmuire”. Pe 15 noiembrie 2013
promova la Teatru l pentru Copii şi
Tineret „Colibri” primele zece volume din colecţia „Cărţile copilăriei”,
tipărită de Curtea Veche Publishing.
În aceeaşi zi deschidea suita de manifes tări din cadrul celei de-a 40-a
ediţii a Festi valului Internaţ ional
„Craiova Muzicală”, prilej şi de aşi lansa volumul „Trei poduri peste
lume. Consemnări între anii 1982
şi 2003”, apărut tot la Curtea Veche
Publishing. De asemenea, pe 1 iunie
a.c., Principesa Margareta şi Principele Radu ai României au fost invitaţii de onoare ai grandiosului concert
i de Carl Orff, audiat în Piaţa „Mihai
Viteazul” de aproximativ 15.000 de
craioveni.

Crăciunul, aşa cum a fost
petrecut în Familia Regală
a României timp de 150 de ani
Astăzi, Alteţa Sa Regală Principe-

le Radu al României revine la Craiova, la in vit aţia mu nicipalit ăţii, t ot
pentru a participa la o suită de evenimente culturale. La ora 14.30, împreună cu reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, ia parte la
ceremon ia de dezv elire a b ustu lui
Majestăţii Sale Regele Mihai, amplasat în Piaţa Tricolorului. La ora 16.00,
Alteţa Sa Regală va susţine o prelegere la Colegiul Naţional „Carol I”, în cadrul Simpozionului „Moştenirea Regelui Carol I – România modernă”, iar la ora 17.30 va lansa, la
Op era Română Craiova, vo lumele
„Crăciunul Regal” – semnat împreună cu Principesa Margareta, şi „Eticheta Regală” de Sandra Gătejeanu
Gheorghe
Principesa Moştenitoare şi Principele Radu ai României au ales să
evoce în preajma sărbătorilor de iarnă cea mai intimă, mai personală şi
mai definitorie sărbătoare a familiei
fiecăruia dintre n oi: Crăciunu l, aşa
cum a fost petrecut de-a lungul timpului de Familia Regală a României.
Astfel, în volumul „Crăciunul Regal” cititorul este invitat la o călătorie de un secol şi jumătate, în care
vehicul nu e o trăsură, nici un vagon
de tren sau o maşină, ci reşedinţele
regale.

Bogat ilustrat cu imagini de epocă
şi fotografii recente ale membrilor Familiei Regale sau detalii ce ţin de protocolul regal, volumul „Eticheta regală” prezintă, într-un mod concis şi
structurat, eticheta care a însoţit şi
care însoţeşte în continuare evenimentele desfăşurate sub egida Casei
Regale. Găsim, astfel, de la un scurt
istoric al ceremonialului regal la semnificaţia conceptu lui de „ordine de
precădere” şi la simbolurile autorităţii
supreme – însemnele regale; de la regulile de etichetă în prezenţa membrilor Familiei Regale (atât în cadrul întâlnirilor, cât şi în scris) la ţinutele adecvate pentru diferite tipuri de evenimente; de la recepţiile tematice la ceremoniile de decorare; de la titlul de

la ora 17.30, Principele Radu va lans a la Opera Română Craiova volumul „Crăciunul Rega l”, reali zat
împreună cu Al teţa Sa Regală Principes a Moştenitoare Marg areta. S eara, de la ora 19.0 0, ASR Principele Radu este invitat la concertul Filarmonici i „Oltenia” din cadrul Festiva lului Internaţio nal „Cra iova Muzi cală ” – eveniment care se desfăşoară în peri oada 21 noiembri e – 17 decembri e, s ub Înaltul Patronaj al Majes tăţi i Sale Regel e Mi hai I.

„Furnizor al Casei Regale” la relaţiile
dintre membrii Familiei Regale şi reprezentanţii Corpului Diplomatic; de
la dineurile oficiale la vizitele regale
(atât în ţară, cât şi în străinătate) şi
principalele sărbători regale.
Cele două volume sunt disponibile în librării şi pe site-ul www.curteaveche.ro, alături de „Calendarul
regal” 2015 şi care, de asemenea, va
fi lansat astăzi la Craiova. Calendarul de perete dedicat Familiei Regale,
într-o grafică elegantă, este primul
dintr-o s erie lansată de Curtea Veche Publishing. Fiecare dintre cele
do uăs prezece file ilus trând lunile
anului cuprind o fotografie regală de
mari dimensiuni, zilele lunii, precum
şi o amplă serie de evenimente care
s-au petrecut în ultimii 150 de ani, în
luna respectivă.

Seară de festival, cu orchestra
şi corul Liceului de Arte
„Marin Sorescu”

Şi pentru că Familia Reg ală su sţin e ed ucaţ ia, ASR Prin cipele Radu
a ales – d in programu l celei de-a
41-a ediţii a Fest iva lului Internaţi onal „C rai ova M uzica lă ” – s ă
ia p arte la co ncertu l Liceului d e
Arte „M arin So res cu ” d in Craiova, prezen tat astă-s eară, de la o ra
19.00, pe scena Filarmo nicii „Olt enia”, d e corul şi orchest ra şco lii,
s ub bag heta dirijo ru lui Florian George Zamfir. În fo aieru l inst it uţiei, publicu l po ate admira, în aceste zile, expo ziţia „Fami lia Rega lă
a Români ei î n i mag ini ”, cu lucrări
realizate de Daniel An geles cu, foto grafu l oficial al Casei Regale a
Ro mân iei. M anifes tare artistică de
t rad iţ ie, e mb lema t ică p e n t ru
(re)prezentarea identităţii cult urale a oraş ulu i Craio va, fest iv alu l se
află, de an ul trecu t, su b Înaltu l
Patronaj al Majes tăţ ii Sale Regele
Mihai I.

MAGDA BRATU

Majestatea Sa Regele Mihai I al României este din anul 2013, Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, „în
semn de recunoştinţă pentru complexa sa personalitate, pentru eforturile întreprinse de-a lungul istoriei pentru
a menţine România liberă , pentru loialitatea pe
care a arătat-o poporului român, pentru propriul
sacrificiu, pentru toate activităţile şi proiectele sale
care au promovat imaginea pozitivă a ţării noastre şi îndeosebi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea oraşului nostru”.
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33
33 de
de tineri
tineri fermieri
fermieri au
au învãþat
învãþat cum
cum sã
sã facã
facã
oo agriculturã
agriculturã ecologicã
ecologicã ºiºi eficientã
eficientã
33 de tineri fermieri din cele 14 localitãþi
care compun Grupul de Acþiune Localã
(G.A.L.) Colinele Olteniei – comunele Almãj,
Argetoaia, Brabova, Carpen, Cernãteºti, Coþofenii din Dos, Gogoºu, Greceºti, Iºalniþa,
Predeºti, Scãieºti, Seaca de Pãdure ºi Sopot
(Dolj), ºi comuna Bâcleº (Mehedinþi) – au avut
ocazia sã afle ultimele noutãþi cu privire la
managementul fermei, agriculturã ecologicã
ºi protecþia mediului, prin intermediul unui
proiect al SC Neiriama Training Solutions
SRL. Denumit „Creºterea competitivitãþii în
domeniul agricol în G.A.L. Colinele Olteniei”, proiectul, care a început la 1 septem-

brie ºi are o valoare de 15.030 euro, este finanþat prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Ruralã (F.E.A.D.R.) ºi implementat prin Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã (P.N.D.R.), Axa prioritarã 4, Mãsura
111 „Formare profesionalã (training), informare ºi difuzare de cunoºtinþe”. La conferinþa
de finalizare a proiectului, care a avut loc în
comuna Coþofenii din Dos, au participat, printre alþii, directorul executiv al G.A.L. Colinele Olteniei, Mihaela Ceanã, directorul Camerei Agricole Dolj, Aurel Stanciu, primarul localitãþii gazdã, Vasile Preduca, alãturi de membrii echipei, formatori ºi o parte din cursanþi.

Aºa cum a declarat la conferinþa de presã managerul
de proiect Cristina Neicu,
din partea SC Neiriama Training Solutions SRL, cei 33
de cursanþi au fost aleºi dintre persoanele care au implementat proiecte pe mãsurile
112 „Instalarea tinerilor fermieri” ºi 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenþã” ºi
care aveau nevoie de astfel
de cursuri pentru a-ºi putea
consolida ºi conduce cum
trebuie afacerea. Iar interesul a fost atât de mare încât
a fost nevoie de suplimentarea numãrului de locuri la
cursuri. „Iniþial, trebuia sã
avem 24 de persoane la cursuri, dar am solicitat supli- Cristina Neicu
mentarea deoarece am primit
cursuri au picat ca o mãnuºã.
o sutã de cereri de înscriere. Ne„Am înfiinþat o fermã pentru
a surprins ºi pe noi foarte plãcut
cultura plantelor de câmp, leguinteresul manifestat de tinerii fermiculturã ºi zootehnie, care are
mieri din cele 14 localitãþi como suprafaþã de 7,35 hectare. Curponente ale GAL Colinele Oltesurile pe care le-am fãcut mi sniei. Astfel, am ajuns de la 24 la
au pãrut foarte utile. Cel mai
33 de cursanþi”, a explicat mamult mi-a plãcut cursul de agrinagerul de proiect.
culturã ecologicã, a fost ceva
ªi-au înfiinþat mici ferme,
nou ºi interesant. Aºa ceva ar
iar acum au învãþat
trebui sã facem ºi noi, numai cã
presupune cam mulþi bani ºi nu
sã le administreze eficient
ne permitem”, a explicat PreduPreduca Aneta este unul dincã aneta.
tre cursanþi ºi am întâlnit-o la
ªi ªchiopârlan Lelia a acceconferinþa de presã de finalizare
sat
un proiect pe Mãsura 141 ºi
a proiectului. Ne-a povestit cã
a
înfiinþat
o fermã de cultivarea
deruleazã un proiect pe mãsura
legumelor ºi cerealelor, pe o su141 „Sprijinirea fermelor de
prafaþã de 8 hectare, aºa cã avea
semi-subzistenþã” ºi cã aceste
Douã dintre participantele la curs,
de la stânga la dreapta - ªchiopârlan Lelia
ºi Preduca Aneta

mare nevoie de aceste cursuri. „Pe mine cel mai mult
de la aceste cursuri m-a interesat partea de contabilitate, dar ºi agricultura ecologicã. Este foarte importantã, ºtim ºi noi asta, dar
costã cam mult sã faci agriculturã ecologicã”, a precizat ªchiopârlan Lelia.

280 de persoane
informate
Pentru ca toþi cei interesaþi sã afle de cursurile organizate prin acest proiect,
echipa de implementare a
organizat 14 întâlniri, câte
una în fiecare comunã
componentã a GAL Colinele Olteniei. „În cadrul acestora, 280 de persoane au
fost informate ºi conºtientizate
cu privire la utilitatea informaþiilor pe care le furnizãm prin
intermediul cursurilor, dacã vrei
sã-þi deschizi o afacere în domeniul agricol ori sã-þi creºti
afacerea”, a explicat Cristina
Neicu. În final, selecarea cursanþilor s-a fãcut în funcþie de
suprafaþa de teren pe care o gestioneazã – iar „cine a avut mai
mult teren a avut prioritate”,
dupã cum a subliniat managerul de proiect - ºi de domiciliu,
care trebuia sã fie musai întruna din cele 14 localitãþi menþionate.

SC Neiriama Training Solutions SRL este o societate româneasca
înfiinþatã în anul 2011, ce are ca principal domeniu de activitate organizarea de cursuri de formare profesionalã, atât în domeniul public,
cât ºi privat. Pânã în prezent, firma a oferit servicii de formare profesionalã pentru un numar de peste 1.500 persoane. Neiriama Training
are deja experienþã in implementarea proiectelor finanþate din fonduri
europene, Axa 4 LEADER., aflându-se in prezent la cel de al doilea
proiect. Primul, intitulat ‘’Creºterea competitivitãþii în domeniul agricol în G.A.L. Sudolt’’, finanþat tot prin F.E.A.D.R. ºi implementat
prin P.N.D.R., Axa prioritarã 4, Mãsura 111 „ Formare profesionalã
(training), informare þi difuzare de cunoºtinþe”, a avut o valoare totalã
de 19.470 euro ºi s-a finalizat în luna iulie 2014. Acesta s-a adresat
tinerilor fermieri de pe teritoriul G.A.L. Sudolt.

Cu ochii spre perioada
de programare 2014-2020
Prezent la conferinþa de presã de finalizare a proiectului,
directorul Camerei Agricole
Dolj, Aurel Stanciu, a declarat
cã se aºteaptã cu mare nerãbdare programele cu finanþare
europeanã din perioada 20142020, inclusiv în cele 14 localitãþi unde s-a implementat proiectul de faþã, „mai ales cã zona
GAL Colinele Olteniei este una
dintre cele mai sãrace ale ju-

deþului Dolj”.
La rândul sãu, primarul comunei Coþofenii din Dos, Vasile
Preduca, a þinut sã-ºi exprime
bucuria cu privire la implementarea acestui proiect în localitatea pe care o conduce, conºtient
fiind cât de utile vor fi cursurile
pentru tinerii fermieri. „Cât de
curând, cred eu, în zona noastrã, a GAL colinele Olteniei, fiind una colinarã, îºi va gãsi o
mare dezvoltare agricultura ecologicã. Eu aºa anticipez”, a explicat edilul.

Cursanþilor li s-a asigurat
transport ºi masã
Cursurile au avut o duratã de
10 zile – din care 5 zile teorie ºi 5
zile practicã. „Pe perioada cursurilor, cei 33 de cursanþi au avut
asigurat transportul din localitatea de domiciliu în localitatea unde
s-a desfãºurat pregãtirea, precum
ºi o masã. Pregãtirea practicã a
fost fãcutã într-o fermã agricolã
din comuna Coþofenii din Dos,
care îºi susþin activitatea pe baza
metodelor prezentate în partea teoreticã”, potrivit managerului de
proiect Cristina Neicu.
La partea teoreticã au fost
abordate cinci teme de actualitate
în domeniul agricol: managementul fermei, standarde UE în agriculturã, agricultura ecologicã ºi
protecþia mediului, diversificarea
activitãþilor în exploataþiile agricole
ºi contabilitatea fermei.

Echipa de proiect, formatorii ºi cei 33 de cursanþi

Grupul de Acþiune Localã (G.A.L.) Colinele Olteniei este o asociaþie
înfiinþatã în anul 2013, care are în componenþã 64 de membri, între care
Consiliul Judeþean Dolj, comunele Almãj, Argetoaia, Brabova, Carpen,
Cernãteºti, Coþofenii din Dos, Gogoºu, Greceºti, Iºalniþa, Predeºti, Scãieºti,
Seaca de Pãdure ºi Sopot - din Dolj, ºi comuna Bâcleº din Mehedinþi, ºi
49 de membri din domeniul privat ºi societatea civilã, dupã cum a explicat directorul executiv Mihaela Ceanã. Pânã acum, asociaþia a depus ºi
implementat sau sunt în curs de implementare 38 de proiecte, în valoare
totalã de 2,534 milioane euro. Populaþia totalã a teritoriului GAL Colinele
Olteniei este de 35.658 locuitori, iar suprafaþa totalã este de 792,3 km.
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GEORGE POPESCU

Printre perfidele prejudecãþi aruncate
în lupta „ideologicã” din aceste ultime
decenii, îndeosebi dupã cãderea zidului
berlinez, cea mai pernicioasã pare sã fie
aceea care distribuie, de o manierã antagonistã, proiectul Europei Unite, între
o stângã anti- (ori cel puþin rezistentã la
proiect) ºi o dreaptã prezentatã drept
vector constructiv, unica forþã cu adevãrat motivatã filoeuropeanã. Stânga, încadratã arbitrar pe eºichierul „rãului” –
istoric! -, e filorusã, filochinezã, „asiaticã”, antioccidentalã ºi, în consecinþã,
o frânã în eforturile admirabile ale
„dreptei” de afiliere a Þãrii la lumea
bunã, la civilizaþia apuseanã, unic depozitar al adevãratelor valori umaniste.
Elanul unor astfel de mistificãri e atât
de mare încât se ignorã fapte ºi întâmplãri reale, consemnate istoric ºi care,
la cea mai simplã lecturã, rãstoarnã
la 180 de grade sensul prejudecãþii de
mai sus.
S-a spus, s-a scris, s-a vorbit cu ceva
timp în urmã despre o tentativã – din
fericire eºuatã – de „unificare” europeanã pe axa Paris-Berlin, datând de

O mistificare…
prin anul 1934. Proiectul acela nu era
decât un aranjament, la masa verde, a
unor autodeterminate super-puteri în
încercarea de a delimita sferele de influenþã pe bãtrânul continent. E motivul pentru care a eºuat din faºã ºi a ºi
dispãrut cu totul din orizontul oricãror
analize istorice.
Celãlalt proiect – ce-avea chiar sã se
dovedeascã câºtigãtor – este, în origine, italian ºi (aviz mistificatorilor de astãzi!) aparþine unui comunist, al cãrui
nume, Altiero Spinelli, troneazã astãzi pe
una din cele douã aripi ale palatului Parlamentului European. Considerat una
dintre cele mai luminate minþi ale Italiei
ºi ale Europei, la noi e aproape necunoscut. Ori, mai grav, ignorat de cãtre
acei istorici, analiºti, propagandiºti ai
„dreptei” ce n-au niciun interes sã-l
aminteascã.
Fiu al unui diplomat roman, socialist,
Altieri ºi-a petrecut primii cinci ani în
Brazilia, unde tatãl sãu era consul. Revenit acasã,se formeazã în ambianþa bi-

bliotecii paterne, activându-ºi un interes crescând pentru cultura marxistã,
ce-l va purta spre înscrierea, în dezacord cu tatãl sãu, în Partidul Comunist
Italian, în 1924, adicã imediat ce guvernul fascist al lui Mussolini îl decretase
ilegal. Arestat în 1927, va petrece zece
ani în temniþã, dupã care pedeapsa i se
comutã la domiciliu forþat în insuliþa
Ventotene, unde se înfiripã „visul” sãu
(era apelat de colegii de suferinþã „Visãtorul”; printre ei, se afla ºi viitorul ºi
carismaticul preºedinte italian, Sandro
Pertini) de federalizare a Europei, materializat în faimosul document „Manifestul de la Ventotene”.
Eliberat în 1943, dupã cãderea lui
Mussolini, intrã în rândurile Rezistenþei, apoi, în 1945, la Paris, convoacã
un mare congres în jurul ideii unificãrii Europei, la care participã intelectuali de prestigiu de atunci ºi de mai
târziu, printre care ºi Albert Camus.
Încã din 1937 fusese exclus din PCI
pe motive de incompatibilitate, el fiind

un critic acerb al stalinismului, asimilat nazi-fascismului. Asta nu-l va reþine sã se autoprezinte pe toatã durata
existenþei sale comunist, fiind ales, în
1976 ºi în 1979, deputat „independent”
pe lista PCI, iar ulterior, deputat al primului Parlament European, în 1983, pe
care îl va ºi prezida.
„Caz” acestui intelectual a cãrui gândire, culturã (vorbea câteva limbi ºi avea
întinse lecturi din întreaga culturã universalã), onestitate ºi clarviziune n-au
fost contestate nici de adversarii sãi de
„dreapta” îndeamnã la reflecþie ºi la delimitãri documentate în confruntarea
marcatã de un partizanat infantil. El indicã o probã cã proiectul european în
structura ºi substanþa sa de acum, a
pornit ºi s-a impus dinspre „stânga”. A
fost, e drept, proiecþia unui „visãtor”,
comunist – nu în baza unei identitãþi de
„carnet”, ci de credinþã ºi de idealuri,
sub semnul a douã imperative decisive,
azi, pentru viitorul Europei ºi al lumii:
pacea ºi justiþia socialã.

„Securitatea energeticã în Zona Extinsã a Mãrii Negre,
contributor la securitatea energeticã europeanã”
Timp de trei zile, în perioada 19 – 21 noiembrie
2014, la Palatul Parlamentului, a avut loc conferinþa
internaþionalã cu tema „Securitatea energeticã în Zona
Extinsã a Mãrii Negre, contributor la securitatea energeticã europeanã”. Evenimentul a avut ca scop realizarea unei viziuni prospective asupra a ceea ce va însemna energia pentru Europa în contextul global din
2035, plecând de la faptul cã orice proiect energetic
se realizeazã în circa 20 de ani. Cu peste 150 de participanþi, care au inclus înalþi oficiali, reprezentanþi
importanþi din mediul de afaceri ºi experþi cu renume
din þãrile din regiunea Mãrii Negre, evenimentul s-a
dovedit extreme de interesant.
Au fost prezenþi ºi au susþinut
prelegeri ministrul delegat pentru
Energie, Rãzvan Nicolescu, preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, ºi consilierul prezidenþial Iulian Chifu. Principalele subiecte dezbatute de specialistii în
domeniu s-au referit la tensiunile
dintre soluþiile dictate de ratiuni
economice, de business ºi cele discutate de condiþionãri ºi opþiuni
politice”, politica energeticã europeanã comunã ºi “raportul regional versus european în politicile
comune energetice”, precum ºi la
raportul între diferitele tipuri de
energie - energie electricã, hidrocarburi, noile energii verzi. “România are o poziþionare geograficã
privilegiatã în sud-estul Europei, în
regiunea Mãrii Negre. Pot vedea
acest privilegiu din douã perspective, în sensul cã putem avea un
rol în aceastã regiune ºi cã avem
oportunitãþi uriase. România are o
dezvoltare economicã diferitã de a
altor þãri occidentale ºi este important sã nu rãmânem doar o þarã de
tranzit pentru regiunea Marii Negre. Sigur, aflându-ne lângã Marea Neagra ºi beneficiind de resur-

se potenþiale, trebuie sã ºtim cum
sã negociem cu partenerii nostri sã
devenim, astfel, ºi producator”, a
declarat Elena Popescu, director
general în cadrul Departamentului
pentru Energie, citatã de Agerpres.

“Proiectul Iaºi Ungheni
este declaraþia de independenþã
a Republicii Moldova
faþã de Rusia”
Politica energeticã comunã europeanã ºi dezbaterile cu privire la
forma ºi ambiþiile unei astfel de
politici sunt de interes major în
prezent ºi vor avea un impact major asupra viitorului. Apoi, politicile economice s-au dovedit a avea
o componentã regionalã puternicã.
Raportul dintre regional faþã de
prezenþa Europei în politici comune de energie, riscurile ºi oportunitãþile pentru þãrile de frontierã ºi
de interfaþã care se angajeazã în
alte zone (din afara Europei), este
un subiect principal de interes pentru discuþii în acest domeniu. Prezent la conferinþã, jurnalistul ºi expertul în energie Ioan Preasca din
Republica Moldova a semnalat fap-

tul cã au trecut aproape trei luni de
zile de la inaugurarea gazoductului
Iaºi-Ungheni, dar prin el nu a curs
nici mãcar o picãtura de gaz ºi
existã temeri cã va fi la fel se va
întâmpla ºi în 2015. “Proiectul Iaºi

Ungheni este declaraþia de independenþã a Republicii Moldova
fata de Rusia (...) Au trecut atâtea luni dar nicio picãturã de gaz
nu a trecut prin acest gazoduct.
În societate se pune deja întreba-

rea când vom avea alternative la
Gazprom ºi existã temeri cã nu
vom avea alternative nici la anul”,
a expus Preascã, citat de The
Epoch Times România.
MARGA BULUGEAN

Secþiunea 1 - Provocãri actuale de pe pieþele de energie electricã. Piaþa unicã vs soluþii regionale
- Riscuri ºi oportunitãþi induse de cuplare a pieþei. Soluþii pentru fructificare a surselor de producere ieftine
ºi de acoperire a deficitelor regionale
- Provocãri globale, soluþii regionale
Secþiunea 2 - Marea Neagrã între potenþial ºi certitudine. Teze ºi antiteze cu privire la conturarea
unui nou pol de resurse de hidrocarburi
- Condiþii necesare pentru investiþiile în energetice mari - proiecte financiare
- Zona de confluenþã a pieþelor ºi a capacitãþii industriale din Europa ºi Asia - Marea Neagrã. Probleme
politice ºi de securitate
Secþiunea 3 - Provocãrile energetice vs mize geopolitice
- Future Energy. Este nevoie de o schimbare de pilonii de bazã ale mixului de energie?
- Rolul regiunii în furnizarea de opþiuni de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor europeni majore.
Concurente sau complementare: GNL, Nabucco reconfigurat, South Stream, a interconectãrilor ºi capilarele.
Secþiunea finalã - Provocãrile legate de energie, faþã de mizele geopolitice.
- Securitatea resurselor energetice pentru þãrile europene: conflicte armate, conflicte îngheþate, politici
divergente între UE ºi statele din WBSR.
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Conferinþã a Baroului Dolj ºi Ambasadei SUA la Bucureºti

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Libertatea
Libertatea de
de exprimare
exprimare
vs.
vs. respectul
respectul vieþii
vieþii private
private
Filarmonica „Oltenia” a fost, sâmbãtã, gazda unei conferinþe care a abordat un subiect pe cât de incitant pe atât
de actual - „Respectul vieþii private
sau libertatea de exprimare ?”. La invitaþia decanului Baroului Dolj, Ion
Turculeanu, printre invitaþii care au

Dezbaterea fost deschisã de
prof. univ. dr. Ion Turculeanu,
decanul Baroului Dolj, care a precizat cã astfel de conferinþe sunt
binevenite în contextul în care
România face parte din marea familie europeanã. „Cred cã asemenea conferinþe sunt binevenite,
pentru cã, într-un final, va trebui
sã demonstrãm celor care ne-au
primit în marea familie europeanã
cã meritãm acest loc, nu numai

luat cuvântul s-au numãrat Marisa Mac
Isaac, ofiþer politic în cadrul Ambasadei SUA, specialist în problematica
statului de drept, jurnalistul Corina
Drãgotescu ºi Gabriel Caian, judecãtor detaºat, agentul guvernamental al
României la C.E.D.O.

prin poziþia geostrategicã a statului nostru, dar ºi prin calitatea vieþii sociale pe care o trãim în România. Este evident cã întâlnim
foarte des situaþii în care nu ºtim
dacã ne aflãm în respectul vieþii
private sau în libertate de exprimare. Unde începe ºi unde se terminã? Libertatea de exprimare faþã de
persoanele publice trebuie sã fie
mai largã, trebuie sã fie mai restrânsã faþã de persoanele private? Via-

þa privatã a persoanelor publice
este mai vizibilã decât a oamenilor
obiºnuiþi. Încercãm astãzi sã desluºim acest lucru într-o perioadã
în care statul de drept în care trãim
ºi pe care încercãm sã-l construim
dã, ca sã spun aºa, semne de obosealã”, a precizat prof. univ. dr. Ion
Turculeanu, decanul Baroului Dolj.

dintr-o anchetã cãtre presã. Nu se
prezintã dovezi dintr-un dosar în
media, nu se fac declaraþii de presã sau alte intervenþii publice pentru cã la finalul unei anchete, îþi
poþi da seama cã nu existã un caz
solid. Existã ºi situaþii în care procurorii adunã dovezi ºi fac cercetãri, dar persoana anchetatã este
nevinovatã, pânã la sentinþa judecãtorilor”, a afirmat Marisa Mac
Isaac.

Marisa Mac Isaac:
„Este într-adevãr,
foarte importantã organizarea
unor astfel de conferinþe”

Corina Drãgostescu:
„De la o presã de informare,
am ajuns, foarte mult,
la o presã de explicare”

În cadrul conferinþei, Marisa
Mac Isaac, ofiþer politic la Ambasada SUA de la Bucureºti, a prezentat studiul unui caz din Statele
Unite despre comunicarea judiciarã cu publicul. „Este într-adevãr,
foarte importantã organizarea unor
astfel de conferinþe, nu numai în
România, ci ºi în SUA ºi în întreaga lume. Faptul cã respectarea vieþii private este un subiect atât de
mediatizat în momentul de faþã,
aratã câte asemãnãri existã, de fapt,
între România ºi SUA. La noi, un
procuror nu poate oferi informaþii

La rândul sãu, jurnalistul Corina Drãgostescu, folosindu-se de
câteva grafice, dar ºi de mai multe filmuleþe, a încercat sã surprindã care este limita dintre ºtire ºi
invazie în viaþa oamenilor: „Eu
practic meseria de jurnalist de 25
de ani ºi sunt absolut uluitã de
cum a evoluat presa în anii aceºtia. Practic, am pornit de la nimic
ºi am ajuns foarte departe. Am
ajuns la online, am ajuns la o interacþiune directã a consumatorilor de ºtiri, de informaþii, o interacþiune neintermediatã pentru cã

ceea ce au refuzat ei constant, cel
puþin dupã apariþia internetului, a
fost aceastã intermediere în materie de informaþii. Aºa cã ziaristul a trebuit sã îºi caute altã menire, alt loc de muncã, uneori ºi a
trebuit sã regândim ºi noi rolul
presei: de la o presã de informare, am ajuns, foarte mult, la o presã de explicare ºi cred cã ãsta este
trendul pe care îl vedem în toatã
lumea. Informaþia o putem gãsi
foarte uºor pe online”.
ªi Gabriel Caian, judecãtor detaºat, agentul guvernamental al
României la C.E.D.O., a vorbit
despre interferenþa a douã drepturi
fundamentale: un drept civil ºi un
drept politic – dreptul la viaþã privatã, sub forma dreptului la imagine, ºi libertatea de exprimare.
„Linia de demarcaþie între libertatea de exprimare ºi dreptul la imagine al altei persoane nu e simplu
de trasat, iar efortul juriºtilor a foost acela de aprinde în formule
potrivite, suficient de precise ºi
destul de elastice deopotrivã, un
fenomen multidisciplinar, care intereseazã în acelaºi timp ontologia,
sociologia, politologia, ºtiinþele
comunicãrii, psihologia”, a explicat Gabriel Caian.

faþã de data stabilitã iniþial, întrucât în 16 noiembrie a avut loc
turul al doilea al alegerilor prezidenþiale. Specialitãþile deficitare pentru care a fost organizat
rezidenþiat pe post în spitale clinice cu secþii clinice universitare, institute sau centre medicale
clinice în sesiunea din 23 noiembrie 2014 sunt anestezie ºi terapie intensivã, chirurgie cardiovascularã, epidemiologie, farmacie clinicã, hematologie, medicinã de laborator, medicinã de urgenþã, neonatologie, oncologie
medicalã, psihiatrie, psihiatrie pe-

diatricã, radioterapie, radiologie
ºi imagisticã medicalã.
La nivel naþional, anul acesta,
un numãr de 5.659 de candidaþi
s-au înscris pentru a ocupa unul
dintre cele 3.909 locuri ºi posturi
scoase la concurs de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Din totalul locurilor ºi posturilor scoase la concurs,
3.443 au fost pentru domeniul
medicinã, 317 pentru domeniul
medicinã dentarã, iar 149 pentru
farmacie. Cei mai mulþi medici tineri, 4.172, s-au înscris la medicinã, 1.116 la medicinã dentarã
ºi 371 la farmacie.

Duminicã de foc pentru absolvenþii de Medicinã
Câteva mii de absolvenþi ai universitãþilor
de medicinã ºi farmacie din toatã þara au susþinut, ieri, concursul de rezidenþiat în cele ºase
centre universitare din Bucureºti, Cluj-NapoDin totalul de 587 de candidaþi înscriºi la centrul universitar Craiova, 486 au fost pentru
domeniul medicinã, 70 pentru
medicinã dentarã ºi 31 la farmacie. În acest centru concursul

ca, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara.
În Bãnie au fost 587 de candidaþi care au concurat pentru posturile ºi locurile din domeniile medicinã, medicinã dentarã ºi farmacie.

s-a organizat pentru locurile aferente fiecãrei specialitãþi la nivel naþional, precum ºi pentru
posturile publicate pe teritoriul
judeþelor Braºov, Dolj, Gorj,
Mehedinþi ºi Vâlcea.

Candidaþii au intrat în sãli la
ora 8.30, iar concursul a început la ora 10.00. Acesta s-a desfãºurat sub forma unui test-grilã cu 200 de întrebãri, pe o duratã de patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintã
60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebãri pentru fiecare domeniu ºi se calculeazã la nivelul fiecãrui centru
universitar în care se organizeazã concursul. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se
face în ordinea punctajului de
promovare obþinut, pe fiecare
centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul
universitar respectiv, alcãtuindu-se o singurã clasificare pentru fiecare domeniu.

Rezidenþiat pe post
pentru specialitãþile deficitare
Concursul de rezidenþiat a
fost amânat pentru 23 noiembrie, cu o sãptãmânã mai târziu
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Mesaje de suflet pentru românii din Timoc
şi Basarabia, de la oameni cu suflet
La Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” a avut loc o nouă prezentare din
cadrul proiectului „Personalităţi marcante din
Istoria Basarabiei şi Timocului”, urmată de
o dezbatere, pe fondul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care se vor desfăşura duminică, 30 noiembrie. Tema dezbaterii, “Pentru cine votăm? Pentru noi, cetăţenii, sau pentru ei, politicienii? a născut controverse, puncte de vedere diferite, perspective de viitor dar şi nuanţe ale modului în care

Organizatorii acestei întâlniri au
fost Asociaţia Studenţilor Timoceni
şi Asociaţia Studenţilor Basarabeni
din Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”, Consiliul Judeţean
Dolj şi cotidianul regional „Cuvântul Libertăţii”.
Proiec tul „Personalităţi marcante din Istoria Basarabiei şi Timocului” şi-a propus să prezinte
publicului larg, interesat de istoria
românilor din comunităţile istorice,
mai multe teme, pe marginea cărora vom încerca să antrenăm oficialităţi locale şi centrale, importanţi
lideri din Basarabia şi Timoc, diplomaţi, europarlamentari, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură, profesori universitari, istorici şi, nu în
ultimul rând, media locală şi centrală. Vineri, tinerii din Basarabia şi
Valea Timocului au evocat trei personalităţi marcante. Dorina şi Ion
Aldea Teodorovic - două inimi care
au bătut în acelaşi ritm, o poveste
emoţionantă, cu un sfârşit tragic,
un simbol al românilor de dincolo
de Prut şi numai. O prezentare cu
mult patos şi dăruire făcută de tânăra din Basarabia, Elena Ţurcanu,
studentă la Universitatea din Craiova. Gheorghe Suveica, un erou al
Văii Timocului, care, în timpul dramaticilor evenimente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a
avut revendicări asemănătoare cu
cele ale lui Atanasie Popovici-Furnică – reprezentant al românilor din
Timocul sârbesc, cel care a revendicat în timpul Conferinţei de Pace
de la Paris, alipirea Văii Timcoului
la România. Această personalitate a
fost prezentată publicului de tânărul timocean, Ivan Marinovic.

Românii din Timoc
se vor prezenta la Petroşani
Preşedintele Asociaţiei Studenţilor Timoceni din Craiova, Aleksander Najdanovic le-a vorbit fraţilor
de peste Prut, dar şi acelor din România despre noua configuraţie a
Consiliului Naţional al Minorităţii
Româneşti din Serbia, după alegerile de luna trecută. Reprezentantul
tineirlor din Serbia de Răsărit i-a
întrebat pe studenţii basarabeni din
Petroşani, câţi au auzit de românii
din Valea Timocului. Pentru că numărul acestora a fost foarte mic,
preşedintele AST Craiova a anunţat
că va implementa pe viitor proiecte

de prezentare a istoriei românilor
timoceni la Pretroşani.

„Scopul acestui proiect
este de a mobiliza la vot tinerii
din Republica Moldova”
Partea a II-a a dezbaterii a fost
dedicată unei campanii iniţiate de
Asociaţia de Basarabeni din România, având ca partener media cotidianul regional „Cuvântul Libertăţii”. „Scopul principal al acestui proiect este de a motiva tinerii basarabeni aflaţi la studii în România să
se mobilizeze, s ă conştientizeze
importanţa ieşirii la vot, dar şi să
susţină vectorul european al Republicii Moldova. Menţionăm că proiectul nu manifestă vreo apartenenţă politică. Studenţii basarabeni
vor consolida comunitatea în aşa
fel încât să poată modifica soarta
Republicii Moldova chiar dacă se
află în alt stat. Noi am solicitat secţie de votare la Craiova, care să deservească toţi cetăţenii moldoveni
din Oltenia, fiind vorba de peste
850 de studenţi bursieri ai statului
român. La aceştia se mai adaugă
ceilalţi studenţi precum şi basarabenii stabiliţi în Oltenia. Din păcate, CEC ne-a anunţat că nu face
secţie de votare la Craiova şi ne-a
recomandat să batem câteva sute
de kilometri dacă vrem să votăm,
cea mai apropiată secţie de votare
fiind la Bucureşti, adică, la aproximativ 250 km de Craiova. Noi neam organizat şi vomm merge să
votăm pentru că e un drept democratuiv şi vrem să ni-l exercităm”,
a spus Ion Cobâsenco, preşedintele ASB Craiova şi FAB România.

„Respectul meu,
domnule Dan Lupescu !”
Pentru că i-a văzut atât de hotărâţi în demersul lor democratic,
pentru că sunt tineri şi curajoşi,
pentru ne-au oferit mereu o lecţie
în ziua votului, Dan Lupescu, directorul Revistei „Lamura” a făcut
un gest extraordinar şi le-a donat
tinerilor din Basarabia 300 de euro,
din fondul Revistei, pentru ca studenţii să-şi poată plăti un mijloc de
transport până la Bucureşti. „Vreau
să votaţi cu sufletul şi cu conştiinţa. Este foarte important să conştientizaţi cât este de important
votul vostru. Sunteţi tineri şi reprezentaţi viitorul Republicii Moldova. Vreau să vă îndepliniţi aceas-

tă dorinţă care este un crez”. Un
gest care poate va scrie istorie, nu
este un gest singural a jurnalistului
consacrat Dan Lupescu, domnia sa
a fost mereu alături de românii din
comunităţii istorice şi le-a întins o
mână de fiecare dată când a fost
nevoie.

Baroul Dolj, alături de românii
timoceni şi basarabeni
Cu prezentări interesante, aspecte necunoscute din istoria Basarabiei, cu nuanţe am putea spune, dar
şi cu proiecţii pentru ceea ce înseamnă viitorul Republicii Moldova
au venit în faţa tinerilor, cei mai redutabili profesori universitari ai Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova, nume sonore în
avocatura doljeană. Este vorba de
prof.univ.dr Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj şi prof.univ.dr
Bianca Predescu, specialist în Drept
Comunitar. Le-a vorbit tinerilor atât
ca dascăli, ca avocaţi, dar mai ales
ca prieteni şi fraţi. S-a simţit aceea
vibraţie în glasul şi în sufletele lor.
Baroul Dolj şi-a deschis poarta către
românii din Timoc cu mult timp în
urmă. Ca premieră naţională, Baroul
Dolj s-a înfrăţit cu cel de la Zaicear,

puntea de legătură, liantul între comunităţii şi barouri fiind o româncă
dinValea Timocului, o avocată cunoscută în Serbia, Nataşa Tosici.

„Împreună am contribuit la
crearea unei valoroase
platforme a dialogului constructiv”
Cuvinte vibrante şi multă emoţie a transmis şi gazda acestui eveniment, reprezentantul Consiliului
Judeţean Dolj. Cristinel Iovan, vicepreşedintele administraţiei judeţene, nu este la prima sa participare. A fost mereu alături de comunităţile româneşti şi a transmis de
fiecare dată mesaje care au reprezentat un răspuns ferm la întreba-

se configurează viitorul Parlament al Republicii M oldova. Invitaţii s peciali ai aces tui
eveniment au fost prof.univ.dr Bianca Predescu; Cristinel Iovan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, prof.univ.dr Ion Turculeanu, decanul Baroului Dolj; Ionuţ Stroe, deputat Parlamentul României; Dan Lupescu, directorul Re viste i Lamura; Raluca Stepan,
cons ilier, Univers itatea din Craiova şi Alla
Cebotari, actriţă Teatrul Colibri, prima basarabeacă stabilită la Craiova.

rea „sunteţi sau nu alături de noi
?!”. Reprezentantul administraţiei
judeţene a spus că seria acestor
întâlniri, prin rezonaţa tematicii,
au reuşit să reunească expoenţi
marcanţi din sfera academică, universitară, culturală, dar şi europarlamentari şi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale. „Ne bucurăm că alături de studenţii timoceni şi basarabeni din Craiova, alături de Biblioteca Judeţeană şi de
cotidianul regional Cuvântul Libertăţii, am contribuit la crearea unei
valoroase platforme a dialogului

constructiv, dar şi a unei punţi de
legătură şi apropiere între românii
de pretutindeni. Acest întâlniri au
adus în atenţie aspecte relevante din
viaţa comunităţilor româneşti din
afara graniţelor, realităţile cărora
confraţii noştri trebuie să le răspundă. A constituit cadrul propice
pentru reafirmarea valorilor care ne
unesc, indiferent de graniţele formale, a identităţii de grai, de credinţă, de neam”, a subliniat Cristinel Iovan, vicepreşedintele CJ Dolj.

“Republica Moldova are nevoie
de o puternică implicare
civică, dar şi politică”
Deputatul Ionuţ Stroe, membru

al Parlamentului României la Adunărea Parlamentară a Consiliului
Europei (APCE), membru al Comisiei de Monitorizare a Acordului de
Asociere Republica Moldova-UE a
prezentat studenţilor situaţia politică reală din ţara lor, le-a spus că
există un spectru politic divizat între opţiunea europeană şi aderarea
la uniunea vamală a Federaţiei Ruse,
dar şi o zonă puternică a oamenilor
nehotărâţi. Le-a expus variantele
clare de lucru, modul în care pot
face coaliţii şi ce însemnă continuarea parcurului European al Repu-

blicii Moldova. Aşadar, în contextul în care în Republica Moldova
vor avea loc alegeri parlamentare,
în data de 30 noiembrie a.c., deputatul Ionuţ Stroe a declarat că acestea reprezintă cel mai important test
al democraţiei pe care trebuie să-l
dea cetăţenii de peste Prut. Cât priveşte cele mai importante probleme
cu care se confruntă cetăţenii Republicii Moldova, parlamentarul doljean a spus că este nevoie de reformarea justiţiei şi de o fiscalizare a
sectorului economic din “zona gri”.
De asemenea, este necesară o legislaţie clară privind transparenţa finanţării mass-media. “Din punctul meu
de vedere, Republica Moldova are
nevoie de o puternică implicare civică, dar şi politică, mult mai îmbunătăţită decât până acum”, a spus deputatul Ionuţ Stroe tinerilor prezenţi,
pe care i-a îndemnat să îşi exercite
dreptul de a vota la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie.
Aşa cum îi stă bine unui artist de
marcă, actriţa Alla Cebotari ne-a
încântat la finalul dezbaterii cu o
fabulă, care merită să fie citită şi
recitită, iar apoi a dat o adevărată
lecţie de patriotism, interpretând cu
mult talent şi patos o frumoasă
melodie, fiind acompaniată de sală
şi bineînţeles aplaudată în picioare.
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Alegeri prezidenþiale istorice
în Tunisia
Aproximativ 5,3 milioane de
alegãtori din Tunisia au fost chemaþi ieri la urne pentru a vota în
cadrul primelor alegeri prezidenþiale libere din istoria acestei þãri,
ce au loc la aproape patru ani
dupã revoluþia care a declanºat
„primãvara arabã”. Birourile de
vot s-au deschis la ora 08,00 localã (07,00 GMT) ºi s-au închis
la ora 18,00 (17.00 GMT), dupã
cum transmite AFP. În cursa prezidenþialã sunt înscriºi 27 de candidaþi, favoriþi fiind Beji Caid
Essebsi (87 ani), al cãrui partid,
Nidaa Tounes, a câºtigat alegerile legislative de la sfârºitul lunii
octombrie, ºi ºeful statului în exerciþiu, Moncef Marzouki, un opozant istoric al fostului preºedinte
Zine El Abidine Ben Ali. Conform
legislaþiei tunisiene, rezultatele
acestor alegeri urmeazã sã fie
anunþate în decurs de trei zile de
la închiderea secþiilor de votare.
În cazul în care nici unul dintre
candidaþii înscriºi nu obþine 50%
din voturi, un al doilea tur de scrutin va fi organizat pânã la sfârºitul anului. Este pentru prima datã
când tunisienii pot vota liber pentru alegerea ºefului statului, noteazã agenþia citatã. De la independenþa þãrii, obþinutã în 1956,
ºi pânã la revoluþia din 2011, Tunisia a avut doar doi preºedinþi.
Este vorba de pãrintele independenþei, Habib Bourguiba, care s-a
menþinut la conducerea þãrii prin
plebiscite înainte de a deveni „preºedinte pe viaþã”, în 1975, ºi de
Zine El Abidine Ben Ali, care a
rãsturnat regimul predecesorului
sãu, la 7 noiembrie 1987, ºi care
nu a ezitat sã falsifice alegerile pe
perioada celor 23 de ani în care sa aflat în fruntea Tunisiei, înainte
de a fugi în Arabia Sauditã, la 14
ianuarie 2011.

Zborul MH17: Un tren cu fragmente ale avionului
malaezian a pornit din Donbas spre Harkov
Un tren cu fragmente ale avionului Malaesia Airlines, care s-a prãbuºit la 17 iulie într-o zonã de ostilitãþi
în estul Ucrainei, a plecat ieri din staþia Pelagheevka, de lângã localitatea
Torez (regiunea Doneþk), spre Harkov (oraº situat tot în est, dar controlat de autoritãþile ucrainene), de
unde îºi va continua cãlãtoria spre
Olanda, relateazã agenþia de presã
RIA Novosti. Trenul este însoþit de
un grup de 15 experþi ai Consiliului
Securitãþii Olandei, de poliþiºti olandezi ºi reprezentanþi ai Organizaþiei
pentru Securitate ºi Cooperare în
Europa (OSCE), precum ºi de ºase
reprezentanþi ai rebelilor. Fragmentele avionului Boeing 777, care au
fost adunate în perimetrul localitãþilor Grabovo, Rassâpnoe ºi Petropavlovka, au
fost încãrcate în 11 vagoane deschise ºi întrun vagon închis (pentru fragmente mici). Garnitura de tren mai numãrã ºi un vagon de pasageri, în care se aflã grupul de experþi ºi reprezentanþii separatiºtilor. Aºa-numitul „minis-
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ter al transporturilor” din autoproclamata „republicã popularã” Doneþk a indicat cã rebelii
vor însoþi trenul doar pânã la staþia Iasinovataia, de unde convoiul va fi luat în custodie de
forþele de securitate ucrainene. Trenul va opri
mai întâi la Harkov, de unde îºi va continua

drumul spre Olanda. Avionul Boeing-777, al Malaysia Airlines, care
efectua zborul MH17 pe ruta Amsterdam-Kuala Lumpur, cu 298 de
persoane la bord, s-a prãbuºit la 17
iulie în regiunea Doneþk, doborât
de o rachetã sol-aer, la o altitudine
de peste 10.000 de metri, într-o
zona controlatã de rebeli. Nu au
existat supravieþuitori în urma catastrofei. Un raport preliminar asupra acestei tragedii menþioneazã cã
aparatul „s-a dezmembrat în bucãþi” dupã ce a fost lovit de un
„numãr mare de proiectile de mare
vitezã”, fãrã sã precizeze natura
acestor proiectile. Investigaþiile
continuã, iar un raport complet este
aºteptat anul viitor. Potrivit Kievului ºi Occidentului, rebelii proruºi au doborât
aeronava de pasageri, din greºealã, luând-o
drept avion militar ucrainean, cu ajutorul unui
sistem de rachete sol-aer avansat BUK, adus
din Rusia. Rebelii neagã însã aceastã versiune, la fel ºi Moscova.

Meteorologii au emis o alertã de inundaþii
pentru statul New York
Mai multe zone din statul New
York (nord-estul Statelor Unite),
unde ninsorile au provocat moartea a cel puþin 14 persoane, au fost
plasate sâmbãtã în stare de alertã,
din cauza inundaþiilor generate de
încãlzirea aºteptatã a vremii, au
anunþat serviciile de meteorologie,
citate de AFP. Vestul statului, în
regiunea Buffalo, se afla pânã în
prezent sub avertizare meteorologicã de inundaþii. În caz de alertã,
cetãþenii trebuie sã ia mãsuri de
precauþie, respectiv sã cureþe gurile de scurgere din faþa locuinþe-

SUA încearcã sã gãseascã
soluþii alternative în cazul
programului nuclear iranian
Washingtonul continua, ieri, sã
spere la încheierea, pânã astãzi, a
unui acord cu Teheranul privind
dosarul nuclear iranian, însã examina, de asemenea, „o serie de
opþiuni”, a declarat un diplomat
american, citat de AFP. „Discuþiile rãmân concentrate asupra
unui acord, însã vorbim între noi
ºi cu partenerii noºtri despre o serie de opþiuni privind cea mai bunã
cale de urmat”, a declarat acest
oficial, din cadrul Departamentului de Stat american, fãrã a oferi
detalii despre opþiunile analizate.
Anterior, Casa Albã a subliniat cã
marile puteri ºi Teheranul au în
continuare „divergenþe serioase”
în negocierile privind programul
nuclear iranian. „Facem tot posibilul. Secretarul de stat (John)
Kerry se aflã la Viena, unde s-a
întâlnit cu omologii sãi internaþionali, inclusiv cu cel iranian, pentru a încerca depãºirea divergenþelor care persistã”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al preºedintelui american, Eric Schultz, în
cursul unui conferinþe de presã la
bordul avionului prezidenþial Air
Force One.
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lor lor ºi sã scoatã din pivniþe bunurile de valoare. Un nivel superior al alertei poate fi declanºat în
caz de inundaþii iminente sau în
curs. Peste 600.000 de persoane
locuiesc în sectoarele vizate, iar
cîteva mii dintre ele, în special locuitorii din sudul regiunii Buffalo,
au fost blocate în case timp de
aproape o sãptãmânã. Vineri, responsabilul comitatului Erie, Mark
Poloncarz, a apreciat cã inundaþiile ar putea începe astãzi ºi ar putea
atinge pe alocuri 1,5 pânã la 1.8
metri.

Aproximativ 550 de germani ºi aproape 300 de suedezi
s-au alãturat grupãrii jihadiste Statul Islamic
Aproximativ 550 de germani au plecat sã lupte
pentru gruparea Statul Islamic (SI) în Siria ºi
Irak, o cifrã mult mai mare decât se estima pânã
acum, a declarat ministrul german de Interne,
Thomas de Maiziere, în timp ce ºeful serviciilor de informaþii din Suedia a estimat cã aproape 300 de suedezi se aflã în rândurile acestei
organizaþii, relateazã AFP. „Conform ultimelor
estimãri de care dispunem, numãrul a crescut.
Estimãm în prezent cã este vorba de 550. În
urmã cu doar câteva zile am spus 450”, a declarat Thomas de Maiziere, într-un interviu difuzat vineri de postul german de televiziune
Phoenix. „Comparativ cu ultimii ani, asistãm la
o creºtere semnificativã”, a adãugat ministrul,
precizând cã, deºi majoritatea celor care aderã
la jihad, plecaþi din Germania, sunt bãrbaþi, existã totuºi ºi câteva femei care au fãcut acest
lucru. „Aceºti tineri (...) s-au radicalizat în Germania, în cadrul acestei societãþi (...) De aceea, mãsurile de reprimare a lor trebuie însoþite
de acþiuni de prevenire”, a adãugat oficialul german. Pe teritoriul Germaniei, aproximativ 230
de persoane sunt în prezent considerate potenþiale ameninþãri. „Nu putem exclude, iar în unele
cazuri este chiar extrem de probabil, cã ele pregãtesc un atentat”, a spus de Maiziere. Guver-

nul german a anunþat la mijlocul lunii octombrie viitoare mãsuri, care vor permite reþinerea
cãrþilor de identitate ale posibililor islamiºti radicali, pentru a-i împiedica sã plece sã lupte în
Siria sau Irak. În acelaºi timp, ºeful serviciilor
de informaþii din Suedia, Anders Thornberg, a
declarat sâmbãtã, la postul public de radio, SR,
cã aproape 300 de suedezi s-ar putea afla în
rândurile organizaþiei SI. „Au fost confirmate
100 de cazuri de persoane care s-au alãturat
combatanþilor. Existã, în plus, presupuse cazuri (...), apoi existã cazuri neînregistrate, ceea
ce ridicã numãrul total la
250, 300 de persoane”, a
explicat Thornberg. Potrivit acestuia, numãrul celor care aspirã la jihad ºi
care au plecat spre Siria a
crescut cu rapiditate.
„Acolo, mai mulþi tineri
suedezi se antreneazã în
tabere speciale, învaþã sã
devinã teroriºti, sã utilizeze explozibili ºi arme”, a
subliniat Thornberg, adãugând cã „ei depãºesc barierele comportamentului

uman (...), luptã ºi ucid alte persoane”. La revenirea în Suedia, unii dintre ei sunt pregãtiþi
sã comitã acte teroriste ºi sunt supuºi unei mai
mari supravegheri, a precizat Thornberg. Suedia a anunþat la sfârºitul lunii octombrie cã
intenþioneazã sã adopte o lege prin care sã le
interzicã cetãþenilor sãi sã participe la conflicte armate în strãinãtate. În septembrie, coordonatorul european pentru lupta împotriva
terorismului, Gilles de Kerchove, estima cã
3.000 de europeni luptã pentru organizaþia
Statul Islamic.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu (Titularului proiectului) MITRAN MARCELA, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a
acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE ATELIER
PRELUCRAREA PIETREI„ propus a fi amplasat în comuna Ciupercenii Noi, str. Cãprioarei, nr.
30, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul comuna Ciupercenii Noi, str.
Cãprioarei, nr. 30, judeþul Dolj, în
zilele de luni - joi între orele 8.0016.00 ºi vineri între orele 8.0014.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1.
ANUNÞ PUBLIC PRIVIND
DEPUNEREA SOLICITÃRII DE
EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU. Primãria Podari anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul ‘’INFIINÞARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APÃ
POTABILÃ A SATELOR BRANIªTE ªI BALTA VERDE-PODARI JUDEÞUL DOLJ propus a fi amplasat în comuna Podari, satele Braniºte, Balta Verde, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM DOLJ, strada Petru Rareº,
nr. 1 ºi la sediul primãriei comunei Podari, strada Dunãrii, nr. 67.
judeþul Dolj, în zilele de L-V, între
orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.
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CERERI SERVICIU

Primãria Municipiului Craiova organizeazã în zilele
de 28 ºi 29 noiembrie 2014 la nivel local campania de
Colectare a Deºeurilor de Echipamente Electrice ºi Electronice (DEEE), conform prevederilor HG 1037/2010.
Primãria Municipiului Craiova, prin S.C. Salubritate Craiova S.R.L, organizeazã aceastã campanie dupã
urmãtorul program:
- între orele 800-1000, deþinãtorii de DEEE-uri care
locuiesc la bloc le vor depozita lângã platformele gospodãreºti; iar cei care locuiesc la casã le vor depozita în
faþa porþii, anunþând în prealabil dispeceratul S.C. Salubritate Craiova S.R.L., la numãrul de telefon 0251/
422 733.
Dispeceratul S.C. Salubritate Craiova S.R.L va prelua
apelurile vârstnicilor, ale persoanelor cu probleme de sãnãtate ºi ale celor care deþin deºeuri voluminoase sau în cantitãþi mari în vederea colectãrii acestora de la domiciliu;
- colectarea DEEE de la agenþii economici se va
realiza în baza unei solicitãri (cu specificarea tipului
ºi cantitãþii deºeurilor deþinute precum ºi a persoaOFERTE SERVICIU nei de contact), adresatã operatorului S.C. SalubriAngajez farmacist/ã tate Craiova S.R.L.;
cu sau fãrã experi- - Dupã ora 1000 va avea loc colectarea ºi transportul
enþã. Telefon: 0766/ deºeurilor cãtre centrele de colectare.

Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de
4 ore/zi. Telefon:
0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de covrigi, produse patiserie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni. Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

617.521.
Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Telefon: 0724/947.197.
MEDITAÞII

Meditezgeografie.Telefon: 0749/043.111.
Meditez limba românã. Telefon: 0762/
929.809.
PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon:0766/359.513.
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni pentru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Telefon: 0723/466.154.
Executãm construcþii, finisaje,
amenajãri interioare
de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.

Familie serioasã îngrijim bãtrâni. Telefon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Repar frigidere la domiciliul clientului. Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þinevidenþãcontabilã.
Telefon:0722/943.220;
0771/215.774.
VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând camerã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsonierã
BrazdãG-uri,31,27mp.
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. Telefon: 0721/
995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Telefon: 0766/577.828.
Proprietar vând
apartament 3 camere decomandat, lux,
centralã, Craioviþa
Nouã - Orizont. Telefon: 0752/641.487.
Particular vând apartament 2 semidecomandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
CASE

Vând casã în Ocnele Mari Vâlcea, poziþie excelentã, spaþii
generoase, detalii zilnice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren 2800 mp. Telefon: 0767/840.722.
VândcasãlaNegoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton- fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/ 692.884.
Vând casã Craiova,
5 camere izolatã termic, termopane, încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/ 498.818.
Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ,
judeþul Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã 2 camere, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de proiecte de management la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7,
pentru ocuparea funcþiei temporar vacante de administrator
public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova.
Concursul se organizeazã în douã etape:
- prima etapã - în perioada 14 – 15.01.2015 - analiza proiectelor de management;
- a doua etapã - în data de 16.01.2015 - susþinerea proiectelor
de management în cadrul interviului.
Criteriile generale ºi specifice, precum ºi bibliografia sunt afiºate la sediul instituþiei.
Dosarele de înscriere ºi proiectele de management se vor depune pânã în data de 08.12.2014, ora 16.30, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235
interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Dioºti, vând casã Regalã superbã 3 camere ºi dependinþe,
grajd, magazie curte 3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 camere, anexe, pomi,
vie, fântânã, apã ºi
canalizare la poartã, localitatea Ciutura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comuna Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Telefon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate utilitãþile, 345 mp
teren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI

Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru,
stradal, utilitãþi, apã,
curent, canalizare,
îngrãdit, doar sã vã
ridicaþi casa, 35 euro/
mp, negociabil. Telefon: 0761/817.214.
Vând teren lângã
abatorul de animale
stradal, 10000 mp,
Ghindeni, utilitãþi,
apã ºi curent, 8 euro/
mp, negociabil. Telefon: 0761/817.214.
Vând teren 10000
mp, Malu Mare, lângã moarã, stradal,
având posibilitate
pentru utilitãþi, curent
ºi apã, 15 Km de
Craiova, 10 euro /
mp, negociabil. Telefon: 0761/817.214.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Relaþii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închiriez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând pãdure comuna Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu al
comunei Cârcea.
Comuna Cârcea anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «SISTEM DE
ALIMENTARE CU APÃ POTABILÃ ªI SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE - ZONA BANU MÃRÃCINE, JUDEÞUL
DOLJ», propus a fi amplasat în comuna Cârcea – Zona Banu Mãrãcine. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1 ºi la
sediul Primãriei Cârcea, între orele 9.00- 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Craiova, str. Petru Rareº nr. 1.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pentru casã, zonã pitoreascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, intravilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Telefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate construcþie, grãdinã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI

CUMPÃR TEREN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.
SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

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

SCHIMBURI

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

Vând Solenza 204
Berlinã, consum
4%, 90.000 km,
culoare alb, foarte
bunã, 1000 euro.
Telefon: 0749/
059.070.
Vând Dacia 1310,
fabricaþie 1993,
pentru piese de
schimb. Autoturismul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.
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ORAªUL CALAFAT, judeþul Doj, anunþã publicul interesat asupra intenþiei depunerii solicitãrii de emitere a
În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificã- acordului de mediu pentru proiectul ,, Activitãþi de prorile ºi completarile ulterioare, TITULARUL investiþiei – Primãria CALA- tecþia mediului în zona TUTUROAIE ,în vederea favoriFAT, judeþul Dolj , intenþioneazã sa solicite de la A.N. “Apele Române”
– Administraþia Bazinalã de Apã JIU, aviz de gospodãrire a apelor , zãrii dezvoltãrii habitatelor, oraº CALAFAT, judeþul Dolj,
pentru realizarea lucrãrilor ,,Activitãþi de protecþia mediului în zona TU- amplasate în bazinul hidrografic Dunãre, oraº Calafat,
TUROAIE, în vederea favorizãrii dezvoltãrii habitatelor, oraº CALAFAT, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
judeþul Dolj amplasate în bazinul hidrografic Dunãre, oraº Calafat, ju- consultate la sediul APM-Craiova din strada Petru Rareº,
deþul Dolj.
nr.1 ºi la sediul titularului Primãria Oras Calafat, judeþul
Aceastã investiþie este nouã.
Dolj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de APM-Dolj
INFORMARE

aviz la adresa mentionatã sau la telefon 0766090537
Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri se pot adresa solicitantului Primãria Municipiului Calafat, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 24

STRÃINE

Vând (schimb) dezmembrãri Fiat Punto S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Telefon: 0762/185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, navigaþie, impecabil. Telefon: 0762/109.595.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto plãtitã ºi nerecuperatã,
înmatriculat România. Telefon: 0727/
714.184.
VÂNZÃRI DIVERSE

Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
DEVÂNZARE.Avantajos, televizor color,
putinãsalcâm,bicicletã bãrbãteascã. Telefon: 0251/416.455.

Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/ 661.121.
Vând antenã satelit marca Kambridge. Telefon: 0351/
444.088.
Vând aspirator, fotolii, scoarþã ºi covoare olteneºti, saltea
copil, lampadar. Telefon: 0770/298.240.
Vând chiuvetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi diverse, 2 Ron. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Telefon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil,
40 de capre- 200 lei
/ bucatã, tinere, sãnãtoase. Telefon:
0763/226.996.
Vând copertinã lungime 6 m, lãþime 1.5
m. Telefon: 0744/
391.195.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.

Crucemarmurã1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpundecasã5lei/kg,
covor persan 2200/
1800mm-80lei.Telefon: 0770/303.445.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane,
butoi varzã, preþ negociabil. 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 + anvelope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Telefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau
magazin Auto –Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.

Vând masã floarea–
soarelui pentru combinã C 12M, cutie viteze, reductor tracþiune, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu
congelator ARTIC nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, combinã muzicalã stereo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Telefon: 0770/303.445.

Vând maºinã de spãlat, dormezã nouã ºi
altelucruricasnice.Telefon: 0251/428.437.
Vând2televizoare.Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând plapume mãtase cu lânã noi. Telefon: 0745/602.001.
Maºinã de cusut Ileana,maºinãdecusutde
cismãrieveche,maºinãdescrisdefectã.Telefon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci suprapuse lucrare finisatã neocupatã. Telefon: 0722/456.609.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri dimensiune 112. Telefon: 0745/589.825.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Telefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi ferestre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon:0722/943.220;
0755/139.772.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, polizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alternator12Vnou,delcou
aprindereDacia1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon: 0251/427.583.
SCHIMBURI

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

Cumpãrcãruciorpentru handicapat. Telefon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
4 camere, mobilat,
utilat, centralã, tot
confortul, Materna
Craioviþa. Telefon:
0756/379.809.
Închiriez apartament
2 camere semimobilat central. Telefon:
0755/793.203.
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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.
Închiriez apartament douã camere, parter, ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Telefon: 0771/
780.325.
Închiriez cabinet medical dotat corespunzãtor. Relaþii la telefon: 0251/412.966;
0741/072.812.

Închiriez una camerã mobilatã la o
tânãrã necãsãtoritã cu posibilitãþi de
platã a întreþinerii
ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa.
Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez 3 camere, ultracentral,
centralã, A.C. mobilat, lux. Telefon:
0726/212.774.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Particular închiriez
apartament 2 camere decomandate, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinematograf
Craioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Apartament 2 camere decomandate lux, A.C. microcentralã, balcon închis, complet mobilat. Telefon: 0722/
956.600; 0756/
028.300.

DIVERSE

MATRIMONIALE

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

Pensionar, 65/1,60/
65 caut pensionarã
serioasã pentru prietenie, convieþuire la
þarã, menaj, curãþenie, întreþinere. Telefon: 0253/289.198.
65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obligaþii, doresc doamnã
pensionarã fãrã obligaþii. Telefon: 0773/
970.204;0351/181.202.
Salariat,50ani,serios,
cuserviciucautdoamnãpentruprietenie.Telefon: 0785/103.411.

Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317;0351/464.628.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Telefon: 0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit,Dezrobirii.Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

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.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
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FOTBAL – LIGA A III-A

Ierneazã penultima!

Podari, învinsã în ultima rundã a turului
(Luncan 72), M.Niculescu, Rãduþ
– Crãciun (Segãrceanu 72).

Mâine, amical
cu CSU

Etapa a 13-a din C3 a fost una nefavorabilã pentru
penultima clasatã, ASC Podari, care s-a înclinat, sâmbãtã, scor 0-1, pe teren propriu, în faþa fruntaºei Chindia Târgoviºte. Într-un meci ce a reflectat întru-totul
poziþiile din clasament, oaspeþii au impus ritmul, irosind o sumedenie de oportunitãþi. Unica reuºitã a cãzut în minutul 68 ºi a fost opera lui Grigore.
La ACS Podari, tehnicianul Dragoº Bon a mizat pe
urãtoarea echipã: Mecea – Ciocârlã, Dina, Sãceanu,
Stãnia – N. Nicolae (Moises 77), Dragomir – Al. Stoica

Meciul cu Chindia nu a fost ºi
ultimul din acest an pentru trupa
antrenatã de Dragoº Bon. Podariul
va intra în vacanþã abia de mâine
dupã-amiazã, dupã ce va fi disputat un joc de verificare cu CS Universitatea. Joc la care alb-albaºtrii
este de aºteptat sã mizeze pe o
echipã ce nu prinde în mod normal primul 11, dat fiind faptul cã
în aceastã searã vor întâlni Rapidul, în campionat.
Meciul dintre CSU ºi ACS este
programat de la ora 14:00, pe terenul “Petre Deselnicu”. Cele douã
s-au mai testat o datã în aceastã toamnã, mai exact în
9 septembrie, când gruparea pregãtitã de Sorin Cârþu
ºi Emil Sãndoi a câºtigat cu 3-2.
Întorcându-ne la cel de-al treilea eºalon, dar mergând în Seria 4, ACSO Filiaºi ºi Viitorul Municipal
Craiova au remizat vineri, în partide tratate în numãrul de weekend al cotidianului nostru, cu Pandurii II
(0-0, în deplasare), respectiv Millenium Giarmata (11, acasã / I.Tucã 16 / Beloescu 32). Liga a III-a se va
relua în 6/7 martie 2015.

Seria 3
Vineri: Argeºul Piteºti – AFC Astra II 7-2, Atletic Bradu – CS ªtefãneºti 2-2, CS Afumaþi – Inter Clinceni 3-2, Urban Titu – Dinicu Golescu
Câmpulung 0-1.
Sâmbãtã: ACS PODARI – Chindia Târgoviºte 0-1, FCM Târgoviºte –
Concordia Chiajna II 0-3, Viºina Nouã – Sporting Roºiori 3-2.
1. Argeºul
27
8. Viºina N.
17
2. Chindia
26
9. Roºiori
15
3. Afumaþi
25
10. Clinceni
14
4. Chiajna II
21
11. FCM Târg.
13
5. Titu
21
12. Bradu
12
5. ªtefãneºti
20
13. PODARI
11
6. D. Golescu
20
14. Astra II
9

Seria 4
Vineri: Pandurii II Tg. Jiu – ACSO FILIAªI 0-0, VIITORUL MUNICIPAL CRAIOVA – Millenium Giarmata 1-1, Vulturii Lugoj – Naþional
Sebiº 0-2, Nuova Mama Mia Becicherecul Mic – Minerul Motru 5-1.
Sâmbãtã: FC Hunedoara – UTA Bãtrâna Doamnã 2-4, CS Ineu – ªtiinþa Turceni 2-0. Minerul Mehedinþi a stat.
1. Sebiº
30
8. Hunedoara
15
2. Mama M.
28
9. Ineu
12
3. UTA
27
10. Mehedinþi
8
4. Giarmata
23
11. Motru
7
5. Lugoj
20
12. Turceni
7
6. FILIAªI
17
13.V. M. CRAIOVA
4
7. Pandurii II
17

LIGA A IV-A

Derbyul Bistreþ – Calafat,
adjudecat net de gazde
Satelitul Universitãþii a fãcut scorul campionatului
CS U II Craiova – Victoria Celaru 12-0, Dunãrea Bistreþ – Dunãrea Calafat 41, Viitorul Cârcea – Amaradia Melineºti 2-1, Progresul Segarcea – Danubius
Bechet 2-0, ªtiinþa Malu Mare – Recolta Ostroveni 1-3. Unirea Leamna – Vânãtorul Desa nu s-a disputat, deoarece formaþia vizitatoare nu s-a prezentat.
1. CS U II
38
7. Leamna*
20
2. Cârcea
34
8. Ostroveni
14
3. Calafat
33
9. Malu Mare
12
4. Bistreþ
33
10. Melineºti
10
5. Segarcea
30
11. Celaru
9
6. Bechet
23
12. Desa*
2
Etapa urmãtoare ( a 16-a), sâmbãtã de la ora 12:00, avem meciurile:
Danubius Bechet – CS U II Craiova, Dunãrea Calafat – Viitorul Cârcea, Unirea
Leamna – Dunãrea Bistreþ, Recolta Ostroveni – Progresul Segarcea, Amaradia Melineºti – ªtiinþa Malu Mare, Vânãtorul Desa – Victoria Celaru.

Sâmbãtã, în capul de afiº al etapei a 15-a a primei ligi judeþene,
Bistreþul nu a lãsat nici o ºansã
Calafatului în duelul “Dunãrilor”,
zdrobind-o cu un sec 4-1 (2-0).
Golurile gazdelor au fost marcate
de Bouleanu (5), Cimpoieru (20),
Ignat (57) ºi Goagã (60 pen.). În
tur, Calafatul se impusese cu 1-0.
“Sã fie mulþumiþi. Au scãpat ieftin. În special în prima reprizã,
când scorul putea fi mult mare.
Ne-am revanºat dupã înfângerea

din tur, una nemeritatã din punctul
meu de vedere”, ne-a declarat preºedintele celor din Bistreþ, Dan
Naicu.
Altfel, liderul CSU II Craiova a
oferit scorul campionatului, 12-0
contra codaºei Celaru. Hattrick-ul
lui Andrei Sin, dublele lui Herghelegiu ºi Stancu, reuºitele lui Câr-

BASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ
Antrenament pentru Asesoft

SCM, succes facil pe terenul “lanternei”
Dupã douã etape de secetã, SCM U Craiova a obþinut, sâmbãtã, o nouã victorie în
Liga Naþionalã, 76-62 (pe sferturi: 28-18, 1112, 19-14, 18-18), în deplasare, cu ultima
clasatã, CS Universitatea Cluj.
Cel mai bun dintre alb-albaºtrii a fost
Zoran Krstanovic, care a terminat disputa
în double-double, 20 de puncte ºi 10 recuperãri.
Cu aceastã victorie, Craiova a ajuns la cota
4 în 7 meciuri, ocupând locul 5 într-un clasament provizoriu al etapei cu numãrul 8.
Runda viitoare, meci mare la Polivalentã,
unde va veni campioana Asesoft, actualmente pe doi, cu 6 victorii ºi 2 înfrângeri. Încleºatarea va fi sâmbãtã de la ora 17:30, în direct la Digi Sport.

Rezultatele obþinute de celelalte echipe
craiovene de salã
HANDBAL (M): Universitatea Craiova a
câºtigat cu 34-25, dupã ce la pauzã a fost
condusã 15-12, meciul susþinut sâmbãtã la
Sighiºoara, cu Naþional, unul contând pentru etapa cu numãrul 10 a Diviziei A1, Seria B. Graþie succesului, craiovenii au urcat pe podium, cu 24 puncte (8v, 2î), la 6
“lungimi” de liderul cu punctaj maxim Petrea Reºiþa, formaþie ce va veni duminicã
în Bãnie.
VOLEI (F): Penultima în ierarhia Diviziei
A1 dupã 6 etape, SCM U Craiova a obþinut,
sâmbãtã, un punct nesperat în deplasarea
de la CSM Târgoviºte (locul 5). Pe seturi

scorul a fost 24-26, 25-21, 25-22, 20-25,
15-10. Rezultatul i-a permis Craiovei sã urce
un loc, pânã pe 10, cu 5 puncte. Etapa viitoare, fetele lui Alexandru Cosma joacã acasã cu Medicina Tg. Mureº (locul 6, cu 10p).
BASCHET (F): Triumfãtoare în premierã runda trecutã, abia în al 12 meci din Liga
Naþionalã, “lanterna” SCM CSª Craiova a
pierdut aºteptat în fieful liderului Universitatea Alba Iulia, scor 101-56 (pe seturi: 2613, 36-22, 18-13, 21-8). Runda viitoare,
craiovencele joacã acasã, în etapa inauguralã a returului, cu Satu Mare (locul 9, 5v-8î).
* Pe trei în campionat înaintea rundei cu
nr. 7, voleibaliºtii de la SCM U au jucat asearã, dupã închiderea ediþiei, de asemenea în
deplasare, cu CSM Bucureºti (locul 5).

stea, Petre, Marcu, Avrãmia ºi un
autogol au dus la un asemenea rezultat. Antrenorii Universitãþii II,
Nicolae Zamfir ºi Marian Bâcu, au
mizat pe Straton (Tomºa 70) –
Marcu, Luicã (Lisandru 65), Avrãmia, Nicolae – Petre, Georgescu,
Cârstea (Farcaº 60), Sin – Stancu, Herghelegiu (Gârbiþã 45).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
18:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: ªtiinþa Explorãri Baia Mare – Municipal Zalãu / 21:45 –
FOTBAL – Italia: Genoa – Palermo.
DOLCE SPORT
22:00 – FOTBAL – Anglia: Aston Villa –
Southampton.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Italia: Genoa – Palermo.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Universitatea
Craiova – Rapid.
EUROSPORT
10:30, 15:00 – CURLING – Campionatul
European, la Champery, în Elveþia: Germania
– Danemarca (F), Scoþia – Germania (M) /
22:00 – FOTBAL – Anglia: Aston Villa – Southampton.
EUROSPORT 2
20:00 – CURLING – Campionatul European,
la Champery, în Elveþia: Rusia – Scoþia (F).
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Derby de tradiţie
pe „Ion Oblemenco”
Alb-albaştrii întâlnesc Rapidul în epilogul etapei a 15-a a Ligii I
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Universitatea Craiova –
Rapid Bucureşti
Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 20.30
Craiova: Bălgrădean – Achim, Frăsinescu, Acka, Vătăjelu –
Băluţă, Madson, Brandan, Târnăcop – Nuno Rocha, Bawab.
Antrenori: Sorin Cârţu, Emil Săndoi.
Rapid: Bornescu – Lung, Ţânc, Iacob, M. Stoica – Martin, Al.
Coman, Negru, Rui Miguel - Pancu, Ciolacu.
Antrenor: Marian Rada.

Liga I – etapa a 15-a
Viitorul – Chiajna
2-2
Au marcat: Fl. Tănase 23, Mitrea 44 – pen. / Dina 76, Florea 90.
Gaz Metan – Dinamo
1-2
Au marcat: Tahar 4 / Boubacar 21, Bilinski 54.
Astra – „U” Cluj
1-1
Au marcat: Bukari 55 / Lemnaru 67 – pen.
Ceahlăul – Oţelul
0-1
A marcat: C. Cristea 55.
Steaua – FC Braşov
2-0
Au marcat: Ad. Popa 46, Chipciu 76.
Pandurii – FC Botoşani,
1-2
Au marcat: Erico 50 / Batin 30, Vaşvari 86 – pen.
Meciurile CFR Cluj – CSMS Iaşi şi Petrolul – ASA s-au jucat
aseară.
„U” Craiova – Rapid, astăzi, ora 20.30

Universitatea Craiova şi Rapid se
întâlnesc pentru a doua oară în acest
sezon, după ce în Cupa Ligii, în primul meci al sezonului, giuleştenii sau impus prin golul lui Ciolacu, înlesnit de gafa lui Brac. Cârţu şi Săndoi au ocazia să ducă la 11 numărul
meciurilor fără înfrângere, în condiţiile în care probleme de lot sunt doar
cele de lungă durată, ale lui Bancu şi
Kay, în timp ce Brandan şi Izvoranu
au revenit în lot.
În cariera lu i Emil Săndoi, at ât de
jucător, cât şi de antren or, au fost
câteva momen te memorabile legate
de meciurile cu Rapid. Astfel, singura eliminare din toată cariera de
jucător s-a petrecut într-un meci cu
giuleştenii, dar nu pentru vreo d uritate, ci a văzut cartonaşul roşu după
al do ilea galb en, din cauză că a lovit
mingea după fluieru l arbirtului. Săndoi a participat ş i la celebra d ublă
cu Rapidul din 1998, când „viş inii”
au p ierdut t itlul în Bănie, iar apoi şiau luat revanşa în finala Cupei. O
revanşă avea să-şi ia şi Emil Săndoi,
la începu tu l carierei d e ant reno r,
când a elimin at Rapidu l pregăt it de
Mircea Lucescu în semifinala Cupei
din 2000, dup ă un 2-0 în Bănie (goluri Stoican şi Vo chin) ş i un 1-2 în
returul din Grant. Rămânând la revanş e, una ar treb ui să-ş i ia şi actualii alb-albaştri, după ce au fost
în frânâţi în primul meci din acest
sezon ch iar de Rapid, 1-0 în tu rul
preliminar al Cupei Ligii. „Se p oate
cons idera un meci revanşă pentru
noi, având în vedere meciul pierdut
în Cup a Ligii, în Giu leş ti. Sunt em
două cluburi de tradiţie cu un trecut
fantastic, cu multe cu pe şi campionate câştigat e, bineîn ţeles că Universit atea – Rapid rămâne un derby.
Era un derby şi dacă una dintre echipe s e afla în Liga a II-a şi ne în tâlneam în Cupa României. Sunt două
nume care imp un respect în fot balul
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românesc şi aştept suporterii la stadion, pent ru a fi alături de b ăieţi. Rapid nu s e află deloc într-o poziţie
confortabilă, dar nu trebuie să uităm că şi n oi am fo st într-o situ aţie
similară şi ne-am ridicat . Aşa că nu
se po ate spun e că exis tă o fav orită
certă doar privind clasamentul, dar
jucăm acasă, în faţ a olten ilor noş tri,
şi de aceea p ornim cu prima ş ansă.
Rapidul est e o ech ipă în creştere şi
m-aş bucura s ă-şi rev ină, dar după
jocu l cu noi. Şi ei au jucători exp erimentaţi, cum sunt Pancu, Negru, dar
dacă vom avea o evoluţ ie în nota
celor de până acum co nsider că nu
avem cum să p ierdem acest meci. Iam văzut pe cei de la Rapid cu Ceahlău l, în Bucureşti. Ar fi meritat să
câşt ige, la 1-0 au avut câteva ocazii
clare, dar în cele din urmă au fost
egalaţi în p relungiri” a p refaţat Emil
Sănd oi meciu l cu Rapid.

Rada: „Craiova e favorită,
dar aşa era şi în Cupa Ligii...”
Marian Rada se afla pe banca Rapidu lui şi la meciul direct din Giuleşt i, din Cup a Ligii. Tehn ician ul
av ea să fie îns ă în locuit cu Ion el
Ganea, dar cei doi au făcut din nou
ro cada în urmă cu cât ev a et ap e,
Rada revenind pentru a cincia oară
în p ostura de antrenor principal, el
având şi mai multe mandate ca secund al giuleştenilor. Marian Rada,
care a jucat şi la Univers itatea Craiova, la s fârşitul anilor 80, recunoaşte s tatutul de favo rită al alb-albaştrilor, dar speră s ă se repete deznodămân tul jocu lui din v ară, cân d Rapid s -a impus . „În mo d normal, Rapid ar treb ui să n u se sp erie de nimeni, dar în situaţ ia actu ală, craioven ii pleacă drept favoriţ i. Dar ca
favoriţi au plecat şi în meciul de Cupa
Ligii, erau pe cai mari, doreau să câştige campio natul, însă prin dăru irea

jucătorilor am reuş it s ă în ving em.
Vom vedea care va fi situ aţia pe teren. Chiar dacă ei joacă acasă, noi
sunt em tot uşi Rap id şi sunt s igur
că jucătorii vor avea o t resărire de
orgoliu, să arate că n u asta e faţa
Rapid ului, pe care a arătat-o până
acum. Craiova are jucători cu mare
experienţă, talentaţi, de mare valoare, unii dintre ei de pers pectivă. Va
fi u n joc g reu, în să noi nu vom merge acolo să facem doar un egal, mergem să câşt igăm” , a declarat an tren orul g iu leşt ean. Chiar d acă are
multe probleme de lot , Marian Rada
este încrezăt or că echipa sa poate
rămâne până la finalul turului în lupta p en tru ev it area ret ro grad ării:„Sun t jucăto ri care acuză pro bleme
de sănătate, sau care au prob leme
cu pregătirea, pentru că nu au fost
de la început ul sezonu lui lâng ă noi
şi va fi greu . Însă ne-am prop us să
scoat em cât mai mult, vrem chiar să
câşt igăm to ate meciurile, să în cercăm măcar. Trebuie să scoatem măcar 5-6 punct e pentru a rămân e în
lupta pentru evitarea retrogradării”.
Rada a renunţ at la 3 jucători chiar
înainte de meciul d e astăzi, rezervele Dăruială, Cojocnean şi Miln iceanu fiind puş i pe liber.
Va fi p rimul meci pe care Rapidul
îl dis pută de la revenirea lu i Dinu
Gh eorghe în frunt ea clubu lui, instalarea acestu i nefiin d în că o ficializată. Ca fel ca şi Rapidul, Dinu
„Vamă” are amintiri plăcu te de la
precedenta întâlnire cu Craiova, pe
care a în vin s-o cu 5-0 la Giu rgiu,
und e era preşed inte. Acela a fo st
ultimu l eş ec înreg ist rat de Universitat ea în acest sezon . „Am av ut
mai multe d iscu ţii cu Dinu Gheo rgh e, d ar d oar fot balistice, nu d esp re situ aţia lui co nt ractu ală. Eu
su nt s igur că va rămîne aici şi va
pu ne u măru l la redres area echipei”
es te s peranţa lui Marian Rad a.

CLASAMENT
Steaua
CFR Cluj
Petrolul
4
Astra
5
ASA
6
Dinamo
Botoşani
Craiova
FC Braşov
Viitorul
Pandurii
Gaz Metan
13
„U” Cluj
14
Ceahlăul
Chiajna
Oţelul
Rapid
CSMS Iaşi

M
15
14
14
15
14
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14

V
12
9
8
7
7
7
7
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1

E
1
2
4
5
5
4
3
4
4
6
6
6
5
5
7
5
4
6

Î
2
3
1
3
2
4
5
4
6
5
6
6
7
7
6
8
8
7

G
33-8
23-10
25-9
24-12
19-9
26-20
20-20
18-20
18-23
19-20
18-21
16-21
15-21
14-24
13-23
7-22
7-20
11-23

P
37
29
28
26
26
25
24
22
19
18
15
15
14
14
13
11
10
9

CSJ ŞTIINŢA U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universitatea Craiova face selecţie la toate grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt permanente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi găsiţi la stadionul Tineretului, între orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan
(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu
(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose
(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profes or Nicolae Zamfir –
tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –
tel. 0743 16 76 34

