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Regele Mihai
are un bust şi la Craiova
5
De ieri, un bust al Majestăţii Sale Regele Mihai contemplă strada „A.I. Cuza”, fiind aşezat
chiar lângă Universitatea din Craiova, instituţie
de învăţământ pe care a înfiinţat-o, prin decret
regal, în anul 1947. În cadrul unei ceremonii
sobre, autorităţile locale au dezvelit bustul Suveranului, executat în bronz de sculptorul craiovean Marcel Voinea. La festivitate a luat parte
şi Alteţa Sa Regală Principele Radu, care le-a
mulţumit craiovenilor pentru gestul lor, mărturisind că oraşul Craiova este îndreptăţit să spere
la titlul de Capitală Culturală Europeană.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu, când s-a îmbolnăvit, s-a dus la doctor cu un
curcan perfect sănătos.
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Dezbatere etică
la o dezorientare
politică
Liviu Dragnea, preşedintele executiv al PSD, ex-directorul de campanie electorală al lui Victor Ponta
pentru alegerile prezidenţiale, nu exclude un congres al partidului în luna
decembrie, pentru clarificarea lucrurilor. Un asemenea eveniment, la
scurt timp după deznodământul de
acum cunoscut, rămâne extrem de
riscant, oricât de bine preparat organizatoric ar fi acesta. Mai ales că,
deja, nu puţini frondişti mai vocali iau cerut imperativ demisia. De altfel, Liviu Dragnea însuşi, conştient
de starea de comă cerebrală a stângii guvernamentale, presimte că „robespierrii” au pumnalele pregătite şi
graba nu este deplin justificată.
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Mai mulţi copii
defavorizaţi merg
la grădiniţă în
judeţul Dolj!

Iarna îşi intră
în drepturi.
Cum se pregătesc
autorităţile
doljene?
Pentru a preveni apariţia unor
situaţii de criză în perioada sezonului rece, la Prefectura Dolj a fost
convocată, ieri, o şedinţă lărgită a
Colegiului Prefectural. Cu această ocazie, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Sorin Răducan,
i-a atenţionat atât pe primari, cât
şi pe şefii instituţiilor şi societăţilor cu atribuţii în Comandamentul
de iarnă că trebuie să ia toate măsurile ce se impun pentru a trece
cu bine de iarnă.
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Marcel Iureş:
Spectacol
„Absolut!”
pe scena
Teatrului craiovean
„Colibri”!
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Dragnea: Marea
majoritate a liderilor
din partid spun
sã se facã congres
în acest an
Marea majoritate a liderilor PSD “zic sã se facã” un
congres al partidului în acest
an, dar existã ºi posibilitatea
convocãrii, “oricând, a unui
consiliu naþional de analizã
ºi de lansare a unor proiecte
politice”, a declarat, duminicã, pentru Mediafax, preºedintele executiv al PSD,
Liviu Dragnea. “Dacã se face
congres, marea majoritate a
liderilor din partid zic sã se
facã în acest an, ca din
ianuarie sã ne ocupãm de
guvern ºi de guvernare,
pentru cã avem obiective
serioase ºi þara chiar are
nevoie de guvernare, dincolo
de emoþie. Dacã nu se face
congres, putem face un
consiliu naþional de analizã
ºi de lansare a unor proiecte
politice oricând”, a spus,
pentru Mediafax, preºedintele
executiv al PSD. Anterior,
într-o emisiune a Antenei 3,
Dragnea a dat asigurãri cã
preºedintele PSD, Victor
Ponta, nu riscã sã piardã
aceastã poziþie, în eventualitatea unui congres. “Îmi
bazez aceastã afirmaþie pe
discuþia pe care am avut-o cu
toate organizaþiile (ºefii de
filiale - n.r.), în afarã de
trei-patru excepþii, a celor
care erau plecaþi din þarã. Au
discutat, nu au venit sã
spunã ce au visat noaptea, au
discutat, marþi ºi miercuri,
cu organizaþiile. Sunt câteva
mesaje pe care ei le-au luat
ºi le-au transmis, ºi anume
sã pãstrãm guvernarea ºi sã
pãstrãm în continuare echipa
de conducere la partid”,
spunea Dragnea.

Bogdan Aurescu, noul ministru
al Afacerilor Externe
Premierul Victor Ponta a revenit asupra propunerii de nominalizare a lui Mihnea Motoc ca
ministru la Externe ºi l-a propus pentru aceastã
funcþie pe Bogdan Aurescu, secretar de stat în
minister. Propunerea a fost înaintatã de Ponta
ieri, la scurt timp dupã ce a revenit la Bucureºti, din concediul petrecut în Emiratele Arabe
Unite. Potrivit unui comunicat de presã al Administraþiei Prezidenþiale, preºedintele Traian
Bãsescu a semnat, tot ieri, decretul prin care se
ia act de demisia lui Teodor Meleºcanu din funcþia de ministru al Afacerilor Externe ºi se constatã încetarea funcþiei acestuia de membru al
Guvernului. De asemenea, preºedintele Traian
Bãsescu a semnat decretul de numire a lui Bogdan Aurescu în funcþia de ministru al Afacerilor Externe.
Administraþia prezidenþialã anunþa, marþea
trecutã, cã Traian Bãsescu a semnat decretele
privind numirea lui Mihnea Motoc în funcþia de

ministru de Externe ºi a lui Hegedüs Csilla ca
ministru al Culturii, ceremonia de depunere a
jurãmântului urmând sã aibã loc miercuri, 19
noiembrie, dupã publicarea decretelor în Monitorul Oficial, însã acest lucru nu s-a mai întâmplat. Tot sãptãmâna trecutã, preºedintele Bãsescu menþiona cã, pentru a nu intra în stare de
incompatibilitate, înainte de numirea lui Mihnea
Motoc în Guvern, acesta trebuie sã nu mai aibã
calitatea de ambasador, fiind necesar un decret
de revocare din funcþia de ambasador al României la UE. ªeful statului a explicat cã acest
decret de revocare trebuie contrasemnat de cãtre premier, care era însã plecat în concediu.
Mihnea Motoc a fost nominalizat pentru postul
de ministru al Afacerilor Externe dupã ce Teodor Meleºcanu a demisionat din funcþie, la doar
o sãptãmânã dupã ce îl înlocuise pe Titus Corlãþean, din cauza problemelor de vot în diaspra
la alegerile prezidenþiale.

Premierul Ponta a revenit în þarã Vâlcov: Vineri vom avea bugetul definitivat
Premierul Victor Ponta a revenit, ieri, în Bucureºti, cu o aeronavã a companiei Fly Dubai, care a
aterizat pe aeroportul Henri Coandã
în jurul orei 13.00, au declarat agenþiei Mediafax surse oficiale. În acelaºi timp, surse aeroportuare au precizat pentru Mediafax cã premierul
a fost condus de cãtre protocolul
companiei aeriene pe un traseu special, cãtre o ieºire lateralã, nu cãtre
terminalul principal de sosiri sau
salonul oficial, procedurã folositã în
anumite situaþii. Premierul s-a aflat,
pentru câteva zile, în Abu Dhabi,
Realitatea TV transmiþând o fotografie cu Ponta ºi omul de afaceri

Sebastian Ghiþã, deputat PSD, ºi
precizând cã imaginea este dintr-un
club exclusivist din emiratul arab,
din noaptea de sâmbãtã spre duminicã. În imagine, Ponta poartã o
ºapcã de blugi ºi râde. Duminicã,
în Emiratele Arabe Unite, la Abu
Dhabi, a fost organizatã ultima etapã a Campionatului Mondial de Formula 1, ediþia 2014. Marþea trecutã, premierul Victor Ponta ºi-a delegat, prin decizie, atribuþiile de coordonare a Guvernului cãtre vicepremierul Gabriel Oprea, pentru perioada 19-24 noiembrie. La scurt
timp de la revenirea în þarã, premierul a venit la Palatul Victoria.

Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor va fi convocat „imediat” ce
va fi primitã cererea DNA privind ridicarea imunitãþii deputatului Marko
Attila (UDMR), a declarat, ieri, deputatul PSD Marcel Ciolacu, secretar al
BP, precizând cã aceastã cererea nu
fusese trimisã încã la Camerã. „Nu a
venit nici o scrisoare pânã în acest
moment. În momentul în care vine,
s-a hotãrât cu domnul preºedinte (Valeriu Zgonea – n.r.), imediat va fi convocat Biroul Permanent al Camerei”,
a precizat deputatul PSD, dupã o reuniune a conducerii Camerei. Procurorii DNA au cerut aviz de la Camera
Deputaþilor pentru arestarea deputa-
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Proiectul de buget pe 2015 va fi
finalizat pânã vineri ºi va intra în dezbaterea Parlamentului dupã 10 decembrie, a anunþat ieri ministrul delegat Darius Vâlcov. „Vineri vom
avea bugetul definitivat. Va fi liber
pânã marþi, când vin Comisia Europeanã ºi FMI. De pe 2 pânã pe
10 vom pune în dezbatere acest
buget ºi, probabil, pe 10 decembrie,
când va pleca Comisia, vom intra
cu el în Parlament ºi în dezbatere.
Mi-aº dori foarte mult ca pânã la
finalul sesiunii sã îl finalizãm, adicã
undeva pe 19 decembrie cred cã
ne-am putea încadra cu aprobarea
bugetului”, a declarat ministrul delegat pentru Buget la Parlament,

precizând cã este sigur cã parlamentarii opoziþiei vor vota documentul.
Potrivit lui Darius Vâlcov, în bugetul pentru anul viitor prioritare vor
fi investiþiile din fonduri europene
ºi se iau în calcul unele mãsuri suplimentare de relaxare fiscalã, cum
ar fi reducerea TVA. „Ne gândim la
unele mãsuri suplimentare de relaxare fiscalã, dar pânã vineri nu le
pot spune. Premierul le va comunica. Putem sã ne gândim inclusiv la
reducerea TVA. (...) În urma negocierilor ºi discuþiilor pe care le vom
avea cu FMI, e posibil la anumite
produse, dar e posibil sã ne gândim
ºi la general”, a mai menþionat ministrul delegat pentru Buget.

BP al Camerei se va întruni „imediat” ce va primi
cererea de ridicare a imunitãþii lui Marko Attila
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tului UDMR Marko Attila, acuzat de
abuz în serviciu, în acelaºi dosar cu
fosta ºefã a DIICOT Alina Bica. Attila-Gabor Marko este suspectat cã,
împreunã cu ceilalþi membrii ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor din cadrul Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþii,
a aprobat, în mod abuziv, raportul de
evaluare întocmit de expertul evaluator Emil Nuþiu, prin care a fost stabilitã valoarea de 377.282.300 lei pentru un teren de 13 hectare, prin supraevaluarea acestuia. Acest lucru a
adus statului un prejudiciu de
263.327.559 de lei, echivalentul a
62.548.113 euro.

Marko Bela: UDMR discutã sãptãmâna
aceasta dacã ar accepta,
în principiu, negocieri cu PNL
Angajatorii vor putea da tichetele
Liderul senatorilor UDMR, Marko Bela, afirmã cã Uniunea va discuta “probabil” sãptãmâna aceasta, “în principiu”, despre eventuale negocieri cu noul PNL (n.r. care a luat naºtere prin fuziunea
PNL cu PDL) privind formarea altei majoritãþi parlamentare, subliniind cã nu au existat astfel de tatonãri. “Nu UDMR va decide dacã
se schimbã Guvernul sau nu. Acest
lucru depinde de majoritatea parlamentarã ºi depinde ºi de voturile
UDMR. Dar în acest moment nam cunoºtinþã cã ar exista din partea opoziþiei o intenþie imediatã de
a forma o anumitã majoritate. Bã-

nuiesc cã, mai curând sau mai târziu, probabil cã la anul, se va încerca formarea unei alte majoritãþi
ºi atunci noi înºine va trebui sã
vedem ce facem, dar decizia, dupã
pãrerea mea, nu este a momentului”, a declarat, la RFI, Marko Bela.
Întrebat dacã UDMR ar fi dispusã
sã discute cu noul PNL despre formarea altei majoritãþi parlamentare, acesta a rãspuns cã “vom discuta acest lucru probabil deja sãptãmâna aceasta, când se va întruni
conducerea UDMR, dar probabil
cã numai în principiu, fiindcã dupã
cunoºtinþele mele nu au existat astfel de tatonãri”.

de masã ºi în format electronic
Angajatorii vor putea acorda salariaþilor tichetele de masã ºi în format electronic, oferite sub forma unui
portofel electronic alimentat de emitenþi cu valoarea nominalã a acestora, iar numãrul tichetelor primite lunar nu poate depãºi numãrul zilelor
lucrãtoare, potrivit unui proiect de
hotãrâre de guvern. Angajatorii vor
stabili împreunã cu reprezentanþii sindicatelor sau ai salariaþilor, prin contractele colective de muncã, clauze
privind acordarea alocaþiei individuale de hranã sub forma tichetelor de
masã, precum ºi forma suportului

acestora, respectiv suport electronic
ºi/sau hârtie, potrivit acestui proiect
de hotãrâre pentru aprobarea normelor de aplicare a legii privind acordarea tichetelor de masã. În cazul optãrii pentru suportul electronic, cardurile vor fi alimentate cu valoarea
nominalã aferentã tichetelor de masã,
care va fi folositã exclusiv pentru
achiziþionarea de produse alimentare, fãrã a fi permisã efectuarea de
operaþiuni de retragere de numerar.
Totodatã, vor fi eliminate prevederile care limiteazã utilizarea a maximum douã tichete de masã/zi.
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Dezbatere etică
la o dezorientare politică
MIRCEA CANŢĂR
Liviu Dragnea, preşedintele
executiv al PSD, ex-directorul de
campanie electorală al lui Victor
Ponta pentru alegerile prezidenţiale, nu exclude un congres al
partidului în luna decembrie, pentru clarificarea lucrurilor. Un asemenea eveniment, la scurt timp
după deznodământul de acum
cunoscut, rămâne extrem de riscant, oricât de bine preparat organizatoric ar fi acesta. Mai ales
că, deja, nu puţini frondişti mai
vocali i-au cerut imperativ demisia. De altfel, Liviu Dragnea însuşi, conştient de starea de comă
cerebrală a stângii guvernamentale, presimte că „robespierrii” au
pumnalele pregătite şi graba nu
este deplin justificată. Pe de altă
parte, sunt şi voci, altădată autorizate, inclusiv prin expertiză,
cum ar fi, de pildă, a lui Adrian
Năstase, care consideră că înţeleaptă s-ar dovedi mai de grabă
solicitarea unui vot de încredere
în Parlament de către Guvernul

Victor Ponta. Nu lipseşte nici
părerea preşedintelui de onoare al PSD, Ion Iliescu: acesta
vrea organizarea unui congres,
pentru a analiza (n.n. – ce?)
dezastrul şi a stabili gradele de
vinovăţie. În acest stufăriş de
opinii, un congres în pripă, pe
fondul dezamăgirii imense trăite, nu rezolvă mai nimic, în afara faptului că prilejuieşte unele
deconturi interpersonale, altminteri fireşti, când de fapt întreaga abordare ar trebui să fie
alta: alegerile prezidenţiale au
dat un semnal de alertă maximă social-democraţilor. „Da,
stânga poate muri”, şi asta a
afirmat-o în vară, la 14 iunie, la
puţină vreme după alegerile europarlamentare, actualul premier francez, Manuel Valls, la
primul său discurs în faţa Consiliului Naţional al Partidului Socialist. L-a contrazis Jacques Attali,
fost consilier special al lui Mitterrand, timp de 10 ani, director

BERD, regizor de teatru, dirijor
şi aşa mai departe. Şi n-a fost singurul. Victor Ponta a şi evitat sistematic, uneori străveziu, alteori
cu abilitate, să se poziţioneze la
stânga, căutând refugiu în zona
de centru, a stângii liberale, convins că poate rupe, prin mesajele
sale, din electoratul de dreapta
mai mult decât poate pierde din
electoratul de la stânga stângii.
Riscurile nu erau mici. Convertirea social-democraţilor la realism
şi pragmatism are de înfruntat
tentaţia unui populism naţionalist.
În panică politică, în confuzie
ideologică, social-democraţii caută un orizont. Şi nu Liviu Dragnea, căruia îi lipseşte anvergura
de orice fel, din păcate, poate săl identifice. Fiindcă s-a întâmplat
ceva la aceste alegeri prezidenţiale, care intră în istorie prin bascularea neverosimilă şi iraţională
– ex-abrupto – a opţiunilor, ce putea fi prevenit prin reinventarea
stângii intelectuale, independen-

te, într-o cultură fascinată până
la dogmatism de elitismul mesianic – de fapt copiii de casă ai unor
partide –, pretins reformist şi civilizator al dreptei globaliste, în
varianta neoliberală sau neoconservatoare. O dreaptă partizană
şi fanatică, pentru care orice critică mai ofensivă, ce tinde să-i demoleze privilegiile şi hegemonia,
este fie diabolizată, ca aberaţie,
fie denunţată drept comunistă, rusofilă, chineză şi antioccidentală,
pe o logică de război rece. Şi
încă un detaliu: stânga sau, poftim, social-democraţii de respiraţie mai veche, etala un discurs mereu relaxat, calm, raţional şi afabil şi atunci când se
dorea combativă. Generaţia
„40”, a lui Victor Ponta, ajunsă
la comandă, s-a dovedit mult
mai botoasă, arţăgoasă şi nu rareori neinspirată din punct de vedere al tactului, oricum defazată
de la ceea ce se întâmplă în Europa. Deşi putea să rămână cu-

prinsă de îngrijorare. Cu toate
acestea, confruntarea electorală,
de care ne-am despărţit recent,
n-a avut loc pe terenul opoziţiei
stânga şi dreapta, ci pe tema antibăsismului, resuscitată, deşi nu
mai avea „prospeţimea” opţiunii transpartinice din vara lui
2012. Mobilizarea ideologică a
stângii a fost, una peste alta, nu
precară, cât inexistentă. Astfel
de dezbateri, privind strategia
imediată, nu pot avea loc pe
fondul unor tensiuni resuscitate, de această dată cu substrat
etic. Fiindcă s-a preferat şi blatul. Înfrângerea lui Victor Ponta în alegerile prezidenţiale, dincolo de dezamăgirea propriului
câmp electoral, n-a fost deloc
„o bucurie” pentru socialiştii europeni, care contau pe un nou
pilon la Comisia Europeană şi
Consiliul European. În schimb,
inutil să mai adăugăm, popularii
europeni s-au văzut încununaţi
de încă o izbândă.
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Fiica lui Genicã Boericã ºi ceilalþi ºapte
membri ai grupãrii, deferiþi justiþiei
pentru înºelãciune ºi spãlare de bani
Gruparea de craioveni din care fac
parte apropiaþi, dar ºi una din fiicele
fugarului Genicã Boericã, a fost deferitã justiþiei. Dosarul în care cei opt inculpaþi sunt acuzaþi de infracþiuni grave, mai exact înºelãciune, evaziune fis-

calã, falsuri ºi spãlare de bani s-a înregistrat ieri la Curtea de Apel Craiova,
ocazie cu care a fost luatã în discuþie
ºi prelungirea mandatelor de arestare
pentru cei patru dintre membrii grupãrii aflaþi deja în spatele gratiilor.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Procurorii Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova au
finalizat cercetãrile ºi au dispus,
prin rechizitoriu, trimiterea în judecatã a opt persoane acuzate de
înºelãciune, evaziune fiscalã, fals
ºi spãlare de bani. Este vorba despre Aurel Dorian Prie, Radu Constantin Drãgan, Ileana Moandã,
Ionel Vlad (toþi patru în stare de
arest preventiv), Elena Drãgan,
Cristina Diana Boericã, Dorin
Cojocinescu ºi Dragoº Dan Dumitraºcu. Dosarul s-a înregistrat
ieri ºi se va judeca la Curtea de
Apel Craiova. Cei opt inculpaþi au
fost reþinuþi pe 5 noiembrie a.c.,

doar primii patru primind mandate de arestare preventivã, în timp
ce restul sunt sub control judiciar.
Reamintim cã, potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova care au
efectuat cercetãrile în cauzã, inculpaþii Prie Aurel Dorian, Drãgan Radu Constantin, Vlad Ionel,
Moandã Ileana, Cojocinescu Dorin ºi Boericã Diana Cristina,
apropiaþi ai lui Genicã Boericã,
cea din urmã fiind fiica acestuia,
au hotãrât, în anul 2007, înfiinþarea S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., societate prin
care s-a urmãrit obþinerea, în

mod ilicit, de creditare de la CEC
Bank, pe baza facturi falsificate
nr. 6984553/04.04.2007, cu privire la achiziþii de utilaje, suma
primitã fiind de 8.425.867. Dupã
obþinerea fondurilor, de acestea
urmau sã beneficieze, sub diferite forme, toþi cei implicaþi în
activitatea infracþionalã, lucru
care s-a ºi întâmplat.
Inculpaþii au creat o adevãratã
încrengãturã de firme, pentru a
se pierde urma banilor, pentru diversele operaþiuni financiare
efectuate nefiind plãtit impozit ºi
TVA. Inculpaþii au încheiat contracte false de cesiune creanþe

pentru a scãpa de plãþi, în circuitul firmelor fantomã figurând
chiar ºi unele cu sediul în insule
din Marea Caraibe. Cinci societãþi sunt ºi ele inculpate în dosar,
în timp ce Direcþiile Generale a

Finanþelor Publice din Craiova,
Bucureºti, Gorj, Mehedinþi ºi
CEC Bank s-au constituit pãrþi
civile în cadrul procesului penal,
în încercarea de a recupera prejudiciile create de inculpaþi.

Rãniþi grav în accident la Cerãt Sirian prins la PTF Calafat
cu documente de cãlãtorie false

Un grav accident de
circulaþie s-a petrecut,
ieri dupã-amiazã, în
comuna doljeanã Cerãt, patru persoane,
între care un tânãr de
16 ani, fiind rãnite
grav ºi transportate la
Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova.
Una dintre victime,
soþia ºoferului, a fost
adusã de la Cerãt cu
elicopterul SMURD,
întrucât avea nevoie
urgentã de îngrijiri
medicale.
Pompierii ºi poliþiºtii doljeni
au fost anunþaþi, ieri dupãamiazã, cã pe DJ 561, în comuna Cerãt s-a produs un grav
accident de circulaþie, în urma
cãruia patru persoane au fost
rãnite. Mai multe echipaje de
ambulanþã, SMURD ºi din cadrul SAJ Dolj, poliþiºti, dar ºi
elicopterul SMURD din cadrul
ISU Dolj, au ajuns la faþa locului pentru preluarea rãniþilor.
Poliþiºtii Serviciului Rutier
Dolj, în urma primelor cercetãri efectuate, au stabilit cã Ion
Gunã, de 77 de ani, din comuna Goicea, în timp ce conducea un autoturism Opel Astra,
dinspre Craiova cãtre casã, pe
raza comunei Cerãt, din cauza
neatenþiei ºi a oboselii, a pierdut controlul direcþiei ºi s-a izbit violent cu maºina de un cap
de pod. Atât ºoferul, cât ºi soþia lui, Elena, de 73 de ani, dar
ºi Gheorghe ªarpe, de 74 de

Poliþiºtii de frontierã de la Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au depistat un cetãþean sirian care a încercat sã
intre ilegal în România folosindu-se de un titlu de cãlãtorie fals,
aparþinând unui cetãþean austriac.

ani, ºi Iulian C. de 16 ani, toþi
din Goicea, au fost transportaþi la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, unde au
rãmas internaþi sub supraveghere medicalã. Întrucât starea
sa era cea mai gravã, femeia a
fost cea preluatã de elicopterul SMURD, ºi adusã la Craiova. Se pare cã cei patru fuseserã dis-de-dimineaþã la târgul
de sãptãmânã din Craiova ºi
accidentul s-a petrecut când se
întorceau acasã. „În cauzã a
fost întocmit dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub
aspectul comiterii infracþiunii
de vãtãmare corporalã din culpã”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Accident în giratoriu
În plus, un alt accident de
circulaþie s-a petrecut, de
aceastã datã în Craiova, în

noaptea de duminicã spre luni,
un tânãr de 23 de ani fiind
transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Din cercetãrile poliþiºtilor Biroului Rutier
Craiova s-a stabilit cã, Petriºor Sandu, de 23 de ani, din
municipiu, în timp ce conducea un autoturism BMW pe
strada „Potelu”, la intersecþia
în sens giratoriu cu strada
„Caracal”, nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, marca Alfa Romeo, condus de El Akad Mustaffa Amir,
de 25 de ani, din Craiova, ºi la izbit violent. În urma accidentului a rezultat vãtãmarea
corporalã a lui Petriºor Sandu,
care a fost transportat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. ªi în acest caz s-a
întocmit dosar penal pentru vãtãmare corporalã din culpã,
dupã cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, vineri
searã, în jurul orei 21.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat, judeþul Dolj, s-a prezentat pentru a intra în þarã, cãlãtorind cu un autoturism condus de un cetãþean austriac, o
persoanã de sex masculin care
a prezentat la controlul de frontierã un titlu de cãlãtorie eliberat de autoritãþile austriece. Procedând la verificarea documentului, echipa comunã de control
formatã din poliþiºti de frontierã români ºi bulgari a constatat

faptul cã persoana care s-a prezentat la control nu corespunde cu cea din fotografia documentului de cãlãtorie. În urma
verificãrilor s-a constatat cã
persoana în cauzã este cetãþeanul sirian Hamza D., în vârstã
de 25 de ani.
„Conform protocolului româno-bulgar, cetãþeanul sirian a
fost preluat de cãtre autoritãþile
de frontierã bulgare în vederea
continuãrii cercetãrilor ºi dispunerii mãsurilor legale ce se impun”, a precizat subcomisar
Dãnuþ Rudãreanu, din cadrul
Biroului de presã al STPF Dolj.
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Regele Mihai
are un bust şi la Craiova
De ieri, un bust al Majestăţii Sale Regele Mihai
contemplă strada „A.I. Cuza”, fiind aşezat chiar
lângă Universitatea din Craiova, instituţie de
învăţământ pe care a înfiinţat-o, prin decret regal,
în anul 1947. În cadrul unei ceremonii sobre, autorităţile locale au dezvelit bustul Suveranului, executat
în bronz de sculptorul craiovean Marcel Voinea. La
festivitate a luat parte şi Alteţa Sa Regală Principele
Radu, care le-a mulţumit craiovenilor pentru gestul
lor, mărturisind că oraşul Craiova este îndreptăţit să
spere la titlul de Capitală Culturală Europeană.

câteva ce nu au fost menţionate aici, nu este decât
firesc ca membrii familiei noastre să fie prezenţi
atunci când ne onoraţi cu memoria. Aşa stând lucrurile, având atât de multe lucruri de care să ne
aducem aminte din istoria Craiovei din punct de vedere educativ, cultural, economic, arhitectonic, politic, diplomatic, sunt multe argumente cele care vă
dau dreptul să speraţi la calitatea de Capitală Culturală Europeană. Iar faptul le şi onoraţi aşa cum se
cuvine, la o distanţă aşa de mare de la fundarea lor
– aproape trei sferturi de secol – vă face cinste”, a
spus, în alocuţiunea sa, Alteţa Sa Regală Principele
Radu.

Bustul Regelui Mihai a
surprins plăcut publicul

Vremea friguroasă de sfârşit de noiembrie, cu cer
noros şi câţiva stropi de ploaie, nu i-a împiedicat pe
craioveni – ce-i drept, nu foarte mulţi la număr – să
participe la ceremonia de dezvelire a bustului carel reprezintă pe Majestatea Sa, Regele Mihai. Primarul Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, şi prefectul judeţului,
Sorin Răducan, au luat parte la ceremonial, alături
de Alteţa Sa Regală, Principele Radu. Festivitatea a
început cu intonarea Imnului României şi, apoi, a
Imnului Regal, după care au urmat alocuţiunile.
«Omagiem unul dintre înaintaşi, o figură ilustră care
s-a preocupat foarte mult de ceea ce înseamnă istoria şi tradiţia locului. Pentru că atunci când a semnat cele două decrete regale şi a înfiinţat două instituţii de prestigiu din Craiova – Filarmonica „Oltenia” şi Universitatea din Craiova – ne-a lăsat nouă,
urmaşilor, lucruri cu care să ne mândrim», a afirmat
primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, care i-a
mulţumit apoi Alteţei Sale Regale pentru că faptul
că a onorat cu prezenţa acest eveniment.

Principele Radu le-a
mulţumit craiovenilor
Alteţa Sa Regală Principele Radu le-a mulţumit
craiovenilor pentru faptul că sunt prezenţi în „Piaţa
Tricolorului” pe o vreme aşa de friguroasă, apoi lea transmis „bucuria şi mulţumirea Majestăţii Sale”:
„Sunt nespus de bucuros că aveţi atât de multe edificii cărora le sărbătoriţi o vârstă respectabilă, instituţii care fac astăzi mândria locului alături de extraordinara zestre arhitectonică şi de tradiţia economică pe care o aveţi. Avem şi alte ctitorii regale, alte

Bustul Majestăţii Sale Regele Mihai este amplasat, aşadar, între clădirile Universităţii din Craiova şi
Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi i-a impresionat plăcut pe toţi cei prezenţi. După terminarea ceremonialului, când şi buclucaşul covor roşu (care,
din cauza vântului a dat bătăi de cap organizatorilor)
a fost ridicat, mulţi dintre cei prezenţi s-au apropiat
curioşi de el. Profitând şi de faptul că circulaţia a
fost oprită temporar pe strada „A.I. Cuza” pentru
acest eveniment, oamenii au făcut un pas înainte pentru a-l studia îndeaproape. Aşa se face
că bustul, proaspăt „botezat” de stropi răzleţi de ploaie, a fost comentat îndelung şi
fotografiat cu telefoanele mobile. În cele din
urmă, părerea generală a fost că sculptura,
care se află amplasată pe un soclu înalt, îl reprezintă
fidel pe Majestatea Sa, mulţi fiind cei care ar fi dorit
să-l felicite personal pe artistul, care, însă, a preferat să rămână ascuns în public.

Sculptorul Marcel Voinea:
„A fost dificil să îi prind
caracterul”
Sculptorul Marcel Voinea, care este şi preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala
Craiova, este cel care şi-a pus semnătura pe bustul
Regelui Mihai. Lucrarea este turnată în bronz şi a
fost executată într-un atelier de specialitate din Arad,
considerat în breasla artiştilor plastici ca fiind cel
mai bun din ţară. „Am lucrat la acest bust timp de
două luni, din iunie şi până în august, dar încă nu
este gata. Ornamentele, care sunt făcute din ciment,
vor fi înlocuite cu altele din bronz, acestea fiind acum
în lucru. Dar a fost o lucrare care a necesitat multă
concentrare şi foarte multă muncă. Am lucrat având
în faţă 20 de fotografii ale Majestăţii Sale. Nu l-am
cunoscut niciodată personal şi a fost dificil să îi prind
caracterul”, a mărturisit Marcel Voinea. „Ideea mea
a fost să fie o sculptură care să îl înfăţişeze la anii
tinereţii, adică atunci când el a fost rege. Mulţi se
aşteptau să fie o statuie modernă, dar eu am preferat să fie o operă clasică, dar care este, totuşi, modernă prin ornamente sale şi prin soclu”, este de
părere sculptorul craiovean. În ţară există mai multe busturi ale Regelui Mihai, dar toate îl înfăţişează
la anii maturităţii, spre deosebire de cel de la Craiova, care îl întruchipează pe Regele Mihai tânăr.
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Mai mulþi copii defavorizaþi merg
la grãdiniþã în judeþul Dolj!
În acest an ºcolar, 415 copii defavorizaþi din 6 comunitãþi din judeþul Dolj sunt sprijiniþi de Asociaþia OvidiuRo, în parteneriat cu
Consiliul Judeþean ºi cu Inspectoratul Judeþean Dolj, sã meargã zilnic la grãdiniþã, în cadrul proiectului „Fiecare copil în grãdiniþã” în
În Dolj, proiectul se desfãºoarã din 2011 în Amãrãºtii de Jos
ºi Podari. Datoritã rezultatelor
bune în aceste comunitãþi ºi deschiderii autoritãþilor publice locale ºi judeþene, proiectul a fost
extins în acest an în alte patru

comunitãþi: Calopãr , Valea
Stanciului, Cetate ºi Maglavit.
Creºterea prezenþei regulate la
grãdiniþã a copiilor proveniþi din
familii fãrã posibilitãþi materiale
a fost vizibilã chiar din primele
luni – în octombrie, 76% – respectiv 315 copii înscriºi în program (din totalul de 415) au venit zilnic la grãdiniþã, faþã de
media de prezenþã de sub 60%
înregistratã înainte de program

judeþele Braºov, Dâmboviþa ºi
Dolj. Proiectul este finanþat prin
granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, ºi
are o valoare totalã a finanþãrii de
244.131 de euro, din care 70.000
de euro sunt alocaþi proiectului în
judeþul Dolj.

în aceste comunitãþi.
Ieri, reprezentanþii Asociaþiei
OvidiuRo au întreprins o vizitã
la Calopãr, la grãdiniþa din localitate. Micuþii erau pregãtiþi pentru a-l întâmpina pe Moº Nicolae. Maria Gheorghiu, cofonda-

tor al Asociaþiei OvidiuRo, a
preconizat cã administraþia judeþeanã a fãcut un pas important cãtre asigurarea accesului
la educaþie a copiilor foarte sãraci. „Vom sprijini autoritãþile de
aici sã aducã la grãdiniþã toþi
copiii dezavantajaþi din comunitãþile selectate ºi vom lucra
împreunã pentru a asigura prezenþa copiilor zi de zi”, a spus
Maria Gheorghiu.

Pe termen lung, OvidiuRo îºi propune sã transforme „Fiecare
copil în grãdiniþã” în program naþional, finanþat din fonduri
publice. Primul judeþ care a alocat fonduri pentru acoperirea tichetelor sociale este Clujul, la începutul anului 2014,
prin intermediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului.

Iniþiative menite sã vinã
în beneficiul comunitãþii
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, prezent
la conferinþa de presã, a spus cã
instituþia pe care o reprezintã a
încurajat în permanenþã iniþiativele menite sã vinã în beneficiul
comunitãþii, oferindu-ºi sprijinul
ori de câte ori a avut posibilitatea. „Este ºi cazul proiectului
«Fiecare copil în grãdiniþã»,
cãruia ne-am alãturat cu toatã
convingerea, cu atât mai mult cu
cât el serveºte nevoii de educaþie a copiilor proveniþi din medii
defavorizate, ai cãror pãrinþi nu
au posibilitãþile materiale necesare pentru a-i susþine într-o
unitate de învãþãmânt. Acest
demers social lãudabil s-a bucurat de un real succes în judeþul nostru, evidenþiat de creºterea numãrului de localitãþi în
care este implementat, de la
douã, în anii trecuþi, la ºase, în
prezent. Graþie proiectului, sute
de copii din Dolj pot merge zi
de zi la grãdiniþã, fiindu-le astfel deschisã o poartã cãtre învãþãturã ºi, odatã cu ea, o ºansã
realã la un viitor mai bun”, a
subliniat Ion Prioteasa.

Consolidarea parteneriatului
intersectorial

Datoritã proiectului „Fiecare
copil în grãdiniþã” în judeþele
Braºov, Dâmboviþa ºi Dolj, peste 1.000 de copii proveniþi din
familii fãrã posibilitãþi materiale
merg la grãdiniþã în anul ºcolar
2014-2015. Proiectul este derulat în parteneriat cu Consiliile
Judeþene, Inspectoratele ªcolare ºi Asociaþia Learn&Vision ºi
implementat de ºcolile ºi primãriile din comunitãþile partenere,
iar obiectivele vizate sunt creºterea numãrului copiilor dezavantajaþi care au acces la educaþie preºcolarã în cele trei judeþe ºi consolidarea parteneriatului intersectorial, ca bazã pentru extinderea proiectului la nivel judeþean.
Profesorul Georgicã Bercea,
inspector ºcolar general Dolj, a
apreciat proiectul ºi a spus cã
acesta reuºeºte sã faciliteze accesul la educaþie preºcolarã, iar
pe termen lung sã scadã riscul
de excluziune socialã al copiilor
sãraci ºi sã contribuie la creºterea gradului de integrare socialã
ºi profesionalã. „Totodatã, suntem convinºi cã acest proiect va

În 2010, OvidiuRo a lansat Programul „Fiecare copil în
grãdiniþã”. Considerat model de bunã practicã în domeniul
educaþiei preºcolare de cãtre ministrul Educaþiei Naþionale,
Remus Pricopie, programul a crescut prezenþa zilnicã a copiilor la grãdiniþã de la o medie de sub 40% înainte de implementarea programului la o medie de peste 80%.

dezvolta un sistem de sprijin coerent, coeziv ºi sustenabil pentru pãrinþi, profesori ºi reprezentanþi ai comunitãþilor locale”, a
completat Georgicã Bercea.

45 de comunitãþi
din 11 judeþe

Proiectul face parte din programul „Fiecare copil în grãdiniþã”, implementat de OvidiuRo în 45 de comunitãþi din 11
judeþe, din 2010. Programul stimuleazã pãrinþii sã-ºi aducã zilnic copiii la grãdiniþã, oferindule tichete sociale în valoare de
50 de lei pe lunã. Copiii se calificã pentru program pe baza
veniturilor familiei (sub 150 de
lei pe lunã pe membru de familie), condiþiilor de trai precare
ºi nivelului scãzut de educaþie
al pãrinþilor. Pentru a primi tichetele, copiii trebuie sã nu aibã
nicio absenþã nemotivatã, iar
pãrinþii trebuie sã participe la o
activitate lunarã în grãdiniþã ºi
sã ajute profesorul la grupã, de
cinci ori pe an.

Concurs pentru finanþare

La sfârºitul lunii iunie, Ovi-

diuRo, Consiliul Judeþean Dolj ºi
Inspectoratul ªcolar Judeþean au
lansat un concurs prin care invitau toþi primarii ºi directorii din
comunele care se confruntã cu
o ratã mare a sãrãciei ºi a abandonului ºcolar sã aplice pentru
finanþare. Din cele 16 comunitãþi doljene care au aplicat, au
fost selectate Calopãr, Valea
Stanciului, Cetate ºi Maglavit. În
plus, proiectul continuã sã sprijine copiii din Amãrãºtii de Jos
ºi Podari.
Copiii proveniþi din familii fãrã
posibilitãþi materiale, care nu beneficiazã de educaþie timpurie,
încep ºcoala cu un decalaj educaþional imens faþã de ceilalþi.
Aceste diferenþe devin din ce în
ce mai evidente în timp ºi afecteazã mai târziu participarea lor
la ºcoalã ºi gãsirea unui loc de
muncã. Cofondatoarele Asociaþiei OvidiuRo, Maria Gheorghiu
ºi Leslie Hawke, au observat cã
acest decalaj poate fi prevenit
prin intervenþie timpurie, începând de la grãdiniþã, atunci când
se formeazã bazele pe care se
vor aºeza toate deprinderile de
învãþare ºi abilitãþile copiilor.
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Iarna
Iarna îºi
îºi intrã
intrã în
în drepturi.
drepturi.
autoritãþile doljene?
doljene?
Cum
Cum se
se pregãtesc
pregãtesc autoritãþile
Pentru a preveni apariþia unor situaþii de crizã în perioada sezonului
rece, la Prefectura Dolj a fost convocatã, ieri, o ºedinþã lãrgitã a Colegiului Prefectural. Cu aceastã ocazie, reprezentantul Guvernului în tePrefectul de Dolj a avertizat cã
pentru a evita problemele trebuie
asigurat stoc de material antiderapant, dar ºi utilajele necesare
deszãpezirii. „Pentru cã au trecut peste noi mai multe ierni în
care am acþionat corespunzãtor,
este necesar sã privim cu toatã
responsabilitatea sarcinile ce ne
revin. Aº aminti doar câteva: asigurarea stocului de material antiderapant, asigurarea utilajelor necesare pentru deszãpezire, asigurarea permanenþei la sediul Primãriei, informarea cetãþenilor cu
privire la condiþiile de drum, asigurarea unor spaþii încãlzite pentru cei blocaþi în trafic, asigurarea de ceaiuri calde, apã, gustãri, asigurarea de cãldurã în
unitãþile de învãþãmânt. De asemenea, vã rog sã verificaþi dacã
existã cazuri de persoane vârstnice izolate ºi sã fiþi atenþi la femeile gravide ºi la persoanele
care fac dializã”, a declarat prefectul Sorin Rãducan.

ritoriu, Sorin Rãducan, i-a atenþionat
atât pe primari, cât ºi pe ºefii instituþiilor ºi societãþilor cu atribuþii în
Comandamentul de iarnã cã trebuie
sã ia toate mãsurile ce se impun pentru a trece cu bine de iarnã.

Almãj – a comunicat cã nu are
posibilitatea de cazare ºi servire a hranei la nivelul comunei.
Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al judeþului
Dolj a transmis deja Comitetelor
locale pentru situaþii de urgenþã
principalele responsabilitãþi care
le revin. Printre acestea, asigurarea mijloacelor de intervenþie
pentru deszãpezire – tractoare,
pluguri – ºi a cantitãþilor de materiale antiderapante – sare, nisip. De asemenea, a trebuit identificate ºi pregãtite mijloacele de
transport ºi tractare pentru a
acorda ajutor în situaþia în care
vor fi participanþi la trafic, imo-

bilizaþi din cauza condiþiilor meteo nefavorabile ºi asigurarea
uneltelor necesare pentru personalul serviciilor voluntare pentru
situaþii de urgenþã: lopeþi, cazmale ºi târnãcoape.
Tot în responsabilitatea autoritãþilor intrã ºi asigurarea spaþiilor necesare cazãrii (adãpostirii) persoanelor surprinse de
viscol ºi pregãtirea acestora
(golirea spaþiilor unde este cazul, asigurarea mijloacelor de
încãlzire ºi verificarea acestor
mijloace, asigurarea combustibililor pentru încãlzire, paturi,
pãturi, saltele, toalete). În situaþia în care se va instala iarna vor

fi monitorizate, în perioada manifestãrii fenomenelor meteorologice periculoase, prin reþeaua
medicilor de familie, urgenþele
cunoscute (femeile însãrcinate
aflate în evidenþã, bolnavi cronici, persoane care necesitã dializã, cazuri cu risc).

Pregãtiri pentru
depozitarea ºi distribuirea ajutoarelor
alimentare
Tot în cadrul ºedinþei de ieri,
prefectul judeþului Dolj, Sorin
Rãducan, i-a înºtiinþat pe primarii doljeni cu privire sarcinile ce
le revin pentru pregãtirea ºi repartizarea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeanã pentru persoanele defavorizate.
„Vã revin responsabilitãþi deosebite în ceea ce priveºte identificarea locaþiei care trebuie sã

Trei comune
nu au utilaje
de deszãpezire
Potrivit unei informãri a ISU
Dolj, trei localitãþi doljene nu
deþin utilaje de deszãpezire.
Este vorba de Botoºeºti-Paia,
Gogoºu ºi Secu. De asemenea,
22 de localitãþi nu deþin materiale antiderapante, iar una –

corespundã din punctul de vedere al condiþiilor igienico-sanitare, locaþie destinatã depozitãrii recepþiei ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeanã
pentru persoanele defavorizate.
Atrag atenþia conducãtorilor instituþiilor abilitate – DSP ºi
DSVSA – cã trebuie sã verifice
locaþiile stabilite în fiecare din
cele 111 localitãþi ale judeþului
Dolj. De asemenea, în cadrul
programului de lucru vor fi desemnate persoane abilitate sã
semneze documentele de gestiune ºi cele care vor þine legãtura
în relaþia cu Ministerul Fondurilor Europene ºi Instituþia Prefectului judeþului Dolj. Totodatã,
veþi întocmi liste suplimentare
care cuprind persoane ce pot beneficia de ajutoare între data
constituirii actualizãrii bazei de
date ºi data distribuirii alimentelor”, a explicat prefectul de Dolj.

Succes al UMF Craiova

Tratatul de chirurgie pediatricã, premiat
de Academia de ªtiinþe Medicale
Tratatul de chirurgie pediatricã realizat sub coordonarea acad. dr. Corneliu Sabetay a fost premiat sãptãmâna trecutã, fiind considerat cea mai bunã apariþie, în 2014, la Editura Academiei de ªtiinþe Medicale. Lucrarea a fost lansatã în luna aprilie a.c. în ca-

drul unui eveniment ce a avut loc la Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova, fiind cel de-al treilea volum din cadrul Tratatului de chirurgie, apãrut
la Editura Academiei, sub redacþia prof. dr. Irinel Popescu, preºedintele Academiei de ªtiinþe Medicale.

Volumul, unul demult aºteptat în lumea medicalã, a fost gândit astfel încât sã conþinã ºi unele subiecte tratate de profesori de la cele mai importante centre universitare româneºti,
dar ºi de medici din strãinãtate, cum
ar fi Benoit Galifer, profesor la Universitatea de Medicinã din Montpellier (Franþa), Michel Schmitt din Nancy (Franþa) sau Yehuda Yona de la
Chicago (SUA). Pãrintele chirurgiei
pediatrice, regretatul profesor Alexandru Pesamosca, este prezent în
câteva din paginile acestui prestigios
tratat.

Tratatul cuprinde prelegeri ale unor
personalitãþi în chirurgia pediatricã
„Acest tratat s-a creat prin contribuþia tuturor colegilor mei din centrele
Bucureºti, Timiºoara, Iaºi, Constanþa ºi
Galaþi. Ne-am întâlnit între noi ºi am stabilit fiecare ce capitole va scrie. O parte
din prelegerile în cadrul a 11-12 congrese medicale, care s-au desfãºurat aici ºi
la care au participat personalitãþi ale chirurgiei pediatrice, sunt cuprinse, cu
acordul autorilor, în acest tratat. De asemenea, unii dintre noi am participat la
prezentarea unor lucrãri de doctorat, cu
subiecte interesate ºi bine expuse, pe care

le-am inclus ºi pe acestea în lucrare. Deasupra acestui volum pluteºte spiritul profesorului Alexandru Pesamosca, al profesorului Dumitru Vereanu, plutesc umbrele unor colegi ai noºtri care nu mai
sunt printre noi”, a precizat acad. dr. Corneliu Sabetay.
Medicul craiovean va fi prezent sãptãmâna viitoare, la Amiens, în Franþa,
la cel de-al 33-lea seminar de chirurgie pediatricã al Societãþii Franceze de
Chirurgie.
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„Sfântul Klaus” ºi riscul dezvrãjirii

Dupã freamãtul scandalos post-alegeri
în care ne-am regãsit, cu o maladivã vocaþie a dezbinãrii, angajaþi într-o nãtângã ºi absurdã confruntare între buni ºi
rãi, cred cã e cazul unor descinderi mai
curajoase în realitatea brutã a momentului pe care tocmai îl traversãm: unii,
„perdanþii”, cu „mândriile” (inclusiv ori
mai ales aceea „de a fi români”) terfelite, alþii, „câºtigãtori”, cu „orgoliile” supradimensionate (inclusiv ori mai ales cel
al „zdrobirii comunismului”).
Asumatã în intimitatea brutã a lucrurilor, se poate constata cu uºurinþã cã
nici unii, nici alþii n-au abilitatea propriilor lor situãri: ca mai mereu, realitatea,
brutã ºi fluidã, e mai complicatã, atât cã,
vorba lui Nietzsche, cuvintele, ca mãrci
ale unor alinieri (pretins „ideologice”),
pãlesc în faþa duritãþii pietrei care e realitatea însãºi.

Aºadar, presupunând cã a învins „Binele”, cã, în sfârºit, pãºim pe „drumul
drept”, debranºaþi ºi salvaþi de la pericolul „roºu” (diabolizat în cheie vampiristdraculianã), perspectiva deschisã în faþa
preºedintelui ales ºi a susþinãtorilor sãi,
îndeosebi cei fanatizaþi, capãtã forma ºi
dimensiunea unei imense poveri. Întâi,
fiindcã aºteptãrile depãºesc mult potenþialul Alesului: sanctificat, investit cu o
funcþie aproape mesianicã, Johannis nu
este nici pe departe ceea ce fanii sãi, atinºi
subit de un fior aproape mistic, vor sã
fie; ºi el, de altfel, n-are nicio vinã pentru asta, tot aºa cum n-a avut nici vina
de a fi fost luat din… salã ºi urcat pe
scenã, devenind astfel protagonistul unui
spectacol prin decizia unui public prea
sictirit de tradiþia scenetelor de familie.
„Sfântul” Klaus nu-i altceva decât promisiunea Prinþului din tradiþia epic-ora-

lã – autohtonã, nemþeascã ºi generalumanã –, a cãrui adulare e restrânsã la
durata poveºtii; odatã sfârºitã aceasta,
unicul medicament în calea riscului intoxicãrii cu virusul ficþional (cãci orice
poveste e o ficþiune) rãmâne dezvrãjirea: cu alte cuvinte, revenirea cu picioarele pe pãmânt.
Nu cred cã e cazul reluãrii, în forma
confruntãrii de gherilã din ultimul episod al alegerilor, a atâtor sentinþe incriminante ºi de o parte ºi de alta; ele continuã, în aceeaºi strâmbã logicã a unui
concurs de etichete cã doar suntem în
plinã comedie a consumismului postcapitalist, prea puþin atenþi la conþinuturi de dincolo de sticlã.
Am susþinut – ºi îmi pãstrez opinia –
cã profesorul sibian de fizicã a fost pionul surprizã rezervat unei mutãri finale
ce-a închis un joc: a scos din competi-

þie un concurent, victimã a propriei galerii al cãrei prematur gust al victoriei ia distras atenþia de la ultima mutare.
Competiþia însã nu s-a încheiat, ea îºi
schimbã, de azi, de mâine, doar „jucãtorii” ºi „miza”: primii sunt românii în
totalitatea lor, buni ºi rãi, deºtepþi ori
proºti, iar miza e recâºtigarea unei normalitãþi de care, altminteri, Istoria, cu
majusculã, ne-a cam lipsit de decenii; ori
chiar de veacuri?
În ce priveºte hãuliturile unor autoinventaþi analiºti, jurnaliºti în tonalitãþi
de un fanatism purulent, ele nu depãºesc,
în esenþã ºi în mesaj, corul jelaniilor depresive din cealaltã parte. ªi unele ºi altele sfârºesc, din nefericire, sub tãiºul
nemilos al unei inutilitãþi greu pardonabile. Pentru unii, clipa dezvrãjirii a sosit, odatã cu o înfrângere neanunþatã,
pentru ceilalþi abia va urma.

Preºedintele ANRE: Este posibilã creºterea Oficial CE: Raportul MCV
preþurilor pentru consumatorii conectaþi pentru România va fi publicat
la centralele termine de cartier
la începutul anului 2015
O creºtere a preþurilor la energia
furnizatã consumatorilor casnici conectaþi la centralele
termice de cartier
este posibilã de la 1
ianuarie 2015, eliminându-se totodatã ºi o discriminare
faþã de consumatorii posesori de centrale de apartament, a declarat,
ieri, preºedintele
Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în
domeniul Energiei
(ANRE), Nicolae
Havrileþ.
„Este vorba de o posibilã
creºtere a preþului la energia termicã furnizatã consumatorilor
casnici din centralele termice.
Aceste centrale termice funcþioneazã în zona eligibilã ºi, în
mod natural, ar trebui sã-ºi ia
gaze naturale din zona concurenþialã, care are un preþ mai mare
decât îl au consumatorii casnici,
care pânã în 2021 vor beneficia
de un program de creºtere etapizatã ºi nu se pune problema de
creºtere a preþurilor la acest tip
de consumator, ci la consumatorii casnici care sunt discriminaþi, pentru cã centralele termice de care aparþin ei sunt obligate sã ia gaze naturale de pe
piaþa concurenþialã la preþul de
industrie”, a afirmat preºedintele ANRE, care a participat la o
dezbatere organizatã de Comisia
pentru Industrii a Camerei Deputaþilor.

Raportul Mecanismului de Cooperare ºi Verificare (MCV)
pentru România va fi publicat la începutul anului 2015, a declarat, ieri, purtãtorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mina Andreeva, precizând cã raportul va fi lansat o datã pe an. „Urmãtorul
raport MCV va fi la începutul lui 2015, încã nu a fost stabilitã o
datã”, a spus Mina Andreeva, rãspunzând unei întrebãri.

El a adãugat cã se pune problema unei modificãri legislative
care sã elimine aceastã discriminare, pentru ca ºi consumatorii
casnici arondaþi la centralele termice de cartier sã beneficieze de
acelaºi tratament cu cei care se
alimenteazã direct, în sensul accederii la calendarul de preþuri,
pânã în 2021. Havrileþ a mai spus
cã, pânã în acest moment, preþul
se situa la acelaºi nivel în privinþa consumatorilor casnici cu cei
industriali, dar din aceastã iarnã
ar exista o discrepanþã, deoarece
se liberalizeazã piaþa non-casnicã ºi existã o diferenþã de la 90
de lei/ MW la consumatorul industrial faþã de 53 de lei/MW la
consumatorul casnic.
„La începutul lunii, am prezentat în scris la Departamentul
de Energie, am lucrat împreunã,
suntem într-o colaborare, cred
cã în aceastã sãptãmânã va ieºi

o formã de ordonanþã de urgenþã modificatã, de aducere la acelaºi numitor a consumatorilor
casnici, indiferent de unde îºi iau
energia”, a menþionat Havrileþ.
Întrebat despre ce fel de scumpiri ar fi vorba, acesta a rãspuns
cã „în momentul în care centralele termice care furnizeazã
energie ºi apã caldã consumã
gaze la preþul concurenþial cu cel
de la industrie acesta ar însemna, din estimarea noastrã, sunt
calculele ANRE, cã preþul de
producþie la gigacalorie ar putea
sã creascã între 28 ºi 35%, este
vorba de preþul de producere,
asta nu înseamnã cã se reflectã
în preþul gigacaloriei la final,
dar, sigur, ar avea un ascendent
al preþului final tocmai cã achiziþia de cãtre aceste termocentrale vine din piaþa concurenþialã, care ar discrimina consumatorii casnici”.

Uniunea Europeanã ar putea
intensifica monitorizarea României ºi Bulgariei întrucât MCV nu
a adus efectele aºteptate, a afirmat, sãptãmâna trecutã, ambasadorul Franþei la Sofia, Xavier
Lapeyere de Cabanes, citat de
site-ul Novinite.com. În cursul
unui seminar pe tema situaþiei
din Balcani desfãºurat la Sofia,
Xavier Lapeyere de Cabanes a
declarat cã nu existã semnale privind încetarea MCV, „dimpotrivã, mãsurile de monitorizare a
României ºi Bulgariei ar putea fi
intensificate”.
Experþi ai CE au efectuat, în
perioada 22-26 septembrie, o
nouã misiune de evaluare a progreselor înregistrate de România în domeniile reformei justiþiei ºi luptei împotriva corupþiei,
în cadrul MCV, aceºtia având o
întrevedere cu ministrul Justiþiei,

Robert Cazanciuc . Potrivit Ministerului Justiþiei, în cadrul întrevederii experþilor CE cu ministrul Cazanciuc au fost abordate aspecte referitoare la implementarea noilor coduri ºi operaþionalizarea unui mecanism de
monitorizare inter-instituþional
care va conferi suportul necesar eficientizãrii acestui demers,
echilibrarea volumului de activitate al instanþelor ºi parchetelor,
finalizarea proiectului Strategiei
de dezvoltare a sistemului judiciar ºi pregãtirea pentru lansarea sa în dezbatere publicã.
De asemenea, echipa de evaluare a CE a discutat cu reprezentanþii Ministerului Justiþiei
despre adoptarea de cãtre Parlament a proiectului de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru magistraþii condamnaþi
pentru fapte de corupþie.
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Marcel Iureş: Spectacol „Absolut!”
pe scena Teatrului craiovean „Colibri”!
Peste două săptămâni, pe scena Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” va prinde contur parteneriatul
păpuşilor cu Marcel Iureş şi Teatrul ACT din Bucureşti. Marţi, 9 decembrie, ora 18.00, artiştii din capitală
vor aduce la Craiova spectacolul „Absolut!”, după „Ivan Turbincă”, de Ion Creangă, adresat unui public de
peste 12 ani. Biletele, la preţul unic de 20 de lei, se pot procura de la Agenţia Teatrului „Colibri”, deschisă
de luni până sâmbătă, între orele 10.00-13.00 şi 16.00-19.00, iar duminica în intervalul 10.00-13.00.
Spectacolul „Absolut!”, cu Marcel Iureş, în regia lui Alexandru Dabija, este o iniţiativă a Teatrului ACT de promovare a
proiectelor de valoare ale culturii româneşti. Odată cu reprezentaţia de la Craiova, din 9 decembrie, se va scrie primul capitol al parteneriatului dintre cele două instituţii, anunţat în seara
de gală a deschiderii oficiale a stagiunii 2014-2015 la „Colibri”,

din 7 noiembrie, la care Marcel Iureş, fondatorul şi directorul
Teatrului ACT, a fost oaspete.
«Marile şcoli de film îşi învaţă scenariştii şi regizorii să povestească. Să spună poveşti. Câţi dintre noi au mai apucat să
audă în copilărie poveşti spuse, nu citite? Poveştile s-au sfărâmat, s-au făcut praf şi pulbere, s-au risipit în filme, texte de
cântece şi telenovele. Polemic şi terapeutic ne încercăm puterile cu periculoasa artă a spunerii unei
poveşti. Şi nu una oarecare. E vorba despre o poveste printre personajele căreia se află Dumnezeu,
Moartea şi Dracul… Oamenii care or să o asculte
îşi vor aminti, pentru o vreme, că se poate vorbi
despre lucruri mari şi esenţiale fără fasoane, cu
umor şi nepăsare. Marcel Iureş se întâlneşte cu
Ion Creangă. Pentru multă lume va fi o surpriză.
Mai puţină lume va spune însă: „Era şi timpul!”»,
afirmă regizorul Alexandru Dabija.
„Absolut!” după „Ivan Turbincă”, de Ion
Creangă, deţine Premiul pentru cel mai bun spectacol al unei companii independente la Festivalul
Comediei Româneşti – festCO”, ediţia a X-a. În
cadrul aceluiaşi festival, în 2012, Marc el Iureş
câştiga Premiul pentru cel mai bun actor în rol
principal pentru rolul Caţavencu din „O scrisoare
pierdută”, pentru Teatrul de Comedie şi pentru oneman show-ul din „Absolut!”.

Orchestra de cameră „Lyra Gorjului”,
pe scena Festivalului „Craiova Muzicală”
Între evenimentele celei de-a 41 ediţii a
Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală” se înscrie şi concertul susţinut de Orchestra de cameră „Lyra Gorjului” din Târgu Jiu,
condusă de dirijorul Mircea Suchici. Evenimentul are loc astă-seară, începând cu ora 19.00, şi
deschide scena pentru soliştii Iulia Dumitrescu
(flaut), Daniela Schileru (flaut), Rodica Anghelescu (soprană) şi Andreea Suchici (vioară).
Orchestra de cameră „Lyra Gorjului” a fost
înfiinţată în anul 1998 şi este formată din
muzicieni proveniţi de la Liceul de Muzică şi
Arte Plastice „Constantin Brăiloiu”, Şcoala
Populară de Artă din Târgu Jiu şi din Orches-

tra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia”. Repertoriul abordat de orchestră este unul destul de
divers, de la muzica preclasică la creaţia
contemporană.
În programul acestei seri se regăsesc
Concertul în Sol major pentru 2 flaute şi
orchestră de Domenico Cimarosa şi cinci
creaţii de Wolfgang Amadeus Mozart:
Divertismentul în Fa major, K. 138, Aria
Reginei nopţii din opera „Flautul fermecat”, Rondo „Alla Turca” pentru vioară şi
orchestră, Aria Constanzei din opera
„Răpirea din serai”, şi Simfonia nr. 25 în
Sol minor, K. 183.

Jazzîn
în Cafe-Teatru
Cafe-Teatru „Play”,
„Play”,cu
cu Irina
Irina Popa
Popa &&
Jazz
The
TheSinners
Sinners

Cu sau fără frac şi papion, muzica clasică este
gustată de categorii tot mai diverse de public, de aici
bogăţia şi amploarea celui mai mare festival muzical
al anului 2014: „Craiova Muzicală”. O scenă a acestuia devine, în perioada 21 noiembrie – 17 decembrie, şi Cafe-Teatru „Play” (strada „C.D. Fortunescu” nr. 18). Astă-seară, de la ora 21.00, sunteţi invitaţi să ascultaţi aici concertul de muzică jazz susţinut de Irina Popa & The Sinners.
Trupa a luat fiinţă în anul 2012, fiind formată
din Irina Popa (voc e), Cornel Cris tei (clape), Iu-

lian Vrabete (c hitară bas s) şi Relu Bitulesc u
(tobe). În ac eastă formulă trupa c onc ertează
frec vent atât în Bucureşti, cât ş i în alte centre
culturale ale ţării, obţinând în c adrul Galei Premiilor Jazz premiul „Revelaţia Anului”. A c ântat,
de asemenea, ş i în cadrul T ransilvania J azz Fes t,
Câmpina şi Gărâna. Stilul formaţiei denotă o particularitate evidentă în muzica de jazz, ce urmăreşte, dinc olo de autentic ul muzical, să creeze
un ambient, o atmos feră de c omuniune s ufletească între interpreţi ş i auditori.

Bazele Teatrului ACT Bucureşti au început să se
pună încă din 1995, când Fundaţia Art-Inter Odeon
devenea Fundaţia Teatrul ACT, prima instituţie artistică non-guvernamentală din România. Trei ani mai târziu, în ’98, fundaţia deschidea un spaţiu underground
în Calea Victoriei nr. 126, Teatrul ACT devenind primul teatru independent cu sală proprie, din România
postcomunistă. În galeria susţinătorilor fundaţiei îi regăsim printre alţii pe Tom Cruise, Richard Eyre, Alan
Bates, Liviu Ciulei.

Mircea Suchici a
început studiul violonc elului la T ârgu
Jiu, cu prof. Maria
Racoţi. A abs olvit
cursurile Cons ervatorului „George
Enescu” din Iaşi, la
clasa prof. Reinhold
Scheeser, şi pe cele
de stilistică dirijorală
ale Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, la clasa prof. Cristian Brâncuşi. Instrumentist de valoare, cu o bogată experienţă profesională, şi-a adus contribuţia la înfiinţarea Filarmonicilor „Marea Neagră” din Constanţa (1979) şi
„Ion Dumitrescu” din Rm. Vâlcea (1995), precum şi la afirmarea Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, al cărei dirijor este şi în prezent. În
Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia” deţine statutul de solist instrumentist – partida de violoncel.

„Muzica şi
instrumentele
muzicale din
timpurile
biblice”
Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia
Aman” organizează astăzi,
ora 18.00, în Sala „Elena
Farago”, lansarea volumului
„Muzica şi instrumentele
muzicale din timpurile
biblice” al autorilor Marian
Niţă, Florin Ionescu şi
Gabriel Niţă, recent apărut
la Editura craioveană
„Aius”. Evenimentul va fi moderat de prof. univ. dr. Bianca Maria
Carmen Predescu şi Tiberius Daniel Muşuroi. Invitaţi sunt primarul
Lia Olguţa Vasilescu, Antoniu Zamfir – managerul Operei Române
Craiova, şi prof. Nicolae Marinescu – directorul Editurii „Aius”.
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Poroºenko: Problema aderãrii
Ucrainei la NATO va fi tranºatã
prin referendum
Decizia aderãrii sau a neaderãrii
Ucrainei la NATO trebuie sã fie luatã
în cadrul unui referendum naþional, a
declarat preºedintele ucrainean, Petro Poroºenko, în conferinþa de presã comunã cu omologul sãu lituanian
Dalya Grybauskaite, aflat într-o vizitã oficialã de o zi la Kiev, relateazã
agenþia de presã Unian. „Decizia ca
Ucraina sã adere sau nu la NATO þine
de competenþa exclusivã a poporului ucrainean”, a spus Poroºenko,
potrivit cãruia mai este nevoie de încã
cel puþin ºase ani de eforturi susþinute pentru ca Ucraina sã corespundã criteriilor necesare aderãrii atât la
NATO, cât ºi la Uniunea Europeanã.
„ªi doar în cadrul unui referendum
poporul ucrainean va avea posibilitatea sã se decidã asupra aderãrii sau
neaderãrii”, a adãugat Poroºenko. Pe
de altã parte, acesta a anunþat cã Lituania a promis sã înceapã livrãri de
arme cãtre Ucraina în viitorul apropiat, pentru ajuta armata în lupta contra separatiºtilor proruºi din estul þãrii, relateazã Reuters ºi Unian. „Am
convenit asupra furnizãrii de elemente concrete de arme pentru forþele
armatei ucrainene. Acesta este un
ajutor real”, a afirmat Poroºenko, fãrã
a oferi alte detalii despre asistenþa
lituanianã. Dalia Grybauskaite a confirmat intenþia þãrii sale de a coopera
militar cu Ucraina.

Rusia a semnat cu Abhazia
un acord de alianþã
ºi parteneriat strategic
Preºedintele rus, Vladimir Putin,
s-a întâlnit ieri cu liderul Abhaziei,
Raul Hadjimba, pentru a semna un
acord de alianþã ºi parteneriat strategic între Rusia ºi regiunea separatistã georgianã, ceea ce în opinia experþilor ar deschide calea spre o posibilã anexare a teritoriului ce aparþine Georgiei. Potrivit RIA Novosti,
documentul prevede formarea unui
spaþiu comun de apãrare ºi securitate ºi crearea unei forþe militare comune. În cadrul întrevederii, ce a avut
loc la Soci, staþiune rusã la Marea
Neagrã, Putin a subliniat cã, odatã
cu semnarea acestui acord, Rusia îºi
va dubla ajutorul financiar pentru
Abhazia. Informaþii legate de intenþia Rusiei de a semna cu Abhazia un
acord de alianþã au apãrut mai demult în presa rusã. Diplomaþia georgianã a declarat deja cã semnarea
unui astfel de acord va fi consideratã de Tbilisi „un pas cãtre anexarea”
Abhaziei. Ministerul de Externe georgian fãcea totodatã apel la comunitatea internaþionalã sã ia poziþie faþã
de aceste planuri ale Rusiei. Moscova a recunoscut independenþa Abhaziei, alãturi de cea a Osetiei de Sud,
un alt teritoriu separatist prorus din
Georgia, în urma rãzboiului rusogeorgian din august 2008. Aceastã
decizie a determinat autoritãþile de la
Tbilisi sã rupã relaþiile diplomatice cu
Rusia.

SUA: Chuck Hagel a demisionat
din funcþia de secretar
al Apãrãrii
Secretarul american al Apãrãrii,
Chuck Hagel, a demisionat, a declarat ieri un oficial american din domeniul apãrãrii, precizând cã preºedintele Barack Obama i-a acceptat demisia, informeazã Reuters. Chuck Hagel va rãmâne în funcþia de ºef al Pentagonului pânã la numirea unui succesor, a precizat oficialul.
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externe

PE a dezbãtut ieri o moþiune de cenzurã
împotriva Comisiei Europene
Parlamentul European (PE) a dezbãtut, ieri, o moþiune de cenzurã împotriva Comisiei Europene (CE), iniþiatã de parlamentari eurosceptici pentru a exprima faptul cã nu mai au încredere în preºedintele CE, Jean-Claude Juncker, în urma scandalului “LuxLeaks”. Moþiunea de cenzurã împotriva Comisiei Europene a fost dezbãtutã
în prezenþa preºedintelui Juncker ºi a
întregului colegiu al comisarilor ºi va fi
supusã la vot joi, potrivit site-ului PE.
Moþiunea a fost depusã de 76 de deputaþi, membri ai grupului eurosceptic
EFDD ºi non înscriºi, dupã dezbaterea
“LuxLeaks” care a avut loc la 12 noiembrie, în sesiunea plenarã, cu preºedintele Comisiei. Textul moþiunii a obþinut numãrul necesar de semnãturi, o zecime din numãrul de eurodeputaþi, ºi a fost înmânat preºedintelui Parlamentului, Martin Schulz, la 18 noiembrie. Prin acest vot, eurodeputaþii vor sã confirme faptul cã nu mai au deloc încredere în Juncker, ca preºedinte al CE ºi reprezentant al cetãþenilor în UE. Pentru a reuºi demiterea Comisiei,
moþiunea de cenzurã trebuie sã obþinã o dublã
majoritate: douã treimi din voturile exprimate ºi
majoritatea membrilor PE (cel puþin 376). Potrivit site-ului EUObserver.com, principalele gru-

puri politice din PE - popularii, socialiºtii ºi liberalii - au indicat cã nu vor vota împotriva lui
Juncker, astfel cã moþiunea nu are ºanse sã fie
adoptatã. Juncker a respins anterior acuzaþiile
privind un “conflict de interese” în contextul dezvãluirilor referitoare la existenþa unui sistem de
evaziune fiscalã în timp ce era premier al Luxemburgului, reiterând determinarea de a combate fraudele fiscale. “Comisia Europeanã va lupta
împotriva evaziunii ºi fraudelor fiscale. Aº vrea
ca toatã lumea sã ºtie cã acestea nu sunt vorbe
în vânt, ci aceasta este intenþia Comisiei Europene”, a declarat Juncker pe 12 noiembrie. Preºe-

dintele CE a precizat cã va propune o
lege care sã prevadã un schimb automat de informaþii pentru acorduri fiscale cu companiile. “Nu sunt arhitectul
sistemului fiscal din Luxemburg, dar
sunt responsabil din punct de vedere politic”, a subliniat Juncker, care a fost
timp de 18 ani, între 1995 ºi 2013, premier al Luxemburgului, unul dintre principalele paradisuri fiscale din lume.
“Practica acordurilor fiscale anticipate
este întâlnitã în 22 de state membre ale
Uniunii Europene”, a completat el. Luxemburgul este acuzat de organizarea
unui sistem de evaziune fiscalã favorabil companiilor multinaþionale, scandalul, denumit “LuxLeaks”, fragilizând
poziþia noului preºedinte al CE. Potrivit publicaþiei “Les Echos”, CE a iniþiat de câteva luni investigaþii referitoare la acorduri fiscale anticipate aplicate în Luxemburg, aranjamentele fiscale
favorizând multinaþionale precum AXA, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole ºi grupul Rothschild.
În perioada 2002-2010, Luxemburg ar fi implementat, potrivit unei anchete realizate de 40 de
publicaþii internaþionale, acorduri fiscale cu 340
de multinaþionale, printre care se numãrã ºi Apple, Amazon, Ikea, Pepsi, Heinz, Verizon, AIG ºi
Axa, scopul fiind reducerea impozitelor.

Symantec a descoperit un program spion complex,
care „a provocat breºe de securitate în zece þãri”
Grupul informatic american
Symantec a anunþat, duminicã, în
Franþa, cã a descoperit un malware, operaþional din 2008, a cãrui
complexitate tehnicã sugereazã cã
elaborarea sa a fost cel puþin supervizatã de serviciile de informaþii ale unui stat. Acest malware, denumit „Regin”, este un troian extrem de sofisticat, ce permite supravegherea þintelor alese în cea mai mare discreþie.
„Echipele Symantec au depistat breºe de securitate în
zece þãri, în primul rând Rusia, apoi Arabia Sauditã, care
concentreazã fiecare aproximativ un sfert din infectãri”,
a explicat pentru AFP Candid
Wueest, un cercetãtor care

lucreazã pentru compania specializatã în programe informatice.
Celelalte þãri afectate, în ordinea
importanþei, sunt Mexic ºi Irlanda, urmate de India, Afganistan,
Iran, Belgia, Austria ºi Pakistan.
Spre deosebire de un alt malware,
„Stuxnet”, care viza centrifugele
de îmbogãþire a uraniului în Iran,

scopul „Regin” este de a colecta
diferite tipuri de date ºi nu de a
sabota un sistem de control industrial. Complexitatea sa implicã o
fazã de concepþie, care a durat mai
multe luni, chiar ani, ºi care a necesitat o investiþie financiarã importantã. “Timpul ºi resursele folosite aratã cã este responsabil un
stat”, a asigurat Candid Wueest.
Dezvoltatorii au mobilizat eforturi considerabile pentru a face
virusul cât mai discret posibil,
premiþându-i sã fie folosit în
misiuni de spionaj persistente de
duratã foarte lungã. Identificat
pentru prima datã anul trecut de
Symantec, “Regin” a fost utilizat mai întâi între 2008 ºi 2011,
datã la care a fost retras brusc.

O nouã versiune a apãrut în 2013,
fiind în continuare activã. Þintele
includ companii, organizaþii neguvernamentale ºi institute de cercetare. “Prezenþa sa reperatã în domenii precum cel hotelier ºi aeronautic, de exemplu, a putut servi
instigatorilor sãi pentru a se informa în legãturã cu sosirile ºi plecãrile anumitor persoane”, afirmã
expertul Symantec. “Regin” poate
realiza capturi de ecran, poate prelua controlul mouse-ului ºi al cursorului, poate fura parole, supraveghea traficul unei reþele ºi recupera fiºierele ºterse. “Chiar dacã
se ajunge la identificarea lui, este
extrem de dificil de stabilit ce a
fãcut sau ce cautã”, subliniazã
Candid Wueest.

SUA: Un bãiat de 12 ani cu un pistol cu bile
asupra sa, împuºcat mortal de poliþie
Un bãiat afro-american de 12
ani care avea asupra sa un pistol
cu bile ce semãna cu o armã adevãratã a fost împuºcat mortal de
poliþiºti într-un loc de joacã din
Cleveland, în statul Ohio (nordul
SUA), relateazã AFP. Doi poliþiºti
au intervenit sâmbãtã dupã-amiazã într-un spaþiu de joacã în aer
liber dupã ce au fost informaþi
prin telefon în legãturã cu o persoanã înarmatã cu un pistol pe
care îl îndreaptã spre trecãtori,
conform unui comunicat al departamentului de poliþie din Cleveland însãrcinat cu anchetarea
folosirii forþei letale. Cei doi poliþiºti ajunºi la faþa locului i-ar fi
cerut copilului sã ridice mâinile,

însã el “le-ar fi dus înspre talie,
pentru a-ºi lua pistolul”, se menþioneazã în comunicat. Poliþiºtii
au tras apoi de douã ori, copilul
fiind împuºcat în stomac.
Identificat de autoritãþi ca
fiind Tamir Rice, bãiatul a
murit duminicã dimineaþã,
potrivit ziarului local “Plain
Dealer”. Acest incident are
loc în contextul în care o
instanþã trebuie sã anunþe
în curând dacã va pune
sau nu sub acuzare un poliþist care a omorât în august un adolescent de culoare neînarmat, la periferia oraºului Saint Louis
(Missouri, centrul SUA).

Existã temerea cã vor izbucni
proteste dacã instanþa nu va decide sã-l punã sub acuzare. Dupã
ce au deschis focul, cei doi poli-

þiºti ºi-au dat seama cã “arma
aflatã în posesia suspectului de
12 ani era o replicã de tip «airsoft» (cu bile) care semãna cu
un pistol semiautomat, cu siguranþa ridicatã”, a precizat
poliþia. Unul dintre poliþiºti
avea cel puþin un an de experienþã, iar celãlalt — mai mult
de zece, a indicat preºedintele sindicatului poliþiºtilor. Potrivit unei înregistrãri telefonice, persoana care a sunat la
poliþie a spus cã arma este
“probabil falsã”. Cei doi
agenþi au fost suspendaþi din
funcþie, în aºteptarea rezultatelor anchetei, procedura
obiºnuitã în astfel de cazuri.

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei
15:31 Maghiara de pe unu
16:55 Discover România
17:10 Se zice cã…
18:35 Clubul celor care
muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Studio UEFA Champions
League 2014-2015
21:40 UEFA Champions League
2014-2015
23:50 Starea naþiei
00:25 Andografia zilei
00:30 Rezumatele UEFA
Champions League 2014-2015
02:00 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,
Dramã, Romantic, Dragoste

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Secretul Evei
2010, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,
Thriller
00:00 Masterchef (R)
02:00 Secretul Evei (R)
2010, Dramã
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 I Like IT (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Lara Croft Tomb Raider:
Leagãnul Vieþii
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,
SF
23:00 Un show pãcãtos
01:30 Observator (R)
02:30 Submarinul în pericol
1978, SUA, Dramã, Thriller
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ACASÃ

07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
07:45 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
08:45 O viaþã nouã (R)
2004, SUA, Dramã
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Casa: construcþie ºi design
(R)
12:30 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Declaraþie de dragoste
(R)
1985, Romania, Romantic,
Dragoste
16:30 Focus
17:00 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Iubiri Secrete
20:30 Dosarele DNA
21:30 Epic Show
22:30 Neam legat
23:00 Click!
00:00 A fost odata un Craciun
2000, Canada
02:00 Neam legat (R)
02:30 Iubiri Secrete (R)
03:30 Dosarele DNA (R)
04:30 Epic Show (R)
05:30 Dragostea trece prin
stomac
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping

TVR 2
07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încalcite
08:30 Credinþã ºi celebritate
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:00 Teatru* Regele moare
13:00 Concerte Concursul
Enescu 2014
14:00 Rezistenþa prin culturã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D’ale lui Mitica
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Jurnal de front
02:00 Concerte Concursul
Enescu 2014
02:50 5 minute de istorie
03:00 Naturã ºi aventurã
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,
Dramã, Romantic, Dragoste

HBO
07:30 Dragoste ºi baschet
09:35 Eu ºi Marley: Cãþeluºul
11:05 Redacþia
12:10 Despãrþiþi, dar împreunã
13:55 Filme ºi vedete
14:25 Profesoara de englezã
15:55 George Harrison
17:50 42
20:00 Cãpitanul Phillips
22:15 Pasiune
23:55 Cei rãmaºi
00:50 Cei rãmaºi
01:45 O varã foarte instabilã
03:25 Misiunea: 00.30 A.M.
06:00 Profesoara de englezã

PRO CINEMA
08:15 La popotã! (R)
09:15 Doamne de poveste (R)
10:15 Ironman (R)
10:45 Ironman
11:15 Lara (R)
12:15 La popotã!
13:15 La Mãruþã (R)
14:45 Lara
15:45 La bloc (R)
16:45 Meseriaºii
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Iubire, nuntã, cãsnicie
00:00 Anticamera
01:00 Iubire, nuntã, cãsnicie (R)
02:30 Tanti Florica (R)
03:15 Lumea Pro Cinema

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Bellator: Gladiatorii: Will
Brooks - Saad "Assassin" Awad
20:30 Boxbuster: "Cu Froch nu
te joci!"
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Jackass. Nebuni de legat!
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,
Dragoste
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2008, SUA, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2008, SUA, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 WOWBiz (R)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARÞI - 30 octombrie

07:15 Cununa de lacrimi (R)
08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:30 Clona (R)
10:45 Pasiune interzisã (R)
11:45 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Complicea
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Numai iubirea
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programe TV / utile

Cãpitanul Phillips
Se difuzeazã la HBO, ora 20:00
Tom Hanks este cãpitanul Richard
Phillips, a cãrui navã de transport MV
Maersk Alabama a fost deturnatã de piraþii
somalezi în anul 2009, devenind prima
navã de transport americanã capturatã de
piraþi în ultimele douã secole.
Filmul regizat de Paul Greengrass
prezintã evenimentele tragice petrecute la
bordul navei ºi încercãrile disperate ale
armatei SUA de a salva echipajul condus
de cãpitanul Phillips.
La baza filmului se aflã cartea acestuia,
"Datoria unui cãpitan: Piraþi somalezi,
soldaþi americani ºi zile periculoase pe
mare".

Lara Croft Tomb Raider:
Leagãnul Vieþii
Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30
Angelina Jolie, câºtigãtoare a unui premiu
Oscar, reia rolul Larei Croft, una din cele mai
îndrãgite eroine de acþiune care a ajuns pe
marile ecrane.
Aflatã în faþa unei mari provocãri, curajoasa
vânãtoare de morminte cãlãtoreºte în întreaga
lume, într-o aventurã spectaculoasã care o
poartã prin locuri exotice precum Hong Kong,
Kenya, Tanzania, Grecia ºi Marele Zid
Chinezesc.
Demonstrându-ºi abilitãþile fizice ºi curajul,
Lara nu se va opri pânã nu va gasi un locul
numit „Leaganul Vieþii”, mai ales ca trebuie sã
salveze lumea de la cel mai mare rau posibil.

Homeland:
Reþeaua terorii
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:15
Homeland este un serial creat pentru
televiziunea americanã de Howard Gordon ºi
Alex Gansa care se bazeazã pe serialul
israelian Hatufim realizat de Gideon Raff.
Personajul principal este Carrie Mathison
(Claire Danes) un agent CIA care a ajuns sã
creadã cã un puºcaº marin ce a fost þinut captiv
de Al-Qaeda ca prizonier de rãzboi a fost întors
de cãtre duºman împotriva Statelor Unite, iar
acum reprezintã o ameninþare.
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Serialul a avut premiera pe 2 octombrie
2011. Acesta a fost primit extrem de bine de
critici ºi a câºtigat Globul de Aur pentru Cel mai
bun serial de televiziune - Dramã în 2011.
sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 25 noiembrie 2014 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4347 ............. 44347
1 lirã sterlinã................................5,5941....................55941

$

1 dolar SUA.......................3,5758........35758
1 g AUR (preþ în lei)........137,5418.....1375418

METEO

marþi, 25 noiembrie - max: 4C - min: -3°C

Parþial

ploaie
înnorat
ploaie
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Anunþul tãu!
Eratã – la anunþul publicat în data de 13.11.2014,
Consiliul de Administraþie
al ATCOM SCM Craiova,
convoacã pe 27.11.2014
ora 10.00, în Craiova, Aleea 1 Gheorghe Donici nr.
23, AGA ordinarã.
Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs (examen)
la sediul instituþiei din Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj, în data de
14.01.2015, ora 1000 proba
scrisã, ºi în data de
16.01.2015, ora 1400, interviul, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante în cadrul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare
“Floare de Colþ” Baileºti: 1
post kinetoterapeut ºi 1
post inspector specialitate gr.I . Dosarele de concurs
se primesc în termen de 10
zile lucrãtoare de la data
afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul
Resurse Umane, Organizare, Salarizare - camera 3.
Informaþii suplimentare se
pot obþine la sediul instituþiei - camera 3 sau la telefon 0251/407009.

publicitate
CERERI SERVICIU

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.

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.
OFERTE SERVICIU Urgent! Garsonierã
Angajez farmacist/ã Brazdã G-uri, 31,27
cu sau fãrã experi- mp. Telefon: 0766/
enþã. Telefon: 0766/ 227.092;0756/513.637.
617.521.
APARTAMENTE
Angajez doamnã 2 CAMERE
permanent pentru Apartament 2 camemenaj la þarã. Tele- re ultracentral, ultrafon: 0724/947.197. lux, A.C. internet,
toate dotãrile. TeleMEDITAÞII
Meditez geografie. fon: 0762/109.595.
Telefon:0749/043.111. VÂND APARTAMeditez limba româ- MENT 2 CAMERE
nã. Telefon: 0762/ ÎN BRAZDÃ, PARTER, ÎMBUNÃTÃ929.809.
ÞIT. Telefon: 0756/
PRESTÃRI SERVICII 454.041.
Filmãri foto video de 3 - 4 CAMERE
calitate superioarã la Vând apartament 92
preþuriavantajoase.Te- mp în Bucureºti, în
lefon:0766/359.513. faþa Facultãþii de
Persoanã serioasã Drept. Telefon: 0721/
îngrijesc bãtrâni pen- 995.405.
tru cedare locuinþã. Vând apartament 3
Rog seriozitate. Te- camere, Filiaºi. Telelefon: 0723/466.154. fon: 0766/577.828.
Executãm construc- Proprietar vând
þii, finisaje, amenajãri apartament 3 cameinterioare de calitate, re decomandat, lux,
26 ani experienþã în centralã, Craioviþa
þarã ºi strãinãtate. Te- Nouã - Orizont. Telefon: 0767/174.979. lefon: 0752/641.487.
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Particular vând apartament 2 semidecomandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
CASE

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren 2800 mp. Telefon: 0767/840.722.
Vând casã Vârvor,
parchet, termopan,
apã, teren 2000
mp. Telefon: 0740/
643.030.
Vând casã la Negoieºti 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 în Ocnele Mari Vâlcea, poziþie excelentã, spaþii
generoase, detalii zilnice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã 2 camere, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependinþe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Telefon: 0722/336.634.

Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ,
judeþul Dolj. Telefon:
0771/773.957.
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,345mpteren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Telefon: 0728/890.807.
TERENURI

Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
lastradaprincipalã,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.
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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, 10002000mdeschidere36
m,idealpentruShowroom, 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 teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tanchiºtilor, între vile. Telefon: 0351/170.504.
Ocazie!Vând800mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã la 14 km de Craiova, comuna Predeºti,
curentºiapãpeteren,
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.
Vândpãdurecomuna
Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.
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.

publicitate
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.
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.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/ 661.121.
Vând antenã satelit
marcaKambridge.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.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã –
80 lei, sãpun de casã
5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
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Vând cadru metalic
inoxnoupentruhandicap, masã sufragerie
6 persoane, butoi varzã,preþnegociabil.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,
cutiidebere,uºãnouã
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.
DEVÂNZARE.Avantajos, televizor color,
putinãsalcâm,bicicletã bãrbãteascã. Telefon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112. Telefon: 0745/589.825.

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 alte lucruri
casnice. 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, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defectã. Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci suprapuse lucrare finisatã neocupatã. Telefon: 0722/456.609.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din demolãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
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STAÞIUNEA
CENTRUL COMERCIAL SUCPI
DE CERCETARE –
vã oferã spaþii moderne,
DEZVOLTARE
la cele mai bune preþuri!!!
AGRICOLÃ ªIMNIC,
Te aºteptãm
cu sediul în Craiova,
în Calea Bucureºti,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
la dozatoarele din
sã începi propria afacere.
Piaþa Gãrii ºi Piaþa
Nu mai sta pe gânduri!
din Brazdã, precum
Fii un om hotãrât
ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi
ºi sunã la numãrul
smântânã la cele
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
mai mici preþuri.
Relaþii la telefon:
Închiriez cabinet me- Închiriez magazin
0251/417.534.
dical dotat corespun- stradal, birou mobiVând 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 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, alternator 12V
nou, delcou aprindere Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
SCHIMBURI

Vând sau schimb calorifere de tablã puþin
folosit cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin 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.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casãstr.Petuniilor.Telefon: 0771/780.325.
Închiriez una camerã mobilatã la o
tânãrã necãsãtoritã cu posibilitãþi de
platã a întreþinerii
ºi chiriei în zona
Materna Craioviþa.
Telefon: 0726/
497.404.

zãtor. Relaþii la telefon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/
464.628.
Particular închiriez
apartament 2 camere decomandate, ultraîmbunãtãþit, centralã, stradal zona Cinematograf Craioviþa, 180 euro/lunã. Telefon: 0728/012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Telefon: 0726/212.774.
Apartament 2 camere decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, complet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Telefon: 0762/109.595.

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
DIVERSE

Domn serios,46 ani,
cuserviciuºicasãcaut
doamnã pentru prieteniesaucãsãtorie.Telefon:0763/722.683.
Salariat, 50 ani, serios, cu serviciu caut
doamnã pentru prietenie. Telefon: 0785/
103.411.
65/170/80, pensionar nefumãtor, fãrã
obligaþii, doresc
doamnã pensionarã
fãrã obligaþii. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.

lat, depozit, Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE

Pensionar, 65/1,60/
65 caut pensionarã
serioasã pentru prietenie, convieþuire la
þarã, menaj, curãþenie, întreþinere. Telefon: 0253/289.198.

Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-avis 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.

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: .................

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,
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii s-au întors
cu mâna goalã de la Bucureºti
Meciurile din trei în trei zile i-au
secat de puteri pe voleibaliºtii de la
SCM U Craiova. Angrenaþi ºi în CEV
Cup, unde la mijlocul sãptãmânii trecute au acces în faza optimilor de
finalã, dupã ce au eliminat-o pe Partizan Belgrad, bãieþii lui Dan Pascu
s-au cam trezit fãrã replicã duminicã searã, suferind a doua înfrângere
stagionalã, scor 0-3, în deplasare, cu
CSM Bucureºti, într-un joc din cadrul etapei a 7-a a Diviziei A1.
Favoriþi cerþi la victorie, alb-albaºtrii au pornit greu în joc, gazdele conducând cu 8-3. Mai apoi, deºi
s-au apropiat la unul sau douã puncte (16-14), finalul setului le-a aparþinut celor de la CSM, care s-au
impus cu 25-22.
În manºa secundã s-a mers cap
la cap pânã la 4-4, dupã care bucureºtenii au evadat iarãºi, 8-5. Amfitrionii ºiau continuat seria bunã distanþându-se chiar
1. Tomis
2. Dinamo
3. Zalãu*
4. CRAIOVA
5. CSM Buc.
6. Arcada

Clasament
20 7. Baia M.*
15 8. Piatra N.
14 9. Dej
14 10. Banatul
13 11. ªimleu
10 12. Steaua

9
8
8
4
4
4

la 7 puncte, 16-9, dar SCM pãrea sã revinã, 18-15. Finalul a fost însã din nou unul
slab, 25-19.
La fel s-a întâmplat ºi în actul trei, unul
început mai bine de Licã & co. (6-8). De la
15-15 gazdele au fãcut legea pe parchet, închizând ostilitãþiile cu 25-21.
Ca ºi cum n-ar fi fost suficientã înfrângerea, SCM-ul s-a ales ºi cu douã joi jucãtori accidentaþi, este vorba despre sârbul

Pedrag Bicanin ºi Nicu
Ghionea.
“Am întâlnit o echipã bunã, cu un ridicãtor de excepþie. Din pãcate am fãcut unul dintre cele mai slabe meciuri ale noastre în
acest campionat. Am
jucat rãu pe preluarea
din serviciu, iar adversarii au speculat la maxim acest lucru. S-a
simþit ºi o stare de obosealã dupã ultimele partide ºi pe deasupra pot
sã spun cã am avut ºi
ghinion, deoarece doi
dintre componenþii de
bazã ai echipei au suferit entorse. Sperãm sã
se refacã pânã sâmbãtã, când vom întâlni la
Polivalentã pe Arcada Galaþi”, a spus Dan
Pascu, tehnicianul Craiovei.
Rezultate etapa a 7-a: CSM Bucureºti –
SCM U Craiova 3-0, Pheonix ªimleu Silvaniei – Dinamo 0-3, Arcada Galaþi – Steaua
3-0, Banatul Caransebeº – Unirea Dej 0-3,
Tomis Constanþa – Piatra Neamþ 3-0. Partida ªtiinþa Explorãri Baia Mare – Municipal
Zalãu a avut loc asearã.

LUPTE: Triplã de aur pentru
juniorii de la CS U Craiova
Weekend-ul trecut s-a desfãºurat, în Capitalã, Cupa României la
Lupte, competiþie destinatã juniorilor. La masculin au luat startul ºi
trei sportivi de la CS Universitatea
Craiova, care au obþinut tot atâtea
medalii de aur, fapt ce a dus ºi la
câºtigarea întrecerii în clasamen-

LIGA CAMPIONILOR –
FAZA GRUPELOR –
ETAPA A 5-A
Astãzi
Grupa E: ÞSKA Moscova (4p) – AS Roma
(4p), Man. City (2p) – Bayern Munchen (12p).
Grupa F: APOEL Nicosia (1p) – FC Barcelona (9p), Paris SG (10p) – Ajax (2p).
Grupa G: Schalke (5p) – Chelsea (8p), Sporting Lisabona (4p) – NK Maribor (3p).
Grupa H: BATE Borisov (3p) – FC Porto
(10p), ªahtior Doneþk (8p) – Ath. Bilbao (1p).

Mâine
Grupa A: Atl. Madrid (9p) – Olympiacos (6p),
Malmo FF (3p) – Juventus (6p).
Grupa B: Ludogoreþ Razgrad (3p) – Liverpool (3p), FC Basel (6p) – Real Madrid (12p).
Grupa C: Zenit St. Petersburg (4p) – Benfica
(4p), Leverkusen (9p) – Monaco (5p).
Grupa D: Anderlecht (2p) – Galatasaray (1p),
Arsenal (7p) – Dortmund (12p).
Cu excepþia partidelor ÞSKA Moscova – AS
Roma, BATE Borisov – FC Porto ºi Zenit St.
Petersburg – Benfica, care vor debuta la ora
19:00, toate celelalte jocuri sunt programate la
ora obiºnuitã, 21:45.

tul pe cluburi.
Astfel, pe cea mai înaltã treaptã
a podiumului au urcat Sergiu Constantin (55 kg), Ion Plop (74 kg) ºi
Gheorghe Bodiºteanu (84 kg), în
timp ce Alexandra Anghel s-a clasat pe poziþia secundã în competiþia femininã.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: ÞSKA Moscova – AS Roma, Man. City
– Bayern Munchen.
DIGI SPORT 2
17:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I: Spicom Sf. Gheorghe – Deva / 19:00, 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor: BATE Borisov
– FC Porto, APOEL Nicosia – FC Barcelona.
DIGI SPORT 3
17:45 – HANDBAL (M) – Cupa României: Dinamo – ªtiinþa Bacãu / 19:30 –
VOLEI (F) – Challenge Cup: CSM Bucureºti – Uralochka Ekaterinburg /
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Schalke – Chelsea.
DOLCE SPORT
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: ÞSKA Moscova – AS
Roma, Man. City – Bayern Munchen.
DOLCE SPORT 2
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: BATE Borisov – FC
Porto, APOEL Nicosia – FC Barcelona.
EUROSPORT
13:15 – CURLING – Campionatul
European, la Champery, în Elveþia:
Rusia – Germania (F) / 16:45 – FOTBAL – Liga de tineret UEFA / 21:30 –

CURLING – Campionatul European: Germania – Scoþia (F).
EUROSPORT 2
17:00 – CURLING – Campionatul European, la Champery, în Elveþia: Norvegia –
Suedia (M) / 20:00, 21:45 – BASCHET (M) –
Eurocupa: Stelmet Zielona Gora – PAOK
Salonic, Reggio Emilia – Paris.
TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Schalke – Chelsea.

LIGA A V-A –
ETAPA A 12-A
Seria 1: SIC Pan Unirea – Recolta
Galicea Mare 5-0, Tractorul Cetate –
Voinþa Caraula 3-6, SC Poiana Mare –
Viitorul Dobridor 8-1, Viitorul Ciupercenii Noi – Victoria Pleniþa 1-2,
Dunãrea Negoi – Viitorul Vârtop 1-2,
Flacãra Moþãþei – Progresul Ciupercenii Vechi 5-0, Avântul Verbiþa –
Fulgerul Maglavit 1-2. Avântul Giubega a stat.
Clasament (primele 5): 1. SIC PAN
33p (- 1 joc), 2. Pleniþa 30p (- 1 joc),
3. Moþãþei 27p (- 1 joc), 4. Cetate
22p, 5. Poiana M. 19p.
Seria 2: Voinþa Radovan – CSM
Progresul Bãileºti 2-4, Progresul Cerãt
– Recolta Cioroiaºi 7-2, Gloria Catane
– Recolta Urzicuþa 4-0, Recolta
Mãceºu de Jos – Recolta Seaca de
Câmp 8-3, Viitorul GP Siliºtea Crucii
– Viitorul Mãceºu de Sus 0-9, Triumf
Bârca – Unirea Goicea 2-1, Avântul
Rast – AFC Giurgiþa 1-1.
Clasament (primele 5): 1. Catane
27p, 2. Mãceºu S. 26p (- 2 jocuri),
3. Cerãt 24p, 4. Bãileºti 22p, 5.
Bârca 20p.
Seria 3: Unirea Tricolor Dãbuleni –
Dunãrea Gighera 4-2, Avântul Daneþi –
Victoria Cãlãraºi 6-2, Viitorul Gângiova – Progresul Amãrãºtii de Sus 1-3,
Avântul Dobreºti – Unirea Tâmbureºti
3-3, Viitorul Sadova – Ajax Dobroteºti
6-2, Unirea Amãrãºtii de Jos – Fulgerul Mârºani 4-0. Torentul Secui a stat.
Clasament (primele 5): 1. Amãrãºtii
S. 27p, 2. Tâmbureºti 24p (- 1 joc),
3. Dãbuleni 21 (- 1 joc), 4. Sadova
21p (- 1 joc), 5. Daneþi 20p (- 1 joc).
Seria 4: Avântul Pieleºti – Luceafãrul Popânzãleºti 13-1, ªtiinþa Teasc –
Viitorul Apele Vii 1-3, Atletico Zãnoaga
– Unirea Câmpeni 3-3, Progresul
Castranova – Voinþa Puþuri 2-1,
Viitorul Coºoveni – Viitorul II Cârcea
0-2, Flacãra Drãgoteºti – Sporting Leu
1-1.
Clasament (primele 5): 1. Cârcea
II 31p (- 1 joc), 2. Coºoveni 25p, 3.
Castranova 25p, 4. Puþuri 22p, 5.
Leu 21p.
Seria 5: Viitorul Ghindeni – Inter
Secui 0-3, Avântul Þuglui – CS Casa
Bogdan Craiova 7-1, Voinþa Belcin –
ªtiinþa Calopãr 3-3, Arena Bulls Preajba
– AS Rojiºte 3-1, Viitorul ªtiinþa
Craiova – Avântul Gherceºti 4-0,
Fortuna Craiova – Aktiv Padea 2-3.
Clasament (primele 5): 1. Secui
31p, 2. Rojiºte 27p, 3. Þuglui 25p, 4.
ªtiinþa Craiova 25p (- 1 joc), 5.
Preajba 21p.
Seria 6: Viitorul Municipal II
Craiova – Viitorul Valea Fântânilor 6-2,
Unirea Braloºtiþa – Progresul Mischii
2-2, Luceafãrul Craiova – Vulturul
Cernãteºti 1-0, Jiul Breasta – Rapid
Potmelþu 4-1, AS Greceºti – Standard
ªimnicu de Sus 1-2. AS Scaieºti a
stat.
Clasament (primele 5): 1. Municipal
II 28p, 2. Luceafãrul 22p, 3. Braloºtiþa
19p, 4. Potmelþu 19p (- 1 joc), 5.
Valea F. 17p.
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Tricolorii actuali, crescuţi „under” Săndoi
Majoritatea jucătorilor care compun lotul lărgit al echipei naţionale
au făcut parte din generaţiile precedente ale reprezentativei de
tineret, al cărei selecţioner a fost preţ de 6 ani antrenorul principal
al Universităţii, Emil Săndoi
Săndoi, Măţel.
Când a debutat la tineret, Vlad Chiricheş evolua la desfiinţata Internaţional Curtea de Argeş,
în timp ce Gardoş
era în eşalonul secund, la Concordia
Chiajna. De asemenea, Dragoş Grigore, care făcea parte
din generaţia anterioară, nu era ocolit
de Săndoi c hiar
dacă evolua doar la
Dinamo II.
Pe lângă atuurile conferite Universităţii Craiova de experienţa
dobândită ca antrenori de Sorin
Cârţu şi Emil Săndoi, aceştia oferi
şi păreri avizate în privinţa transferurilor, după ce au dovedit de-a
lungul timpului că au mai cu seamă calităţi de selecţioneri, sau cum
se spune în fotbal „au ochi la jucători”. Peste 27 de ani de carieră
sunt trecuţi în contul lui Sorin Cârţu, iar Săndoi are şi el deja 14-15
ani de „bancă tehnică”. Ambii au
fost selecţioneri ai echipei de tineret a României, „Sorinaccio” pentru un scurt mandat la jumătatea
anilor 90, în timp ce Emil Săndoi
are la activ nu mai puţin de patru
campanii de calificare cu naţionala
under 21, pe care a pregătit-o timp
de şase ani. Practic, Săndoi a fost
cel mai longeviv selecţioner al României, la toate nivelurile de vârstă
în ultimele decenii Astfel, aproape
toţi fotbaliş tii lotului naţional al
României, care conduce grupa de
calificare la Euro 2016, au făcut
parte din generaţiile anterioare ale
echipei de tineret. Din lotul convocat acum de Iodănescu, doar
Pintilii şi Hoban şi Sânmărtean sunt
jucătorii care au pătruns abia la
maturitate în rândul tricolorilor, cel
din urmă având apariţii meteorice
până în prezent, când este un titular incontestabil şi probabil cel mai
bun jucător român. Astfel, toţi cei
3 portari ai naţionalei, Ciprian Tătăruşanu, Costel Pantilimon şi Silviu Lung, au făcut parte din lotul
naţional de tineret. Tătăruşanu era
convocat de Săndoi încă de vremea când apăra la Juventus Colentina, iar Pantilimon era doar în
lotul lărgit al lui Poli. În sfârşit, Silviu Lung a fost portarul generaţiei
88-89, una destul de prolifică pentru Universitatea Craiova, dar din
care doar Lung junior şi colegul
său de la Astra, Valerică Găman,
au pătruns la lotul de seniori. Trecând la linia defensivă, doar căpitanul Raţ nu l-a prins pe Săndoi la
naţionala under 21. Astfel, generaţia 89 dă tripleta care a început
meciul cu Danemarca: Papp-Chiricheş-Gardoş. Autorul dublei din
jocul cu Irlanda de Nord, Paul
Papp, a fost selecţionat de Săndoi
deşi era în liga secundă, la Farul,
la fel ca un alt jucător ridicat de
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Calificări pierdute,
dar scop atins: promovarea
către naţionala mare
Din prima generaţie creionată de
Emil Săndoi, s-ar putea contura
următorul prim „unsprezece”: Pantilimon - Săpunaru, Moţi, Radu
Ştefan, Sepsi – Prepeliţă, Florescu, Herea, Varga – Andrei Cristea,
Surdu. Dintre aceştia, Pantilimon,
Moţi, Sepsi, Prepeliţă au făcut parte din lotul pentru meciul cu Danemarca, în condiţiile în care Săpunaru şi Radu Ştefan refuză convocările. A doua generaţie promovată de Săndoi a ratat in extremis
calificarea la un turneu final de tineret, după un eşec la Iaşi cu Ţara
Galilor, care-l avea în componenţă
pe mijlocaşul lui Ars enal, Alan
Ramsey. Trupa de atunci a lui Săndoi avea cam următoarea formulă:
Tătăruşanu – Homei, Sârghi, Tu-

dose, Latovlevici – Deac, Ropotan, Bicfalvi, Tănase – B. Stancu,
Keşeru. Dintre aceştia, Tătăruşanu, Latovlevici, Bicfalvi, Tănase şi
atacanţii Keşeru şi Stancu sunt de
actualitate în preliminariile pentru
Euro 2016.
O altă calificare pierdută la mustaţă a fost cea în dubla din playoff cu Anglia lui Sturridge, Welbeck, Henderson şi Smalling. După
1-2 în deplasare, tricolorii nu au
reuşit să marcheze golul izbăvitor
acasă, unde au înregistrat doar un
scor alb. Atunci, Săndoi îşi conturase practic două echipe de ace-

eaşi valoare, având dubluri interesante pe fiecare post: Lung (Straton) – Măţel (Râpă), Găman (Gardoş), Papp (Chiricheş), Bărboianu
(Pârvulescu) – Torje, Hora (Răduţ), A. Ionescu (Chipciu), Gângioveanu - M. Costea (Rusescu),
Alexe (Budescu). Ultima generaţie
care a trecut prin mâinile lui Săndoi a propus şi ea deja câteva nume
care au avut deja contact cu prima
reprezentativă: Enache, Stanciu,
Grozav, Anton, Bumba, Stoian,
Răduţ sau Cosmin Matei. Deşi nu
a început prea bine preliminariile,
nici această echipă nu a fost departe de baraj, într-o grupă cu
Franţa lui Varane, Lacazette, Riviere sau Griezmann.

Săndoi încearcă să-l
„recupereze” pe Gângioveanu
În perioada 2008-2010, Craiova oferea mai mulţi jucători naţionalei de tineret, atât datorită pers pectivelor c are li se ac ordau
atunc i, dar şi, evident, datorită
unei doze de patriotism local a lui
Emil Săndoi, care încerca să infiltreze filonul oltenes c în naţională. Totodată, Craiova miza
atunci pe tinerii din propria pepinieră, forţată şi de talentul acestora, cât şi de o decizie a TAS
care-i interzicea transferurile. Astfel, Lung, Găman, Bărboianu, R.
Barbu, Ologu, Gângioveanu, Andrei Ionescu, Firţulescu şi Mihai
Costea compuneau aproape o întreagă echipă de tineri internaţionali, majoritatea însă etichetaţi între timp cu zicala „s-au născut ta-

lente, au murit speranţe”. Doar
Lung, Găman şi Bărboianu au trecut la următorul nivel. Săndoi încearcă să-l recupereze în această
perioadă pe Cosmin Gângioveanu,
care a renunţat la fotbal deja de câteva sezoane în condiţiile în care
are doar 25 de ani. Gângioveanu,
care se antrenează cu Universitatea de 3 luni, a avut evoluţii mai
consistente la echipa naţională de
tineret decât la cea de club, însă
nu a mai confirmat ulterior. Andrei
Ionescu, după un transfer la Steaua şi-a continuat cariera în liga se-

cundă din Belgia şi apoi în Ungaria, iar în acest moment nu are
angajament, după ce a efectuat
pregătirea de vară c u FC Podari.
Radu Barbu ş i Ologu au fost adversarii echipei lui Săndoi în toamna aceasta, în Cupa României, ei
ajungând la FC Caransebeş, echipă nou-promovată în Liga a II-a,
unde joacă ş i nu prea. Pe Firţulesc u a încercat să-l readuc ă în
prim-plan Eugen Trică, la UTA
Arad, iar acum abia prinde primul
„uns prezece” la Dinamo II, în

Liga a III-a. În sfârşit, Mihai Costea „doarme” pe contract de
120.000 de euro pe an la Steaua,
echipă care nu poate nici să scape
de el din cauza unor clauze contractuale ciudate. Şi din actualul lot
al Universităţii sunt destui jucători
care au colaborat cu Emil Săndoi
la naţionala de tineret: Bălgrădean,
Straton, Frăsinescu, Avrămia, Mateiu, Herghelegiu, Varga, Curelea,
Ferfelea şi Târnăcop, însă şi dintre aceştia mai puţin de jumătate
sunt jucători de bază.

Liga I – etapa a 15-a
Viitorul – Chiajna
Au marcat: Fl. Tănase 23, Mitrea 44 – pen. / Dina 76,
Gaz Metan – Dinamo
Au marcat: Tahar 4 / Boubacar 21, Bilinski 54.
Astra – „U” Cluj
Au marcat: Bukari 55 / Lemnaru 67 – pen.
Ceahlăul – Oţelul
A marcat: C. Cristea 55.
Steaua – FC Braşov
Au marcat: Ad. Popa 46, Chipciu 76.
Pandurii – FC Botoşani,
Au marcat: Erico 50 / Batin 30, Vaşvari 86 – pen.
CFR Cluj – CSMS Iaşi
Au marcat: Ivanovski 6, 79, Tade 67, Jazvic 81.
Petrolul – ASA
Au marcat: Albin 16, Geraldo 21.
Meciul „U” Craiova – Rapid s-a jucat aseară.

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
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15

V
12
10
9
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
3
4
5
4
6
5
6
6
7
7
6
8
8
8

2-2
Florea 90.
1-2
1-1
0-1
2-0
1-2
4-0
2-0

G
33-8
27-10
27-9
24-12
19-11
26-20
20-20
18-20
18-23
19-20
18-21
16-21
15-21
14-24
13-23
7-22
7-20
11-27

P
37
32
31
26
26
25
24
22
19
18
15
15
14
14
13
11
10
9

