
Lidl continu` investi\iile demarate
[n România prin inaugurarea pe data de
31 octombrie a 2 magazine nou cons-
truite, re\eaua sa din România însu-
mând p@n` în prezent 120 magazine.

Noile unit`\i au fost deschise la
Râmnicu Vâlcea ]i [n Moine]ti, jude\ul
Bac`u..

Magazinul care s-a deschis la R@m-
nicu V@lcea este situat pe Bulevadrul
Dem R`dulescu nr. 18, [n Ostroveni. 

„Lidl a deschis [n urm` cu 3 s`pt`-
m@ni primele 11 magazine [n Rom@nia.
Momentan suntem [n faza de deschi-
dere a mai multor magazine [n Ro-
m@nia, [n mai multe ora]e importante.
Despre istoricul acestui magazin v` pot
spune c` [n 2008 am achizi\ionat acest
teren, iar oportunitatea de a deschide
acest magazin aici a fost legat` de rea-
lizarea Bulevardului Dem R`dulescu,
iar pe acest` cale vrem s` mul\umim
autorit`\ilor pentru oportunitatea care a
fost creat`. F`r` bulevard, probabil c`
noi nu construiam [n acest loc. Noi,
dup` Nurvil suntem al doilea investitor
din aceast` zon` ]i cred eu c` ne afl`m
aici [ntr-o zon` dinamic` care se va
dezvolta. Despre conceptul Lidl, pot s`
v` spun c` [n propor\ie de 80% pro-
dusele expuse sunt sub marc` proprie,
produse at@t [n \`rile din UE c@t ]i [n
Rom@nia. Noi sper`m c` acest magazin
va fi [n folosul comunit`\ii, consuma-
torii av@nd [nc` o posibilitate de a a-
lege, a]a cum spune ]i sloganul nostru
„Alege [n\elept”, a declarat Gheorghe
Cre\an, responsabil expansiune Lidl
Discount.

La r@ndul s`u, primarul munici-
piului R@mnicu V@lcea, Romeo R`du-
lescu, care a \inut s` fie prezent la

inaugurare, a precizat faptul c` „dac` ar
fi s` privim istoria acestui magazin, au
fost multe piedici ]i multe probleme,
dar s-a trecut peste ele. Cu toate aces-
tea, eu ma bucur pentru faptul c` Lidl a
ales s` fie prezent la R@mnicu V@lcea ]i
m` bucur pentru c` o zon` [n plin`
dezvoltare are un asemenea magazin,
care [i permite s` aib` o alt` perspec-

tiv` de viitor. Oricum noi o s` conti-
nu`m s` facem Bulevardului Dem
R`dulescu o ie]ire c`tre DN 67, unde
sper`m s` mai avem c@teva investi\ii de
acest gen, iar discu\iile sunt deja de-
marate, [ns` pot s` v` asigur c` [n ur-
m`torul an pot s` v` spun c` nu va mai
ap`rea alt hipermagazin [n R@mnic,
av@ndu-se [n vedere faptul c` nu sunt

[nregistrate solicit`ri pentru eliberarea
de avize. Vreau s` v` mai asigur de fap-
tul c` rela\ia prim`rie – agent economic
va fi una ca ]i p@n` acum, adic` una
amiabil` ]i bazat` pe respect din am-
bele p`r\i”, a declarat Romeo R`du-
lescu, primarul municipiului R@mnicu
V@lcea.

Conform celor spuse de c`tre res-
ponsabilul expansiune al Lidl Dis-
count, acest tip de magazin care a fost
inaugurat la R@mnicu V@lcea este cel
mai nou concept implementat de Lidl
la nivel european, acest fel de hiper-
marketuri finnd identic  cele din Elve-
\ia, Italia, Grmania

Inaugurarea noilor magazine Lidl
continu` strategia companiei de a oferi
zilnic românilor, în zone din imediata
lor proximitate, produse de calitate la
cel mai bun pre\, direct de la produ-
c`tori, într-o larg` varietate de sorti-
mente. Lidl promoveaz` cu consecven-
\` colaborarea cu produc`torii locali,
multe dintre m`rcile de calitate comer-
cializate în re\eaua Lidl fiind produse
în România.

Evitând intermediarii, oferta Lidl
asigur` produse în acela]i timp proas-
pete, de calitate ]i la cele mai competi-
tive pre\uri. Având acces direct la cele
mai bune produse din fiecare \ar` în
care activeaz`, Lidl propune clien\ilor
s`i m`rci de calitate superioar` din în-
treaga Europ`, venind direct de la
produc`torii din Italia, Fran\a, Germa-
nia, Spania ]i alte \`ri.

Lidl va continua investi\iile în
România, în paralel cu crearea de noi
locuri de munc` la nivel na\ional,
av@nd în prezent peste 2.000 de an-
gaja\i în re\eaua de magazine, centrele
regionale de distribu\ie ]i în sediul
central.

Lidl este unul dintre cele mai mari
lan\uri de magazine din Europa, acti-
vând în peste 20 de \`ri europene ]i
având peste 100 de centre logistice ce
asigur` aprovizionarea celor aproxi-
mativ 9.000 de magazine. Cu peste
170.000 de angaja\i, Lidl se num`r`
printre primii 10 comercian\i de pro-
duse alimentare la nivel mondial.

Stelian Mateescu
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Pre]edintele Uniunii Na\ionale
pentru Progresul României (UNPR),
Cristian Diaconescu, a anun\at, vineri,
pe blogul personal, c` “Platforma de
Stânga” va fi f`cut` public` pe data de
10 noiembrie, ad`ugând c` momentul
ales pentru lansarea documentului
„care nu este nici partid ]i nici
personaj de benzi desenate”, este unul
care la rândul lui a desp`r\it stânga
european` comunist` de stânga
progresist` modern`.

„F`r` s` vreau neap`rat s` folosesc
cuvinte mari, v` spun c` Platforma de
Stânga este documentul care desparte
ireversibil stânga european` modern`
]i progresist` de stânga comunist` ori
neo comunist`.(...) Aceast` dat` (n.r.
10 noiembrie) reprezint` momentul la
care a început demolarea zidului
Berlinului. De la acel moment, ‘lumea
luminat`’, Europa civilizat`, a reu]it s`
schimbe destinul mi]c`rii de stânga
f`r` s` pretind` utopic dispari\ia
stângii. Doctrinei de stânga i s-a dat o
nou` ]ans` ]i o nou` via\`. A]a s-a
n`scut stânga european` modern`’’,
adaug` pre]edintele UNPR pe blogul
personal. 

El reaminte]te de cel care s-a
identificat a fi „întâiul’’ progresist al
României, Mihail Kog`lniceanu, care
]i-a asumat misiunea de modernizare,
de emancipare ]i reconstruc\ie a de-
mnit`\ii românilor de rând. 

„El, un progresist, primul progre-
sist autentic, a fost catalizator ]i vector
determinat al`turi de al\i progresi]ti
români pentru înf`ptuirea marelui vis
al na\iunii române ‘Unirea’. Tot Ko-
g`lniceanu, un progresist veritabil ]i
un ap`r`tor al democra\iei, ‘un dis-
cipol al revolu\iei franceze a fost ro-
mânul care aducea din vestul continen-
tului nostru, aerul de libertate ]i
modernitate’’, mai spune Diaconescu. 

Pre]edintele progresi]tilor subli-
niaz` c` misiunea pe care UNPR ]i-
a asumat-o, aceea de a moderniza
stânga româneasc`, ‘’nu este întâm-
pl`toare’’.

‘’Dac` nu stânga progresist` este
cea care trebuie s` schimbe destinul
comunist al stângii române]ti, atunci
cine oare ar putea s` modernizeze
singura doctrin` care s-a demonstrat în
toat` lumea c` este cea disponibil`
pentru a \ine pasul cu emanciparea
societ`\ii? ]tiu c` nu este deloc simplu
s` schimb`m percep\ia oamenilor ]i
mai ]tiu c` este greu, de]i firesc ar fi s`
nu fie, s` le explic`m oamenilor c`
stânga nu este statul, cum pretind
ast`zi reprezentan\ii stângii neo comu-
niste, ci doar o onest` ]i democratic`
form` de organizare a societ`\ii dup`
principiile sociale ale egalit`\ii de
]anse. Este forma de organizare care
trebuie s` arate onest c` îi pas`’’,
adaug` pre]edintele UNPR, Cristian
Diaconescu, pe blogul s`u.

{nc` o st@ng` veritabil`!
Cristian Diaconescu anun\` lansarea platformei de stânga pe 10 noiembrie
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Pasagerii avionului Airbus 318,
care a avut probleme tehnice ]i a ate-
rizat, vineri, în condi\ii de urgen\`,
pe Aeroportul 'Mihail Kog`lniceanu',
vor fi transporta\i la un hotel din mu-
nicipiul Constan\a.

Purt`torul de cuvânt al aeropor-
tului, Adrian Jiga, a declarat, pentru
AGERPRES, c` la bordul aeronavei,
care apar\ine companiei Jet Aviation,
erau trei pasageri ]i cinci membri ai
echipajului, avionul deplasându-se
pe ruta Hamburg - Dubai.

Potrivit reprezentantului Aero-
portului 'Mihail Kog`lniceanu',
avionul a aterizat în regim de urgen\`
pentru c` avea parbrizul spart,
aterizarea f`cându-se în condi\ii de
siguran\`.

„Nicio persoan` nu a fost r`nit`.
Pasagerii au fost verifica\i din punct
de vedere medical. Vor fi transporta\i
la Constan\a, de ei ocupându-se
compania aviatic`”, a spus Adrian
Jiga, men\ionând c` avionul a
aterizat la ora 14,39.

Pasagerii avionului care a aterizat 
în condi\ii de urgen\` pe Aeroportul

Kog`lniceanu, transporta\i 
la un hotel din Constan\a

Europarlamentarii PSD îi acuz`
de ipocrizie pe reprezentan\ii PDL
din Parlamentul European, sus\inând
c` ace]tia din urm` nu î]i pot permite
s` ofere lec\ii Ucrainei, atâta vreme
cât România are o Justi\ie politizat`
]i ineficient`.

Eurodeputa\ii PSD î]i exprim`
dezam`girea în leg`tur` cu faptul c`
europarlamentarii PDL, în loc s` se
preocupe de situa\ia Justi\iei din pro-
pria \ar`, care se confrunt` cu mari
probleme de func\ionare, au ales s`
dea lec\ii de conduit` Ucrainei. Cât`
vreme Justi\ia din România este atât

de politizat` ]i de ineficient`, euro-
parlamentarii PDL nu se afl` în si-
tua\ia de a da lec\ii altora.

Joi, Parlamentul European  a vo-
tat, în plenul de la Strasbourg, o
propunere de rezolu\ie la care au
contribuit toate grupurile politice,
prin care acestea î]i exprim` dezam`-
girea fa\` de condamnarea la 7 ani de
închisoare a Iuliei Timo]enko, fost
prim-ministru ]i lider al opozi\iei din
Ucraina. Reprezentan\ii PSD din
legislativul european au votat în
favoarea acestei rezolu\ii.

Ipocrizia lui Traian B`sescu i-a
molipsit si pe europarlamentarii PDL


