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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E musai să mă duc la doctor, Popes-
cule. De câteva nopţi visez că ne măresc
pensiile şi scad impozitele şi preţurile.

S-a votat
în linişte în Dolj
Ziua alege rilor a fost  una liniştită în Dolj. For-

ţe le de ordine au fost de pază la secţiile  de  vota-
re  şi nu au fost  înregis trate e venimente de na-
tură să afecteze rezultatul votului. Cele câte va
se sizări înre gistrate  au fost analizate  şi urme a-
ză să se comunice  re zultatele verif icărilor. Oa-
me nii legii spun că procesul electoral în judeţ
nu a fost  perturbat în nici un fel, spre deosebire
de alte scrutine electorale. Nu s-au pierdut ştam-
pile de vot ş i nici nu s -au înregis trat întreru-
pe ri ale procesului de votare la nici una din ce le
526 de  secţii de votare din jude ţ. Mai mult , nici
acte de violenţă sau altercaţii în le gătură cu pro-
ce sul electoral nu au fost înregistrate  sau ses i-
zate prin numărul de  urgenţă 112.

CARMEN ZUICAN

Victor Ponta (Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC) şi Klaus-Werner Iohannis (Alianţa
Creştin-Liberală PNL-PDL) au obţinut cele mai multe voturi în primul tur al alegeri-
lor prezidenţiale, desfăşurat ieri, cei doi urmând să se confrunte în turul al doilea, din
16 noiembrie, potrivit datelor celor patru exit-poll-uri comandate de televiziunile de
ştiri. Sondajele la ieşirea de la urne au fost realizate de IRES, CSCI, CSOP şi Sociopol.

În cursa pentru alegerile prezidenţiale s-au înscris 14 candidaţi. Urnele s-au deschis
la ora 7.00 şi s-au închis la ora 21.00. Potrivit Biroului Electoral Central, prezenţa la
vot la ora 19.00, la nivel naţional, a fost de 48,89%, în judeţul Dolj înregistrându-se,
până la aceeaşi oră, o prezenţă de 50,84%.

IRES: Victor Ponta – 41,50% , Klaus Iohannis – 31,2%, Călin Popescu Tăriceanu –
5,3%, Elena Udrea – 5,1%, Monica Macovei – 4,5%

CSCI: Ponta – 40% , Iohannis – 31%, Tăriceanu – 6%, Macovei – 5%, Udrea – 5%
CSOP: Ponta – 38%, Iohannis – 32%, Macovei – 6%, Tăriceanu – 6%, Udrea – 6%
SOCIOPOL: Ponta – 40%, Iohannis – 31%, Tăriceanu – 6%, Udrea – 5%, Macovei – 4%
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Preºedinþii unor

secþii de votare

din Gorj

ºi Caraº-Severin,

cercetaþi penal
Preºedintele Secþiei de

votare nr.166 din comuna
Bumbeºti-Piþic din judeþul
Gorj este cercetat penal
pentru neglijenþã în serviciu,
dupã ce a pierdut ºtampila de
control a secþiei pe care o
conduce, potrivit Mediafax.
Acesta a sunat, în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, la
Biroul Electoral Judeþean
(BEJ), anunþând cã nu ºtie
unde a pus ºtampila de
control. La faþa locului au
ajuns atât reprezentanþi ai
BEJ, cât ºi ai Poliþiei, care au
dispus înlocuirea ºtampilei de
control, dupã ce aceasta nu a
fost gãsitã. Pe numele preºe-
dintelui secþiei de votare a
fost deschis dosar penal
pentru neglijenþã în serviciu.
Un alt dosar penal, tot pentru
neglijenþã în serviciu, a fost
deschis dupã ce preºedintele
unei secþii de votare din
Reºiþa a anunþat cã ar lipsi
400 de buletine de vot,
desfãºurarea procesului
electoral nefiind însã afectatã
de acest incident. „Referitor
la situaþia de la o secþie de
votare din Caraº-Severin,
unde preºedintele secþiei a
sesizat lipsa a 400 de buletine
de vot, se fac verificãri ºi a
fost întocmit un dosar penal
pentru neglijenþã în serviciu.
Sesizarea a fost fãcutã ºi la
Poliþie ºi la Biroul Electoral
Judeþean. S-au cerut clarifi-
cãri de la preºedintele birou-
lui electoral al secþiei de
votare ºi de la locþiitorul
acestuia”, a anunþat purtãto-
rul de cuvânt al MAI, Monica
Dajbog.

Preºedintele PSD ºi candidatul
Alianþei electorale PSD-UNPR-PC,
premierul Victor Ponta, a votat la o
secþie de votare din Bucureºti, pe
liste suplimentare, împreunã cu so-
þia sa, Daciana Sârbu, ºi primarul ge-
neral al Capitalei, Sorin Oprescu, el
precizând, dupã vot, cã dupã atâta
rãzboi ºi distrugere este timpul pen-
tru reconstrucþie. „Cred cã din
aceastã iarnã vom fi cu adevãrat o
þarã democraticã, o þarã europeanã
ºi cã dupã zece ani de rãzboi ºi de
distrugere putem sã ne apucãm sã
constuim ºi o sã construim ºi în Bu-
cureºti, ºi în Transilvania, ºi în Mol-
dova ºi pentru românii din afarã,
pentru cã dupã atâta rãzboi ºi dis-

Politicienii au fost la vot cât maiPoliticienii au fost la vot cât maiPoliticienii au fost la vot cât maiPoliticienii au fost la vot cât maiPoliticienii au fost la vot cât mai
de dimineaþã, pentru a da un exemplude dimineaþã, pentru a da un exemplude dimineaþã, pentru a da un exemplude dimineaþã, pentru a da un exemplude dimineaþã, pentru a da un exemplu

Cozi uriaºe la secþiile de vot
din strãinãtate

Românii din Republica Moldova
care au venit ieri la secþiile de vot
deschise la Chiºinãu pentru a alege
preºedintele României au avut de stat
la cozi uriaºe, la fel cum s-a întâmplat
ºi la alegerile europarlamentare din
luna mai, informa presa de peste Prut.
Ziarul „Timpul” preciza cã, la doar 15
minute de la deschiderea secþiilor de
votare, la orele 07:00, atât la Institu-
tul Cultural Român (ICR), cât ºi la
ambasada României, cel puþin o sutã
de persoane aºteptau deja la coadã.
Potrivit Jurnal.md, la Chiºinãu au fost
deschise patru secþii: una la Amba-
sada României, douã secþii la Con-
sulatul României ºi una la ICR. În
Republica Moldova au fost deschi-
se în total 21 de secþii de votare.

În Italia ºi Marea Britanie
s-a stat cu orele la rând

La Roma, unde au fost organizate
trei secþii - douã la Accademia di Ro-
mania ºi una la Consulat – românii au
stat la cozi cu zecile pentru a-ºi exerci-
ta dreptul de vot, potrivit HotNews.

Un alegãtor din Anglia (Emanuel
Diaconu) a semnalat ieri dupã-amia-
zã, tot la HotNews, trimiþând drept
dovadã ºi un filmuleþ fãcut cu telefo-
nul mobil, faptul cã la secþia de votare
152 Londra, situatã la Brand Civic
Center, erau „mii de oameni ºi doar
trei ºtampile” ºi cã se vota „urcând cu
liftul” în secþia de votare. Potrivit aces-
tuia, în jurul orei 17 (ora României) erau
„300 de persoane la etaj” care stãteau
„de douã ore. Încã 1.000-1.100 la par-
ter ºi probabil 6-700 în afara comple-

Peste 18 milioane de cetãþeni cu drept de vot erau aºteptaþi
ieri la urne pentru alegerea preºedintelui pentru un mandat de
cinci ani, dintre cei 14 candidaþi înscriºi în cursã. Printre ei, ºi

numeroºi politicieni, care s-au grãbit sã voteze încã de la
primele ore, pentru a da un exemplu.

trugere e timpul sã reconstruim”, a
spus Ponta, dupã vot.

Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat, dupã ce a votat la Colegiul
A.D.Xenopol, cã este momentul
schimbãrii unui mod de a fi preºedin-
te ºi cã, dupã 10 ani, va veni alt tip de
preºedinte. „În primul rând, este clar
pentru mine cã este momentul schim-
bãrii unui mod de a fi preºedinte, dupã
zece ani, va veni alt tip de preºedin-
te. Problema este sã fie un preºedin-
te care sã continue consolidarea sta-
tului de drept ºi care sã facã Româ-
nia frumoasã”, a spus preºedintele.
Întrebat dacã viitorul preºedinte va
fi unul mai puþin jucãtor, Bãsescu a
rãspuns: „Nu ºtiu, dar e clar cã nici

unul din cei 14 nu seamãnã cu mine”.
ªeful statului a venit la secþia de vo-
tare de la Colegiul A.D.Xenopol în-
soþit de soþia sa, Maria Bãsescu.

Preºedintele PDL, Vasile Blaga,
ºi-a exprimat opþiunea electoralã la
ora 10:00, împreunã cu soþia sa, la
secþia de votare de la Liceul I.L.Cara-
giale, precizând cã a votat pentru „o
Românie normalã” ºi cã îi îndeamnã
pe toþi românii „sã foloseascã aceas-
tã armã puternicã, votul”.

Candidatul ACL la preºedinþie,
Klaus Iohannis, a votat la Sibiu, alã-
turi de soþia sa Carmen, a cãrei zi de
naºtere a fost chiar ieri, el spunând
cã ºi-a exprimat opþiunea electoralã
pentru „o România normalã, pentru
România lucrului bine fãcut”.

Candidatul la preºedinþie din par-
tea PMP, Elena Udrea, a votat la Li-
ceul „Mihai Eminescu” din Capitalã,
declarând cã voteazã pentru o Ro-
mânie frumoasã. „Am votat cu încre-
dere cã o femeie poate sã facã cel
puþin la fel de multe lucruri bune pre-
cum un bãrbat pentru þara ei”, a pre-
cizat Udrea.

Candidatul independent la prezi-
denþiale Cãlin Popescu Tãriceanu a
votat, alãturi de soþia sa, la o secþie
din Capitalã, fiind însoþit de foºtii li-
deri ai PNL care i s-au alãturat, Da-
niel Chiþoiu, Andrei Gerea, Radu Stroe
ºi Cristian David, cu gândul la înche-
ierea „regimului Bãsescu”.

Candidatul independent Monica
Macovei a votat la ªcoala „Tudor
Arghezi” din Bucureºti, fiind întâm-
pinatã de circa 20 de susþinãtori. „De
mult vrem sã ne fie bine acasã. As-
tãzi votãm pentru visul nostru - drep-
tate. ªi fiecare dintre voi când mer-
geþi la vot gândiþi-vã ce înseamnã
DNA pentru voi: un vis sau un coº-
mar. Nu opriþi visul, votaþi visul”, a
declarat aceasta dupã ce a votat.

Senatorul PSD de Dolj Mircea
Geoanã a votat la Liceul „Jean Mon-
net” din Bucureºti, el precizând, la
ieºire, cã a votat „ca sã terminãm lu-
crul pe care l-am început în 2009” ºi i-
a îndemnat pe cei care l-au votat în
urmã cu cinci ani pentru funcþia su-
premã în stat sã dea României ºansa
unei schimbãri profunde.

Românii din strãinãtate au luat cu asalt secþiile de votare
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a pre-

cizat cã, la începerea votului în România, la
ora localã 7.00, cetãþenii români votau deja în
45 de secþii din afara þãrii, iar simultan cu
începerea votului în þarã s-au deschis ºi 50 de
secþii din strãinãtate. „La începerea votului
în România, ora 7.00, ora localã, cetãþenii ro-

mâni votau deja în 45 de secþii de votare din
afara þãrii. Simultan cu începerea votului în
România s-au deschis 50 de secþii de votare
din afara þãrii, în Republica Moldova, Bulga-
ria, Turcia, Cipru, Grecia, Israel, Finlanda,
Lituania, Letonia, Ucraina, Africa de Sud,
Egipt, Siria, Palestina, Iordania, Liban, Zim-

babwe”, se arãta într-un comunicat transmis
ieri dimineaþã de MAE. Procesul de votare la
scrutinul pentru alegerea preºedintelui Ro-
mâniei a început în afara þãrii la secþia de vo-
tare organizatã în Noua Zeelandã (Auckland),
sâmbãtã, la ora 20.00 (ora României), având
în vedere diferenþa de fus orar.

Potrivit informaþiilor fãcute publice
de Biroul Electoral Central, la ora 10
prezenþa la vot la alegerile prezidenþiale
era, în Dolj, de 7,63% (6,75% în urban
ºi 8,76% în rural). La nivelul întregii þãri,
judeþul nostru ocupa locul 11, dupã
Teleorman (8,86%), Olt (8,62%), Dâm-
boviþa (8,21%), Constanþa (8,20%), Il-
fov (8,02%), Cãlãraºi (7,99%), Tulcea
(7,92%), Giurgiu (7,87%), Brãila (7,82%)
ºi Mehedinþi (7,71%). Prezenþa la vot la
nivelul întregii þãri era, la aceastã orã, de
6,55%, ceea ce înseamnã cã noi ne-am
situat peste media naþionalã încã de la
primele ore.

La ora 13, Doljul a mai coborât douã
locuri în clasamentul pe judeþe, respec-
tiv pe locul 13, cu o prezenþã de 22,4%
(20,91% în urban ºi 24,31% în rural), însã
tot peste media naþionalã, care era de
20,78% (3.798.785 persoane), se situa.
De data aceasta, pe primul loc era Con-
stanþa (24,33%), urmatã de Teleorman
(24,21%), Olt (24,05%), Ilfov (23,97%),

xului”. Un alt alegãtor român aflat la
Londra care dorea sã voteze la secþia
de la ICR a relatat pentru HotNew-
s.ro, în jurul orei 18.23 ora României
(16.23 ora Londrei), ca erau câteva
sute de oameni la coadã în acel mo-
ment pentru a vota: „Proababil cã du-
reazã cel puþin douã-trei ore sã ajungi
sã votezi, sunt foarte mulþi oameni,
majoritatea tineri. Nu ºtiu, sincer, dacã
apuc sã votez”, spunea acesta.

S-a cerut insistent prelungirea
votului dupã ora 21,

dar s-a refuzat
Cozi mari la secþiile de votare din

strainãtate s-au semnalat însã aproa-
pe în toate þãrile europene. În Germa-
nia, de pildã, la Munchen, o cititoare
HotNews.ro a transmis, în jurul orei
17, cã stãtea la coadã de cinci ore ºi
tot nu reuºise sã voteze. „Deja toatã
lumea îºi face planuri cum sã proce-
deze la turul doi, sã nu pãþim la fel.
Toþi sunt determinaþi sã voteze ºi
acum, ºi în turul doi. Nemulþumirea
este foarte mare. Înjurãturi la greu.
Oameni veniþi de la sute de km dis-
tanþã”, a spus aceasta.

În aceste condiþii, mai multe solici-
tãri de prelungire a programului de vot
peste ora 21 au început sã curgã spre
Biroul Electoral Central, dar rãspun-
sul a fost negativ de fiecare datã. În
schimb, BEC a criticat MAE cã nu a
organizat suficient de bine procesul
electoral din strãinãtate. „Nu vom pre-
lungi votul. Soluþia este ca MAE sã
organizeze mai bine, data viitoare, sec-
þiile de vot. MAE trebuia sã organize-
ze mai bine secþiile de vot”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al BEC, Marian
Muhuleþ. Pentru fluidizarea votului,

în jurul orei locale 18 Biroul Electoral
pentru Strãinãtate (BES) a decis cã
oamenii pot completa declaraþiile pe
propria rãspundere cã nu au mai vo-

tat ºi în altã parte în afara secþiilor,
rãmânând însã sã le semneze în faþa
membrilor secþiilor de votare, dupã
care primeau buletin ºi ºtampilã.

Dolj: Prezenþa la vot la ora 19.00 – 50,84%
Mehedinþi (23,26%), Dâmboviþa
(23,25%), Prahova (23,21%), Vâlcea
(23,09%), Brãila (22,88%), Sibiu
(22,58%), Argeº (22,56%) ºi Bacãu
(22,55%).

20.756 alegãtori îºi exercitaserã drep-
tul de vot prin intermediul urnei specia-
le, fiind înscriºi în tabelele prevãzute la
art.9 alineat (2) din Legea 370/2004.

La ora 16 Doljul a ajuns pe locul 19
în topul judeþelor ca prezenþã la urne,
cu 35,78% (32,55% urban ºi 39,88%
rural), dar eram tot peste media naþiona-
lã de 35.1%. Pe primul loc a trecut jude-
þul Ilfov (40,47%), urmat de Olt (39,41%),
Teleorman (39,06%), Sibiu (38,96%),
Constanþa (38,72%), Vâlcea (38,39%),
Prahova (37,8%), Braºov (37,62%), Me-
hedinþi (37,61%), Hunedoara (37,49%),
Dâmboviþa (37,36%), Argeº (37,36%),
Bacãu (37,27%), Botoºani (36,96%),
Neamþ (36,7%), Vrancea (36,36%), Bu-
zãu (35,83%) ºi Giurgiu (35,82%).

La ora 19 Doljul era pe locul 14 ca
prezenþã la urne, cu 50,84% (45,97%
urban ºi 57,04% rural), prezenþa la nivel
naþional fiind de 48,89%. Ilfovul a rã-
mas pe primul loc pe þarã (59,13%), ur-
mat de Olt (55,21%), Sibiu (54,68%), Te-
leorman (54,38%), Dambovita (52,83%),
Prahova (52,67%), Valcea (52,51%), Giur-
giu (52,44%), Constanta (51,96%), Me-
hedinti (51,75%), Alba (51,27%), Arges
(51,17%) si Brasov (50,91%).
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Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj:
„Am votat pentru o ţară în care tinerii să fie respectaţi”

Un vot hotărât din partea
liderilor politici doljeni

Reprezentanţii administraţiei publice locale,
parlamentarii şi liderii de partid din Dolj s-au
prezentat la secţiile de votare în prima parte a
zilei. Nici unul dintre ei nu a venit însoţit de ac-
tivul de partid şi fiecare a aşteptat, la fel ca ori-
care alt cetăţean, să primească ştampila şi bule-
tinul de vot. Oamenii politici nu au zăbovit de-
loc în cabină, semn că au fost extrem de hotărâţi
asupra persoanei pe care şi-o doresc pentru func-
ţia de preşedinte al ţării. În declaraţiile de după
vot, aceştia l-au descris pe viitorul şef al statu-
lui: „un preşedinte mai tânăr”, „un preşedinte
care să-i respecte pe tineri”, „un preşedinte care
să-i unească pe români”, „un preşedinte care să-
i aducă pe români la aceeaşi masă”, „un preşe-
dinte care va face lucrurile aşa cum trebuie”, „un
om normal care să fie preşedinte”.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Preşedintele Camerei Deputaţilor,
Valeriu Zgonea: „Să dea
Dumnezeu să avem cinci ani de
linişte!”

Preşedintele
Camerei Deputa-
ţilor, Valeriu
Zgonea, a votat,
ieri de dimineaţă,
la Secţia nr. 166,
din Craiova, fiind
însoţit de soţia
sa. „Eu am votat
astăzi pentru
sfârşitul unui
ciclu de zece ani
de dezbinări, ură
şi scandaluri,
pentru un preşedinte care să ne unească, pentru un preşe-
dinte care să fie mediator, care să fie capabil ca pe noi toţi,
indiferent de clasele societăţii româneşti, să ne aducă la
aceeaşi masă, să ne împingă pe toţi înainte, ca popor, ca
ţară, fără să fie certat cu cetăţenii sau instituţiile statului. Am
votat pentru un preşedinte care să mă reprezinte cu cinste şi
onoare la Bruxelles, la Washington şi în orice capitală a
Europei sau a unui stat euroatlantic, care să îmi asigure un
spaţiu de securitate, de prosperitate pentru mine, pentru
prietenii mei, pentru familiile lor şi pentru cetăţenii României.
Îi îndemn pe toţi românii să iasă astăzi la vot. Să voteze
pentru bunăstarea şi viitorul lor şi a familiilor lor, pentru o
ţară cu adevărat europeană. Să dea Dumnezeu să avem cinci
ani de linişte”, a declarat Valeriu Zgonea.

Deputatul PNL Ionuţ Stroe a votat la Sec ţia nr.
168 din Lăpuş.  Acesta a dec larat c ă a votat c a Ro-
mânia să f ie c ondusă de „un om normal”.  „Ca de
fiecare dată, am votat cu maximă înc redere,  ală-
turi de prieteni ş i alături de familie.  Am votat pen-
tru un foarte bun prieten al tuturor românilor,  pen-
tru un om normal pe c are mi-l doresc să conduc ă
aceas tă ţară, pentru viitorul c opiilor  mei ş i al tutu-
ror  c elor  care c red în România”,  a spus  deputatul
liberal Ionuţ Stroe.

Preşedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, a votat la secţia deschi-
să în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”. Acesta a decla-
rat că a votat pentru o Românie unită. „Am votat pentru o Româ-
nie unită, o Românie care priveşte spre viitor şi care va încerca, în
perioada următoare, să cicatrizeze rănile făcute în ultimii zece ani
de nişte oameni iresponsabili, care s-au gândit doar la ei. Am votat
pentru un preşedinte care sunt convins că îi va uni pe români şi nu
îi va dezbina, pentru un preşedinte care va lupta ca România să
aibă o imagine bună în afara hotarelor, pentru un preşedinte al
tuturor românilor”.

Primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu: „Avem nevoie
de un preşedinte mai tânăr”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilesc u, a votat la Li-
ceul CFR, f iind însoţită de fiul şi nepoţica sa. La scurt
timp, la aceeaşi secţie, a votat ş i actorul Marc el Iureş . La
ieşirea din secţia de votare, Olguţa Vasilescu a declarat
că România are nevoie, după 10 ani, de un preşedinte
mai tânăr şi i-a îndemnat pe craioveni să meargă să-şi
exercite dreptul la vot. „Cred că avem nevoie de un altfel
de preşedinte după zece ani, un preşedinte echilibrat, în
primul rând, un preşedinte mai tânăr, un preşedinte aple-
cat către nevoile sociale ale oamenilor.  Eu sper din toată
inima ca votul pe c are l-am dat as tăzi să fie, c a de fiecare
dată, cu noroc, mai ales că am avut, tot c a de fiecare
dată, nepoţica lângă mine. A pus mâna ei norocoasă pe
buletinul de vot. Îi îndemn pe craioveni să iasă la vot şi
astăzi, şi în turul al doilea pentru că au de unde alege,
sunt totuşi 14 candidaţi.  Dar eu sunt convinsă că ei vor
şti mai bine decât oricine cine a fost persoana care can-
didează şi c are i-a sprijinit foarte mult. Mă aş tept ca noul

preşedinte să fie o persoană care să ştie să aprecieze, la
justa valoare, cetăţenii României şi nu doar să îi foloseas-
că pe post de masă de manevră elec torală.  După campa-
nia electorală (n. r. – cea din 2009), am văzut şi ce în-
seamnă tăierea pens iilor, tăierea salariilor. Sper ca româ-
nii să nu mai treacă prin asta”, a spus primarul Craiovei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a
votat la secţia nr. 4, de la Liceul cu Program Sportiv „Pe-
trache Trişcu” din Craiova. Acesta şi-a exprimat speranţa

că noul preşedinte va fi un adevărat arbitru între instituţiile
statului, un factor de echilibru în societate. „Am votat as-
tăzi pentru un nou început, pentru o nouă Românie. Am
ales pentru o ţară care să nu mai fie oaia neagră Uniunii
Europene, ca românii să fie mândri şi apreciaţi şi la Wa-
shington, şi la Bruxelles, şi la Roma, şi la Londra. Am votat
pentru o ţară în care tinerii să fie respectaţi, să poată să
lucreze în ţara lor, pentru un preşedinte care să înţeleagă
tinerii, care să fie arbitru în ţara lui şi în societate. Să fie un
om care să unească şi să nu dezbine. Am votat pentru o
dezvoltare a judeţului şi a regiunii, alegând candidatul care
ştie foarte bine realităţile Olteniei, dar şi pe cele ale ţării
întregi şi care propune o echipă puternică pentru Româ-
nia. Sunt încredinţat că acela care va fi ales va fi un preşe-
dinte altfel decât cel de până acum”. Şi preşedintele Ion
Prioteasa i-a îndemnat pe doljeni să meargă la vot. „Mesa-
jul meu pentru doljeni este să vină la vot şi să aleagă cu
încrederea că viaţa lor se va schimba în bine, pentru că am
convingerea că, în următorii ani, judeţul nostru şi toată
regiunea vor avea de câştigat cu un preşedinte care cu-
noaşte foarte bine necesităţile Olteniei”.

Preşedintele PSD Dolj,
Claudiu Manda:
„Am votat pentru o Românie unită!”

Deputatul PNL Ionuţ Stroe:
„Îmi doresc ca un om normal
să conducă această ţară”

Europarlamentarul PDL Marian
Jean Marinescu: „Am votat cu
speranţa că vom avea lucruri bine
făcute”

Europarlamen-
tarul PDL Marian
Jean Marinescu a
votat la Liceul
Henri Coandă din
Craiova, venind
singur la vot. „Am
votat cu speranţa
că şi în România
se vor face
lucrurile aşa cum
trebuie, că vom
avea lucruri bine
făcute”. Marian
Jean Marinescu,
care a ieşit la scurt timp şi într-o conferinţă de presă, s-a
declarat profund nemulţumit de modul în care se derulează
procesul electoral la nivelul judeţului Dolj, evidenţiind
numărul mare de cereri pentru urna mobilă şi persoanele
care au votat pe liste suplimentare. „Sunt tot felul de situaţii
de Evul Mediu. Unii, de la unele partide, nu au învăţat că
suntem într-o Românie a anului 2014, că suntem altfel croiţi,
că dispunem de atâtea informaţii. Ei fac aceleaşi lucruri de
când se ştiu: stau în faţa secţiilor de votare şi îndeamnă la
vot. Apoi transportul oamenilor: este un du-te vino în tot
judeţul. Vom avea un număr foarte mare de votanţi pe listele
suplimentare, persoane aduse la vot din diverse colţuri.
Folosesc metode atât de vechi încât concluzionăm că au
rămas în Evul Mediu”, a menţionat Marian Jean Marinescu.
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, sâmbãtã dimineaþa, în jurul
orei 5.00,  poliþiºtii au fost sesi-
zaþi cu privire la faptul cã
s-a produs un accident de
circulaþie soldat cu dece-
sul unei persoane, iar con-
ducãtorul auto nu a fost
gãsit la locul faptei. La ni-
velul IPJ Dolj s-a consti-
tuit o echipa operativã
complexã formatã din po-
liþiºti din cadrul Serviciu-
lui Rutier, Serviciul Crimi-
nalistic ºi Poliþiei Dãbu-
leni, coordonatã de comi-
sarul-ºef Nicuºor Badea –
adjunctul ºefului de In-
spectorat, în aproximativ
4 ore de la producerea ac-

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au solicitat, vi-
neri, Tribunalului Dolj, prelungirea
mandatelor de arestare preventivã
pe numele celor ºapte persoane
arestate în dosarul evaziunii fisca-
le de peste 9,2 milioane de lei de la
firmele Mitliv ºi Ambient. Instanþa
a respins cererile formulate de in-
culpaþi privind înlocuirea arestului
preventiv cu mãsura preventivã a

La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºtii din cadrul Serviciului Ru-
tier Dolj ºi Biroului Rutier Craiova
au continuat acþiunile de prevenire
a accidentelor rutiere generate de
nerespectarea regimului legal de
vitezã de cãtre conducãtorii de au-
tovehicule, însã nu au fost trecute
cu vederea nici alte încãlcãri ale
legislaþiei rutiere. În cadrul acþiunii
poliþiºtii au constatat douã fapte de
naturã penalã ºi alte 40 abateri de
naturã contravenþionalã, pentru
sancþionarea cãrora au aplicat
amenzi în valoare de peste 5 600
lei. Dintre acestea, 11 sancþiuni au
fost aplicate conducãtorilor de au-
tovehicule care nu au respectat
regimul legal de vitezã instituit pe
anumite sectoare de drum. Poliþiº-
tii rutieri au reþinut în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce
douã permise de conducere.

Razie rutierã cu amenziRazie rutierã cu amenziRazie rutierã cu amenziRazie rutierã cu amenziRazie rutierã cu amenzi
ºi  dosare penaleºi  dosare penaleºi  dosare penaleºi  dosare penaleºi  dosare penale

În plus, sâmbãtã seara, în jurul
orei 20.00, poliþiºti din cadrul Ser-
viciului Rutier Dolj, aflaþi în servi-
ciul de patrulare pe DN 55, în co-
muna Teasc, sat Secui, l-au de-
pistat pe Constantin T., de 52 de
ani, din localitate, în timp ce con-
ducea un autoturism având o con-
centraþie de 0,46 mg/l alcool pur
în aerul expirat. În urma verificã-
rilor, poliþiºtii au stabilit faptul cã
autorizaþia de circulaþie provizorie
a autovehiculului ara expiratã din
data de 11 septembrie a.c. Condu-
cãtorului auto i s-au recoltat probe
biologice în vederea stabilirii alco-
olemiei ºi i s-au întocmit acte pre-
mergãtoare pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de punerea în circula-
þie a unui vehicul neînmatriculat ºi
conducerea unui vehicul sub influ-
enþa alcoolului, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Arest prelungit pentru
evazioniºtii din dosarul Mitliv

Magistraþii Tribunalului Dolj au respins, vineri
dupã-amiazã, cererile de eliberare ale celor ºapte
arestaþi din dosarul evaziunii fiscale de peste 9,2
milioane de lei de la firmele Mitliv ºi Ambient, dispu-
nând prelungirea arestãrii preventive a acestora cu
încã 30 de zile. Inculpaþii au contestat hotãrârea
Tribunalului, contestaþiile lor urmând sã se judece
sãptãmâna aceasta la Curtea de Apel Craiova.

controlului judiciar sau mãsura pre-
ventivã a arestului la domiciliu, dis-
punând „prelungirea mãsurii ares-
tãrii preventive luate faþã de in-
culpaþii Dãnilã Robert Mihail,
Sfîrlogea Daniel Andi, Ionescu
Daniel, Tanasã Rãzvan-George,
Teacã Stelu Alin, Duþu Costin Vio-
rel ºi Etegan Adrian Gigi, pe o
duratã de 30 zile, cu începere de
la 07.11.2014 pânã la 06.12.2014

inclusiv”, dupã cum se aratã în
încheierea de ºedinþã a Tribunalu-
lui Dolj. Toþi inculpaþii au contestat
hotãrârea Tribunalului prin care li
s-a prelungit arestarea preventivã.

Reamintim cã, luni, 6 octombrie
a.c., poliþiºtii Brigãzii de Combate-
re a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, împreunã cu pro-
curorii DIICOT – Serviciul terito-
rial Craiova au fãcut ºase perchezi-
þii simultane – trei în localitãþi din
Dolj, douã în Craiova ºi una în ju-
deþul Olt –, fiind puse în executare
14 mandate de aducere într-o acþi-
une vizând destructurarea unei gru-
pãri infracþionale organizate specia-
lizatã în evaziune fiscalã. Potrivit
procurorilor DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, în perioada oc-
tombrie 2011 – noiembrie 2012,
membrii grupãrii formate din 14
persoane au creat mai multe circui-
te economico-financiare fictive de
livrãri ºi achiziþii intracomunitare de
materiale de construcþii, prejudici-
ind astfel bugetul consolidat al sta-
tului cu peste 9.200.000 de lei.  Pro-
curorii au început urmãrirea penalã
ºi împotriva societãþilor comerciale
implicate în activitatea infracþiona-
lã, respectiv SC Mitliv Impex SRL
Craiova, SC Ambient SA Sibiu, SC
Serious Team Serv SRL – din co-
muna Oboga, judeþul Olt, SC Mian-
dres SRL Craiova, SC Bocstal SRL
Brãdeºti, judeþul Dolj, SC Freshe-
ner SRL din Cârna, judeþul Dolj ºi
Ariana-Nely SRL Bristriþa, SC Bã-
descu Com SRL Bãileºti ºi SC Sin-
cotrans SRL Craiova.
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Un bãrbat de 33 de ani, din comuna
doljeanã Daneþi, a fost reþinut pe 24
de ore, sâmbãtã dupã-amiazã, dupã ce
s-a stabilit cã a produs un accident de
circulaþie în care ºi-a pierdut viaþa un
biciclist ºi a pãrãsit locul faptei fãrã
încuviinþarea organelor de cercetare.

Evenimentul s-a petrecut la intrarea în
comuna Amãrãºtii de Jos, pe DN 542,
iar oamenii legii au reuºit abia ieri sã
stabileascã identitatea victimei, care
nu avea nici un fel de documente asu-
pra sa. Este vorba despre un bãrbat de
56 de ani din comuna Amãrãºtii de Jos.

cidentului reuºindu-se identifica-
rea conducãtorului auto, în per-
soana lui Gabriel Dãnuþ Roºu, de

33 de ani, din comuna Daneþi.
În urma cercetãrilor efectuate,

anchetatorii au stabilit cã Gabriel
Dãnuþ Roºu, în timp ce
conducea o autoutilitarã
marca Renault Master din
direcþia Dãbuleni cãtre co-
muna Amãrãºtii de Jos,
pe D.N. 542, la km 28, la
intrarea în comuna Amã-
rãºtii de Jos, a accidentat
mortal un biciclist a cãrui
identitate nu a putut fi sta-
bilitã pe loc, pentru cã nu
avea nici un fel de docu-
mente asupra sa.

„Conducãtorului auto i
s-a întocmit dosar penal
pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de ucidere din cul-

pã, prev.  art. 192 Cod Penal ºi
pãrãsirea locului accidentului, bãr-
batul fiind reþinut pe bazã de ordo-
nanþã pentru 24 de ore ºi introdus
în arestul IPJ Dolj. Urmeazã sã fie
prezentat magistraþilor Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare
preventivã. Cercetãrile continuã
pentru stabilirea tuturor cauzelor ºi
împrejurãrilor în care s-a produs
evenimentul rutier”, ne-a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Cadavrul victimei a fost transpor-

tat la morgã, în vederea efectuãrii
necropsiei, în cursul zilei de ieri
poliþiºtii reuºind sã-l identifice: Ioan
Tãnase, de 56 de ani, din comuna
Amãrãºtii de Jos.

Oamenii legii atrag atenþia tutu-
ror conducãtorilor auto cu privire
la faptul cã pãrãsirea locului acci-
dentului constituie faptã penalã dis-
tinctã ºi se pedepseºte cu închi-
soarea de la 2 la 7 ani. Faptul cã
un ºofer pãrãseºte locul acciden-
tului nu face decât sã îi înrãutã-
þeascã situaþia juridicã.
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A avut de-a dreptul umor, de
bună calitate, care te face să râzi
chiar dacă nu eşti un hâhâitor de
mall, consilierul judeţean Marcel
Marcea, la recenta şedinţă, în mo-
mentul aflării numelui reprezentan-
tului acestei entităţi administrative
propus pentru Consiliului etic al
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Craiova: Gheorghe Barbărasă.
„Ca să vezi domne ce ajunsă dom-
nul Barbărasă... Acum e specia-
list şi în malpraxis”, a spus mu-
calitul Marcel Marcea. Frondă aci-
dă, la care „emblema eticii” pro-
fesionale a administraţiei judeţene
n-a schiţat nici un zâmbet, gân-
dindu-se deja la aportul său, evi-
dent construc tiv, în organismul
amintit. Dezbaterea etică nu e ne-
cesară acolo unde ea este de la sine
înţeleasă. Îngroşând, în linii tole-
rabile, lucrurile, am spune că ac-
tul etic stă în corectarea suficien-
ţelor de tot soiul, a comodităţilor,
a viciilor, ca să nu spunem că vir-
tuţile morale sunt o chestiune nu
de dozaj, ci de opţiune. Imparţial
şi ferm, suferind ca dracul fiert
pentru adevăr, mai ceva ca Saint
Just şi Robespierre la un loc, an-

MIRCEA CANŢĂR

Exact ce lipsea Consiliului etic al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova!

turat numai de oameni de bine,
străin de orice ranchiună sau po-
tlogărie, Gheorghe Barbărasă este
exac t c e lipsea Cons iliului etic
amintit. În faţa unui asemenea înăl-
ţător moment, de validare a unei
onestităţi, de mucava zicem noi,
ne-am dus cu gândul nu pe la ce
băsmeşte lumea, mizilicuri irele-
vante, neluate în seamă, ci la un
adevărat moment etic, dacă nu un
pisc al moralităţii celui pomenit,
care a aruncat în nebunie curată
atâta lume, pentru vreo 12 ani.  O
nebunie nestinsă, din păcate, nici
astăzi. Eram pe 17 aprilie 1992:
Prefectura Dolj emitea, în dispre-
ţul legii, Dec izia 120, prin c are
imobilul din strada „Olteţ” nr. 8 era
„transmis cu plată din adminis-
trarea Regiei Autonome de Admi-
nistrare Fond Locativ Craiova în
administrarea Băncii Comerciale
Române SA, sucursala Craiova”.
De reţinut, imobilul la care facem
referire fusese premeditat trecut de
Prefectura Dolj la regia menţiona-
tă. Restul conţinutului aberantei
decizii, prin fraudă la lege, poate
cu alt prilej. Reţineţi însă sintag-
ma „în administrare cu plată”, li-

cenţă a „eticului” de acum. Sem-
nau: prefect Ilie Ştefan, secretar
Gheorghe Barbărasă, doi trupeţi de
nădejde, care luaseră azimutul con-
venabil, fiecare cu interesele lui. A
doua zi, pe 18 aprilie 1992, fiindcă
„îşi dovedise utilitatea”, Gheorghe
Barbărasă îşi începea activitatea la
Consiliul Judeţean Dolj, ca secre-
tar, unde a zăbovit până în zilele
noastre, fără a cunoaşte, în nici o
împrejurare, intrarea la ANFP, unde
te mai întreabă ăia „cum stai pro-
fesional”. Că momentul la care ne
referim fusese migălos preparat
anterior de „băieţii deştepţi” ai Pre-
fecturii Dolj, „autoabilitaţi” în în-
străinarea de imobile, stârneşte şi
acum o descumpănire. Fiindcă la
data de 17 aprilie 1992 exista deja
în vigoare Legea administraţiei
publice locale (nr. 69/26 noiem-
brie 1991), după cum funcţiona şi
Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova (primar – arhitect Dan Nico-
lae) şi Consiliul Judeţean Dolj (pre-
şedinte – Tudor Rădulescu),  re-
zultate şi constituite în urma alege-
rilor locale din februarie 1992. Iar
legea administraţiei publice locale
stipula expres, la art. 21, litera g,

printre atribuţiile consiliului local, că
acesta „administrează domeniul
public şi privat al comunei sau ora-
şului”. Aceeaşi prerogativă (art. 59,
litera g) o avea şi consiliul judeţean,
pentru domeniul public şi privat al
judeţului. Clar şi concis. Cu alte
cuvinte, Decizia nr. 120/1992, po-
menită, a Prefecturii Dolj, era din
capul locului lovită de nulitate. Asta
şi pentru absolvenţii de drept afoni,
deloc chinuiţi de studiu. Capul în
nisip, să nu spunem blatul, l-au bă-
gat şi Consiliul Local Craiova şi
Consiliul Judeţean Dolj din acea
vreme, fiindcă era preferabil. Drept-
nedrept, aşa au stat lucrurile. Ştiţi
ce bălmăjea, cu un curaj nebun,
„eticul” în recursurile promovate de
Consiliul Judeţean Dolj (?!) la so-
luţiile instanţelor craiovene, care au
desfiinţat decizia „de pomină” a
Prefecturii Dolj? Soluţii „nelegale
şi netemeinice”. Un clişeu, cu ros-
tul lui, dar nu în astfel de situaţii.
Despre alte baliverne aiuritoare,
cum că în decembrie 1989, la mo-
mentul revoluţiei, exista şi săptămâ-
nalul „Situaţia” în media craiovea-
nă, n-are sens să mai dezvoltăm
acum. Cinismul fără margini este

probat doar de acompanierea sem-
năturii lui Gheorghe Barbărasă de
cea a lui Ion Voiculescu, ajuns în
1996 preşedinte al Consiliului Ju-
deţean Dolj, după ce fusese ulti-
mul lider local al comuniştilor din
Craiova şi putea fi bănuit că cel
puţin titlul publicaţiilor care apă-
reau în municipiu le cunoş tea.
BCR a transformat ulterior „drep-
tul de administrare” în „drept de
proprietate”, deşi a plătit doar 59
milioane lei vechi (mai puţin de
50.000 de dolari), prin dispoziţiile
de plată nr. 405 şi 406 din 7 mai
1992, fără a se cunoaşte cum s-a
calculat acest preţ. Livrarea lui
Gheorghe Barbărasă ca membru
în Consiliul etic al Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Craiova, „pentru
că acolo sunt cazuri de malpra-
xis, la care este bănuit că se pri-
cepe”, este exact ce le lipsea ce-
lor de acolo. Curat ca o lebădă, de
bună credinţă şi competent în ex-
ces, la care se mai adaugă şi alte
calităţi, care îl fac să doarmă fără
vise, confecţionat fiind numai din
certitudini, toate acestea ne deter-
mină să tragem obloanele şi să-l
descântăm de deochi.

Putem spune fără nic i o rezervă
că de fapt,  de astăzi, cel mai târziu
de mâine, nu de poimâine, începe
adevărata c ampanie elec torală pre-
zidenţială.  Şi c unosc ând numele c e-
lor doi f inalişti,  vom afla ceea ce in-
tenţionează f iec are, la modul con-
cret, să facă, odată ajunşi la Palatul
Cotroc eni, ca preşedinte al ţării,  în-
vestit prin votul popular. Vom asis-
ta, neîndoielnic,  şi la tentative de re-
sistematizare a voturilor  c andidaţi-
lor ieş iţi din c ompetiţie,  dar şi la re-
pertorii electorale rec alibrate ale f i-
naliş tilor.  Pe neaşteptate, a apărut ca
temă imperativă de campanie atitu-
dinea c andidaţilor faţă de justiţie.
Spunem „pe neaşteptate” f iindcă la
c apătul c elor două mandate prezidenţia-
le ale lui Traian Băsescu, care a invocat
de-a lungul timpului,  ş i c ând era c azul ş i
c ând nu era,  o as tfel de temă,  se c redea
c ă lucrurile sunt c lare pentru toată lu-
mea: justiţia es te independentă faţă de
putere.  Cum es te ş i titlul din săptămâna-
lul „L’Express”,  c are găzduieş te un in-
teresant interviu c u doamna Laura Co-
druţa Kovesi, şeful DNA. „Eu am f ost
numită de actualul preşedinte,  la pro-
punerea primului-ministru (n.r. – Victor
Ponta).  (. .. ) Av em aliaţi indefectibili.
(. .. ) UE a jucat un rol de apărător”. Mai
apare o declaraţie interesantă a doamnei
Codruţa Kovesi în „Le Nouvele Obser-
vateur”, c are găzduieşte un articol de-
spre România: „Radu Mazăre,  ales  plin
de fantezie şi baron sulfuros”. Aşa cum
a fos t introdusă în spaţiul public  discu-
ţia despre jus tiţie în general ş i DNA în

Şi acum finala!

special, ai putea crede c ă mai sunt posi-
bile anumite revenir i la o perioadă revo-
lută,  c eea c e până la urmă este o naivi-
tate.  Rec ursul de demnitate ş i onoare a
jus tiţiei a fost c âş tigat de ani buni.  Ce
spunea odinioară publicistul Grigore Pă-
ucesc u,  pe c are s -a bătut monedă,  c ă
„suntem o minune pe lume,  suntem un
popor fără moravuri,  fără religie şi fără
lege (. .. )  ş i n-avem decât o ţintă, cum
să ne îmbogăţim mai mult şi să trăim mai
bine”, mai de grabă generează derută,  de-
cât reconfirmare. De fapt, ceea c e se în-
tâmplă pe la noi,  c hiar  dacă suntem în
c ampanie electorală, nu ne s ingularizea-
ză în spaţiul UE. Zilele trec ute, premie-
rul spaniol, Mariano Rajoy,  a cerut scuze
spaniolilor  după dezvăluirea unei noi afa-
ceri de c orupţie, c are antrenează nu mai
puţin de 51 de persoane,  ares tate, majo-
ritatea „aleşi” din sânul partidului său

(Partidul Popular) . Cu un an înaintea le-
gislativelor din Spania, corupţia se află
pe locul doi în topul îngrijorărilor, după
şomajul de 24%, potrivit ultimului baro-
metru al Centrului public de anchete so-
ciologice (CIS).  O temă de regulă nelip-
sită în c ampaniile elec torale pentru ale-
gerile prezidenţiale a fost şi rămâne poli-
tica externă a ţăr ii şi aceasta va trebui
ac roşată de finaliş ti, mai ales  în contex-
tul recentei dec laraţii a Înaltului Comisar
UE pentru Politic a Externă, Federic a
Mogherini, care îş i propune să aduc ă la
masa negocierilor, cât mai grabnic, Kie-
vul şi Mosc ova. Mai sunt, fireş te, şi alte
teme incitante ş i nădăjduim că ele vor fi
convingător abordate de candidaţii rămaşi
în c ompetiţie.  Oric um, cel puţin zece zile
din perioada de două săptămâni vor avea
încărcătură elec torală maximă.

MIRCEA CANŢĂR
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Conducerea Agenþiei pentru
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia a organizat recent o
vizitã la proiectele Regio
implementate în judeþul Dolj, iar
cãminul din Malu Mare a fãcut
parte din lista mare de proiecte
inspectate. „Prin acest eveni-
ment ne-am propus sã vã
prezentãm rezultatele unor
investiþii finanþate prin POR
2007-2013, implementate în
judeþul Dolj, precum ºi valoarea
adãugatã a acestora în dezvol-
tarea comunitãþilor regionale ºi
locale. La Malu Mare vom
vizita una din locaþiile unui
proiect reprezentativ. Este
vorba de Centrul Social „Sf.
Andrei”, un centru pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane
vârstnice”, a precizat Marilena
Alecu, reprezentant ADR SV
Oltenia.

Peste 3,6 milioane
RON investiþi
în lucrãri de reabili-
tare ºi modernizare

Durata de implementare a
proiectului a fost de 23 de luni,
valoare sa a fost de 3.690522
lei, din care total eligibil
2.1218.233,68 lei. Prin FEDR s-
a achitat suma de 1.885.498, iar
de la bugetul naþional
288.370,37 lei. Contribuþia
beneficiarului, adicã a Primãriei
Malu Mare a fost de 2%,
echivalentul a 44.364,68 lei.
Obiectul general al acestui
proiect vizeazã îmbunãtãþirea

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Vârstnicii din judeþul Dolj îºi pot pe-
trece timpul de acum înainte în mod plã-
cut ºi sub o atentã îngrijire a cadrelor
medicale. Primãria Malu Mare în parte-
neriat cu Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj au
implementat proiectul cu finanþare euro-
peanã „Reabilitarea Cãminului Internat
Malu Mare ºi transformarea lui în Centru

Social”, în valoare de peste 3.690.000 lei,
din care valoarea eligibilã a fost de
2.218.000 lei. Este vorba de un cãmin de
bãtrâni modern, construit la standarde
europene, unde bãtrânii se simt ca ºi sâ-
nul familiei, bucurându-se, pe de o parte,
de condiþii extraordinare de cazare ºi
masã, iar pe de altã parte, de o îngrijire
medicalã ºi psihologicã foarte bunã.

calitãþii infrastructurii serviciilor
de asistenþã socialã ºi repartiza-
rea teritorial-regionalã echilibratã
a acestora, pentru asigurarea
unui acces egal al cetãþenilor la
serviciile de asistenþã social.
Marius Udricã, ºeful Centrului
Social „Sf. Andrei”, Malu Mare,
centru pentru gãzduire ºi
îngrijire persoane vârstnice a

precizat cã acest centru a fost
inaugurat la finele anului trecut
ºi acreditat anul acesta, în luna
ianuarie. „Acest Centru a fost
inaugurat în decembrie 2013 ºi
funcþioneazã practic din 2014,
lunã în care am obþinut acredita-
rea funcþionãrii acestui centru.
Centrul a fost construit ºi
reabilitat prin Proiectul Regional
Operaþional, prin ADR SV
Oltenia la propunerea Primãriei
Malu Mare. Centrul a fost iniþial

cãmin internat pentru elevii
Liceului Agricol. Pentru cã
numãrul elevilor acestui liceu a
scãzut drastic în ultimii ani, iar
cãminul a ajuns într-o stare de
degradare foarte mare, edilul
comunei Malu Mare, Dicu
Alexandru, a venit cu ideea
transformãrii acestui cãmin într-
un Centru Social. Valoarea

investiþiei pentru reabilitarea
acestui centru a fost de 2
milioane de RON, valoare
eligibilã, din care 98% au fost
decontaþi, plus TVA ºi o contri-
buþie de 2% a provenit din
bugetul local al comunei Malu
Mare”, a mai spus Marius
Udricã.

Capacitate –
70 de persoane

ªeful Centrului Social „Sf.
Andrei” din Malu Mare a vorbit

ºi despre capacitatea cãminu-
lui, despre modul în care se
integreazã vârstnicii, despre
poveºtile de viaþã a bãtrânilor
care locuiesc pentru o perioa-
dã mai lungã sau mai scurtã de
timp în acest Centru Social.
„Cãminul are o capacitate de
134 de locuri. Iniþial funcþio-
nãm pentru 70 de locuri,
pentru cã aºa a fost conceput
proiectul. Din ianuarie 2014,
când am început sã instituþio-
nalizãm primii bãtrâni, am
ajuns la o capacitate de 64 de
persoane instituþionalizate, o
parte din ei au fost externali-
zaþi. Aceºtia au fost fie reinte-
graþi în familie, fie transferaþi
în alte centre de specialitate ºi,
ce este mai trist, unii au
decedat. În prezent avem 49
de bãtrâni instituþionalizaþi pe
diferite grade. Trebuie sã
explicãm familiilor cu bãtrâni
cã este cel mai bine sã-i aducã
pe aceºtia într-un astfel de
centru, pentru cã aici nu sunt
izolaþi, din contrã, acasã sunt
izolaþi pentru cã tinerii pleacã
la servici ºi îi lasã singuri
acasã. Aici au tot ce le trebuie,
asistenþã medicalã de cea mai
bunã calitate, atenþie din parte
personalului ºi socializeazã
între ei...”, a subliniat Marius
Udricã, ºeful Cãminului.

Servicii sociale
de calitate

Reabilitarea cãminului
internat ºi transformarea sa în
centru social integrat al spitalu-

lui Malu Mare va asigura
servicii sociale specializate, pe
de o parte, ºi va contribui la
îmbunãtãþirea ºi ridicarea
calitãþii serviciilor sociale la
standarde europene, cu efecte
pozitive directe asupra creºterii
calitãþii vieþii ºi a gradului de
sãnãtate. „Au fost create spaþii
de cazare adecvate pentru un
centru social cu patru etaje ºi
parter, fiind vorba de 575 mp
locuibili. Mai exact, vorbim de
70 de locuri de cazare, din care
opt locuri pentru persoanele cu
handicap locomotor. Grupul-
þintã al acestui proiect este
format din persoane vârstnice
aflate în dificultate, instituþiona-
lizate, neinstituþionalizate, dar ºi
familiile persoanelor vârstnice
cu handicap ºi asociaþiile
acestor persoane. Locuitorii
comunei Malu Mare care pot
beneficia de serviciile sociale
ale centrului, precum ºi locuito-
rii zonei limitrofe comunei Malu
Mare fac parte din grupul-þintã.
Prin acest proiect va creºte
calitatea actului social ºi a
gradului de confort pentru
beneficiari, precum ºi dobândi-
rea experienþei în atragerea ºi
gestionarea de fonduri neram-
bursabile. De asemenea, la
categoria indicatori putem
adãuga servicii sociale de
calitate, conform normelor ºi
standardelor impuse de legisla-
þia naþionalã ºi europeanã”, a
mai spus Marilean Alecu,
reprezentant ADR SV Oltenia.
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Pagină realizată de MAGDA BRATU

Artistul Gabriel Bratu: „Off-uri” la 80 de ani
„Popescu, când s-a îmbolnăvit, s-a dus la doc-

tor cu un curcan perfect sănătos”. «Cei mai „răsă-
riţi” de la noi, Popescule, muncesc în „apus”». „În
politică, Popescule, ca să ai un drum drept trebuie
să ştii cum şi când s-o coteşti”. „Au venit guverne,

Desen şi
sculptură
în lut
la Galeria
„Vollard”

La Galeria „Vollard” a Casei de
Cultură „Traian Demetrescu” din
Craiova are loc astăzi, ora 17.00,
vernisajul expoziţiei de desen şi
sculptură în lut „Lut şi Creion”,
cu lucrări de Onuţ Cătălin Piciu
şi Florin Grădinaru, membri ai
Cenaclului „Seniori Art” Craiova.
Artistul Onuţ Cătălin Piciu a absol-
vit, în anul 2001, Şcoala de Artă
„Cornetti” – secţia Sculptură, iar
din 2009 până în prezent deschis
câteva expoziţii colective şi de grup
în Craiova (Liceul de Arte şi Me-
serii „Constantin Brâncuşi”, Allian-

ce Francaise Craiova, Filarmonica „Oltenia”),
la Caracal, Calafat şi în Vidin (Bulgaria). Flo-
rin Grădinaru este absolvent al Liceului de
Arte „Marin Sorescu” din Craiova şi, de ase-
menea, şi-a prezentat lucrările în mai multe
spaţii expoziţionale din Craiova. Curator al
expoziţiei celor doi este artistul plastic Mari-
ana Montegaza, iar invitat special, dr. Magda
Buce-Răduţ. Vernisajul va prilejui şi un mo-
ment muzical la vioară susţinut de Andreea
Suchici.

Bienala Naţională de Arhitectu-
ră s-a desfăşurat în Bucureşti între
15 şi 30 octombrie 2014, în cadrul
acesteia fiind prezentate lucrări fă-
când obiectul creaţiei arhitecturale şi
demersului urbanistic, plecând de la
dimensiunea obiectului funcţional
(lampă, bancheta, mobilier de depo-
zitare), continuând cu obiectul de
arhitectură (de la scara locuinţei in-
dividuale la cea a marilor dotări pu-
blice) în abordare integrată sau ca
arhitectură de interior şi până la ame-
najări urbanistice şi peisagere.

Bienala Naţională de Arhitectură, organizată şi la Craiova
Bienala Naţională de Arhitectură – cel mai important eveni-

ment profesional al breslei arhitecţilor, care se organizează încă
din anul 1994 – se va deschide şi la Craiova miercuri, 5 noiembrie,
ora 10.30, în holul central al Universităţii. Această a XI-a ediţie
este organizată de Uniunea Arhitecţilor din România (UAR), în
colaborare cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Min-
cu” din Bucureşti. Expoziţia va putea fi vizitată până pe data de 10
noiembrie, zilnic, în intervalul orar 9.00 – 18.00.

În cadrul celor 7 secţiuni iniţiale
(cu şapte curatori şi şapte jurii cu
22 membri, din care opt din străi-
nătate) au fost înscrise 184 de lu-
crări, de către autori individuali, şi
colective,  însumând 215 autori.
Cele 169 de lucrări selectate (din-
tre care opt au fost retrase, rămâ-
nând în competiţie 161) au fost re-
structurate pe 6 secţiuni. Expozi-
ţia-concurs a cuprins lucrări exe-
cutate ori publicaţii editate în ulti-
mii doi ani de arhitecţi cu drept de
semnătură, urbanişti, arhitecţi de
interior, conductori arhitecţi, desig-
neri, scenografi, restauratori, isto-

rici şi critici de artă şi arhitectură.
S-au acordat opt premii, meda-

lia preşedintelui UAR, premiul pre-
şedintelui de onoare al Bienalei şi
două medalii Opera Omnia. Preşe-
dintele de onoare al Bienalei a fost
arh. Dan Sergiu Hanganu, prof. dr.
h. c. al Universităţii de Arhitectură
şi Urbanism „Ion Mincu” din Bu-
cureşti, car comisarul Bienalei a fost
prof. dr. arh. Sergiu Nistor. Expo-
ziţia a fost acompaniată de confe-
rinţe, mese rotunde şi lansări de
carte de arhitectură.

«Itinerarea aces tei expoziţii în
ţară a început în 1988 (în foaierul

Teatrul Naţional din Craiova) şi
continuă până astăzi cu oraşul nos-
tru, urmând a pleca de aici la Si-
biu, apoi în alte localităţi din ţară,
în tot cursul anului. Anul acesta
însă nu va mai fi posibilă itinera-
rea, măcar pentru o zi, în judeţele

Olteniei, aşa c um am făcut în
2013, la Slatina, Piteşti, Rm. Vâl-
cea, Târgu Jiu, Dr. Tr. Severin»,
a precizat arh. Pavel Popescu, pre-
şedintele Uniunii Arhitecţilor  din
România – Filiala Euroregională
Sud-Vest Oltenia.

Lansări de cărţi, momente poetice şi muzicale în
„Săptămâna Tradem”

Mai multe lansări de cărţi sunt
anunţate în „Săptăm âna Tra-
dem ”, toate în Salonul Medieval
al instituţiei: „Examene şi expo-
ziţii canine.  Capcane şi soluţii”
de Liviu Ionescu (Editura de Sud)
– astăzi,  ora 17.00; „Corp trans-
parent” de Max Blecher (Editura
„Aius”) – joi,  6 noiembrie, ora
17.00; „Poetica f emeilor volu-

În perioada 3-9 noiembrie, Casa de  Cultură „Traian Demetrescu” organizează
„Săptămâna Tradem”, prin care îşi propune să ofere publicului un program bogat de
activităţi culturale, cu prilejul celei de-a XXXVI-a ediţii a Concursului Naţional  de

Poezie „Traian Demetrescu”. Evenimentul marchează, totodată, împlinirea, la 3
noiembrie a.c., a 148 de ani de la naşterea, la Craiova, a poetului Traian Demetrescu,
un motiv în plus  ca, zilnic, de la ora 11.00, craiovenii să fie invitaţi să viziteze, la sediul
instituţie i din strada „Traian Demetrescu” nr. 31, încăperile  ce adăpostesc documen-
te, fotografii ş i obiecte care au aparţinut poetului stins din viaţă la numai 29 de ani.

minoase” de Dumitru Ungurea-
nu (Editura „Eikon”) – sâmbătă,
8 noiembrie, ora 11.00. Tot as-
tăzi, dar de la ora 19.00, are loc
premiera spectacolului cu piesa
„Între Duoi” de Traian Deme-
trescu, cu Daniela Ionescu şi Că-
tălin Miculeasa.

Poezia şi muzica se regăsesc,
de asemenea,  în program. Publi-
cul este invitat la un moment mu-
zical oferit de Daniel Drăgoescu
şi grafică live, pornind de la poe-
mele lui Traian Demetrescu, rea-
lizată de artistul plastic Ionut Vi-
şan, precum şi la un recital de po-
ezie din opera lui Traian Deme-

trescu, susţinut de actorul Con-
stantin Cicort (mâine, 4 noiem-
brie, ora 18.00). Un alt moment
muzical este cel al trupei Major
Office de miercuri, 5 noiembrie,
ora 18.00, iar Daniela Ionesc u va
prezenta vineri, 7 noiembrie, de
la ora 17.00, recitalul de poezie şi
muzică „Încerc să supravieţu-
iesc”.

În „Săptăm âna Tradem” se
mai regăsesc evenimente precum
lansarea cenaclului „Tradem” (5
noiembrie, ora 17.00),  „De la
Cetatea Băniei la Cetatea Poe-
ziei”, avându-i invitaţi pe Mihai
Firic ă şi Livia Moreanu (6 noiem-

brie, ora 18.00),  masa rotundă cu
tema „Traian Demetrescu: Idei
critice şi structuri sufleteşti” (7
noiembrie, ora 18.00), Colocviul
Naţional „Ştefan Petică – la 110
ani după”  (9 noiembrie,  ora
11.00). Festivitatea de premiere a
Concursului Naţional de Poezie
„Traian Demetrescu” – ediţia a
XXXVI-a es te anunţată pentru
sâmbătă, 8 noiembrie, ora 12.00.
Anul acesta,  regulamentul preve-
de, pe lângă poezie, şi o secţiune
dedic ată traducerii a patru poeme
din opera lui Traian Demetrescu,
în limbile germană, engleză, fran-
ceză, spaniolă şi italiană.

Popescule, au plecat, dar corupţia a rămas pe locul
ei”. „În afară de cei şapte ani de-acasă, directorului
meu, Popescule, nu-i lipseşte nimic”.

Sunt doar c âteva dintre textele ce însoţesc
cele mai recente c aricaturi realizate de artistul
Gabriel Bratu, care se regăsesc în noua expozi-
ţie personală a domniei sale. Vernisajul are loc
astăzi, ora 18.00, la Galeria „ARTA”, evenimen-
tul fiind organizat de Muzeul de Artă Craiova şi
filiala loc ală a Uniunii Artiştilor Plastici din Ro-
mânia. Cele 50 de lucrări inedite sunt reunite
sub generic ul „Off-uri”, ac elaşi sub care, zi
de zi, Gabriel Bratu publică o caricatură în co-
tidianul „Cuvântul Libertăţii”.

Expoziţia marchează împlinirea a 80 de ani
de viaţă ai maestrului, la 5 noiembrie a.c., ş i îi
urmează celei personale de la Slatina, vernisată
luna trecută, în c adrul ediţiei a XX-a a Festiva-
lului Naţional de Caricatură şi Umor „Oltenii
şi restu’ lumii”. Tot la Galeria „Artis” din Slati-
na a Muzeului Judeţean Olt, Gabriel Bratu va
desc hide o expoziţie cu lucrări inedite la înce-
putul lunii decembrie a.c.
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Combatanþii grupãrii Statul Isla-
mic (SI) au executat 67 de membri
ai unui trib sunnit proguvernamental
în provincia Anbar din vestul Iraku-
lui, a anunþat ieri un lider tribal citat
de DPA. „Gruparea SI a executat
noaptea trecutã (sâmbãtã) 67 de
membri ai tribului al-Bu Nimr, inclu-
siv copii ºi femei”, a declarat un li-
der al tribului pentru site-ul irakian
Alsumaria News. El a adãugat cã cei
executaþi erau dintre cei 200 de pri-
zonieri þinuþi de jihadiºti în oraºul Ras
al-Maa, din nordul provinciei Anbar.
„ªi ceilalþi 125 se confruntã cu ame-
ninþarea morþii”, a mai spus liderul
tribal citat. Combatanþii grupãrii SI
au realizat un progres semnificativ în provincia
Anbar în ultimele sãptãmâni, ameninþând sã
obþinã controlul asupra întregii regiuni, care se
întinde la frontiera sirianã pânã la periferia capi-
talei Bagdad. Gruparea, desprinsã din Al-Qaeda,
a fost acuzatã în ultimele zile cã s-a fãcut vino-
vatã de o serie de execuþii împotriva tribului al-

Gruparea Statul Islamic a executatGruparea Statul Islamic a executatGruparea Statul Islamic a executatGruparea Statul Islamic a executatGruparea Statul Islamic a executat
67 de membri ai unui trib sunnit din vestul Iraku67 de membri ai unui trib sunnit din vestul Iraku67 de membri ai unui trib sunnit din vestul Iraku67 de membri ai unui trib sunnit din vestul Iraku67 de membri ai unui trib sunnit din vestul Irakuluiluiluiluilui

Autoritãþile ucrainene au declanºat ieri o
anchetã penalã pentru tentative de „preluare
a puterii” ºi „schimbare a ordinii constituþio-
nale”, drept reacþie la alegerile organizate de
separatiºtii proruºi în estul Ucrainei, relatea-
zã AFP. Ancheta a fost declanºatã în urma
unor „acte vizând rãsturnarea ordinii consti-
tuþionale ºi preluarea puterii”, a afirmat un
responsabil al serviciilor de securitate (SBU),
pe pagina Facebook a SBU, calificându-i pe
reprezentanþii republicilor autoproclamate
Doneþk ºi Lugansk drept „teroriºti”. Regiu-
nile separatiste proruse din estul Ucrainei au
început sã voteze ieri pentru a-ºi alege „pre-
ºedinþii” ºi „parlamentele” într-un scrutin
susþinut de Moscova, dar denunþat de occi-
dentali ºi care riscã sã complice eforturile de
pace, transmite AFP. Birourile de vot s-au
deschis la orele 05:00 GMT în republicile
autoproclamate Doneþk ºi Lugansk, care sperã
sã obþinã astfel „un guvern legitim” ºi sã se
îndepãrteze ºi mai mult de Kiev. Scrutinul se
desfãºoarã pe fondul intensificãrii luptelor
dintre rebelii proruºi ºi forþele ucrainene, care
s-au soldat cu peste 300 de morþi în ultimele
10 zile, în ciuda armistiþiului dintre pãrþi, în-
cheiat la 5 septembrie la Minsk. Cele douã
regiuni rebele din Donbas, zona minierã din

Ucraina declanºeazã o anchetã penalã pentru tentative
de „preluare a puterii” în regiunile separatiste

Cele douã puncte de trecere
între Israel ºi Fâºia Gaza au fost
închise pânã la noi ordine, în

Cele douã puncte de trecere între Israel
ºi Fâºia Gaza au fost închise

Bu Nimr, care luptã alãturi de guvern împotriva
jihadiºilor. Masacre în masã au fost comise de
combatanþii SI ºi în Siria, noteazã Reuters, rea-
mintind cã gruparea controleazã ºi în acest stat
mãcinat de rãzboi civil un teritoriu considerabil.

Mii de kurzi au manifestat, sâmbãtã, în toa-
tã Turcia, în semn de susþinere faþã de com-

batanþii kurzi ce apãrã oraºul sirian
Kobane, asediat de jihadiºtii din gru-
parea radicalã Statul Islamic. Ma-
nifestaþii, organizate la apelul prin-
cipalei formaþiuni pro-kurde, Parti-
dul Democratic al Poporului (HDP),
au avut loc în mai multe oraºe ale
Turciei. Cea mai mare acþiune a
avut loc la Diyarbakir, „capitala” zo-
nei kurde din Turcia (sud-est), unde
15.000 de persoane au participat la
un marº paºnic, dupã cum a indi-
cat agenþia de presã Dogan, preluatã
de AFP. La Istanbul, aproximativ
1.000 de manifestanþi, între care po-
liticieni kurzi, s-au adunat în cen-
trul oraºului, lângã emblematica pia-

þã Taksim. Premierul turc, Ahmet Davutoglu,
a declarat sâmbãtã cã „vor fi autorizate adu-
nãrile paºnice”, dar cã, în cazul în care aces-
tea vor degenera, „va fi fãcut ceea ce este
necesar”, lãsând sã se înþeleagã cã forþele de
ordine vor interveni pentru a preveni actele de
violenþã.

urma unui tir cu rachetã din Fâ-
ºia Gaza care a avut loc vineri, a
informat ieri un purtãtor de cu-

vânt militar citat de AFP. „Punc-
tele de trecere pentru persoane
ºi mãrfuri de la Erez ºi Kerem
Shalom sunt închise pânã la noi
ordine, cu excepþia ajutorului
umanitar”, a precizat sursa cita-
tã. Conform acesteia, mãsura a
fost luatã în urma unui tir cu ra-
chetã de vineri seara din Fâºia
Gaza care a atins sudul Israelu-
lui, însã fãrã a provoca victime
sau pagube materiale. Este pri-
mul tir cu rachetã lansat spre te-
ritoriul israelian de la 16 septem-
brie ºi al doilea de la finalul ope-
raþiunii militare a Israelului în Fâ-

ºia Gaza, împotriva miºcãrii Ha-
mas. Hamas ºi Israelul au înche-
iat la 26 august un acord de în-
cetare a focului, negociat prin in-
termediul Egiptului, care a pus
capãt unei perioade de 50 de zile
de rãzboi, soldat cu peste 2.140
de victime în rândul populaþiei
palestiniene, majoritatea civili, ºi
73 în rândul celei israeliene, în
cea mai mare parte militari. Cele
douã pãrþi urmeazã sã reia în
curând negocierile la Cairo, pen-
tru semnarea unui acord perma-
nent de încetare a focului, no-
teazã AFP.

estul Ucrainei, ºi-au proclamat unilateral in-
dependenþa în aprilie. Comisia Electoralã Cen-
tralã (CEC) din republica autoproclamatã
Lugansk a anunþat ieri prelungirea cu douã
ore a programului de votare, la secþiile de vot
care întâmpinau probleme din cauza numã-
rului mare de alegãtori, relateazã RIA Novosti,
în pagina electronicã. „Am avut o reuniune
de urgenþã a CEC, unde s-a decis cã secþiile
de votare în care alegãtorii nu îºi vor putea
exercita votul la timp vor rãmâne deschise
pânã la ora 22.00 (21.00, ora României)”, a
declarat preºedintele CEC, Serghei Koziakov.
El a explicat cã aceastã decizie a fost
luatã dupã ce numeroase secþii de
votare au înregistrat o ratã foarte
mare de participare la scrutin, „pen-
tru ca toatã lumea sã aibã ºansa de
a vota”. Kievul a denunþat o mobili-
zare „intensã de echipamente ºi tru-
pe” provenind din Rusia în estul re-
bel al Ucrainei, relateazã AFP. „Este
o mobilizare intensã de echipamen-
te militare ºi trupe inamice dinspre
teritoriul rus spre teritoriul contro-
lat de rebeli”, a declarat un purtãtor
de cuvânt al armatei ucrainene, An-
drei Lisenko, în cursul unei confe-

rinþe de presã, întrebat în legãturã cu înre-
gistrãrile video difuzate de presa ucraineanã,
în care se pot vedea zeci de camioane milita-
re fãrã numere de înmatriculare, prezentate
drept un „convoi rusesc pe strãzile din Do-
neþk”. Jurnalistul Roland Oliphant, de la co-
tidianul britanic „The Telegraph”, a scris,
sâmbãtã, pe contul sãu de Twitter, cã a vã-
zut, alãturi de colegul sãu de la site-ul Buz-
zFeed Max Seddon, „62 de camioane Kamaz
verzi, fãrã numere, dintre care trei transpor-
tau (lansatoare de rachete multiple) Grad (...)
în drum spre Doneþk”.

Libia: Forþele
proguvernamentale
avanseazã în oraºul
Benghazi, în dauna
islamiºtilor

Forþe proguvernamentale au
eliberat din mâinile islamiºtilor
unele cartiere din Benghazi, al
doilea oraº ca mãrime din Libia,
dupã 24 de ore de lupte care s-au
soldat cu moartea a 36 de
persoane, potrivit unor surse
militare ºi medicale, citate de
AFP. Aceste forþe au cucerit
cartiere din sudul ºi estul oraºului
Benghazi, preluând controlul,
printre altele, asupra taberelor
militare ocupate în luna iulie de
grupuri islamiste, conform
surselor militare. Un purtãtor de
cuvânt al unitãþii forþelor speciale
a vorbit despre „o înaintare
dinspre sud-estul oraºului, unde
este situat aeroportul”. Unitatea a
reluat controlul asupra cartierului
sãu general, situat pe drumul spre
aeroport, în regiunea Bouatni. La
rândul sãu, purtãtorul de cuvânt
al ºefului statului-major, colone-
lul Ahmed al-Mesmari, a fãcut
cunoscut cã estul oraºului se aflã
sub „controlul complet al
armatei”, anunþând „o înaintare”
dinspre sudul localitãþii. Forþele
fidele generalului în retragere
Khalifa Haftar ºi trupele progu-
vernamentale, sprijinite de civili
înarmaþi, au luat cu asalt mai
multe imobile aparþinând islamiº-
tilor, distrugând unele dintre
acestea, potrivit martorilor. În
plus, au avut loc raiduri aeriene
asupra cartierelor al-Lithi, al-
Sabiri ºi al-Gawarcha, fiefuri ale
islamiºtilor, în vestul oraºului.
Dupã prãbuºirea, în 2011, a
regimului Muammar Gaddafi, la
capãtul unei revolte care a durat
opt luni, autoritãþile de tranziþie
au eºuat în formarea unei armate
profesioniste ºi trecerea sub
controlul lor a numeroaselor
miliþii, în special islamiste, care
îºi impun propria lege. La
sfârºitul lunii august, acestea au
cucerit capitala Tripoli, obligând
membrii guvernului sã fugã, mai
scrie AFP.

Marine Le Pen, cel mai serios
opozant al preºedintelui
Hollande

Majoritatea francezilor (60%)
sunt de pãrere cã lidera Frontului
Naþional, Marine Le Pen, este
personalitatea care i se opune cel
mai mult preºedintelui François
Hollande, potrivit unui sondaj
realizat de IFOP pentru „Le
Journal du Dimanche”, citat de
AFP. La întrebarea „dintre
urmãtoarele personalitãþi de
dreapta, în opinia dumneavoastrã
care i se opune cel mai mult în
afirmaþii ºi acþiuni lui François
Hollande?”, 60% dintre francezi
au rãspuns cã Le Pen, 21%
Nicolas Sarkozy, 8% Alain Juppé
ºi 4% François Bayrou ºi François
Fillon. Sondajul a fost realizat
prin telefon, în zilele de 30 ºi 31
octombrie, pe un eºantion repre-
zentativ de 1.005 cetãþeni francezi
cu vârsta peste 18 ani, potrivit
metodei cotelor.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
CERERI SERVICIU

Caut loc de muncã –
femeie de serviciu, în-
grijire bãtrâni. Rog se-
riozitate. Telefon: 0760/
827.379.
Pensionarã (anticipat)
îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez doamnã perma-
nent pentru menaj la
þarã. Telefon: 0724/
947.197.
Angajez vânzãtoare. Te-
lefon: 0765/040.172.

IDEI DE AFACERI
Caut investitor român
sau strãin pentru în-
fiinþarea unei planta-
þii de cãpºuni în spa-
þiu protejat. Posed lo-
caþie ºi materialul sã-
ditor. Telefon: 0742/
023.399.

MEDITAÞII
Meditez geografie. Tele-
fon: 0749/043.111.
Meditez limba românã.
Telefon: 0762/929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri inte-
rioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Repar frigidere la domi-
ciliul clientului. Telefon:
0740/895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând camerã
cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsonierã Braz-
dã G-uri, 31,27 mp. Te-
lefon: 0766/227.092;
0756/513.637.
Vând garsonierã Brazdã
bloc G 5, ap. 58. Tele-
fon: 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Apartament 2 camere
ultracentral, ultralux,
A.C. internet, toate do-
tãrile. Telefon: 0762/
109.595.
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În conformitate cu prevederile art. 56 lit. d) ºi art.57 alin. (1) ºi
alin.( 6) lit. a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile urmãtoare, Con-
siliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare, pe perioadã
nedeterminatã, pentru funcþia publicã vacantã de conducere de ªef
Serviciu Tehnic, din cadrul Direcþiei Tehnice  a  aparatului de spe-
cialitate al Consiliului Judeþean Dolj, la sediul din calea Unirii nr.19.

Concursul se va organiza conform calendarului urmãtor:
   - 03  decembrie  2014,  ora 10:00, proba scrisã;
             - data interviului va fi comunicatã ulterior.
Candidaþii trebuie sa îndeplineasca condiþiile generale prevazute

de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Condiþiile specifice necesare în vederea participarii la concurs ºi a
ocupãrii funcþiei publice sunt:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenþã sau
echivalentã  in domeniul tehnic – specializarea constructii civile, in-
dustriale si agricole;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice minimum 2 ani.

Concursul pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacantã,
menþionatã mai sus, va consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã;
- interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile

de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii
nr.19, camera 1.

Bibliografia precum ºi actele solicitate candidaþilor pentru dosa-
rul de înscriere, se vor afiºa la sediul instituþiei.

 Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare
Resurse Umane, camera nr.1, la numãrul de telefon : 0251/408 266
sau 0251/408 224.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

VÂND urgent
apartament ultra-
central  în Turnu
Severin, 50.11 mp,
2 camere deco-
mandate, 2 holuri,
dependinþe, bal-
con, l i ft modern,
pre þ  negoc iab i l .
Te le fon :  0745/
267.849.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
Brazdã (Complex vechi),
50 mp + 8 mp balcon
mare. Preþ negociabil.
Telefon: 0734/496.060;
0770/240.745.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92 mp
în Bucureºti, în faþa Fa-
cultãþii de Drept. Telefon:
0721/995.405.

Vând apartament 3 ca-
mere, Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Proprietar vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã - Orizont.
Telefon: 0752/641.487.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri.
Telefon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, pozi-
þie excelentã, spaþii
generoase, detalii zil-
nice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.

Vând casã locuibilã în
comuna Bistreþ, judeþul
Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600 mp,
fântânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov - Dolj.
Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã Rega-
lã superbã 3 camere ºi
dependinþe, grajd, maga-
zie curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 3 camere,
anexe, pomi, vie, fân-
tânã, apã ºi canalizare
la poartã, localitatea Ciu-
tura. Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada Nã-
sãud nr. 16 (zona Bres-
tei-Râului), toate utilitã-
þile, 345 mp teren + ca-
banã din lemn cu etaj.
75.000 euro. Telefon:
0728/890.807.

TERENURI
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.

Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tar-
laua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren central, des-
chidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la tele-
fon: 0746/495.167.
Ocazie! Vând, închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal pen-
tru Showroom, depozit,
halã, parc auto, benzinã-
rie. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut, parcelabil. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de Lacul Tanchiºtilor, în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.
Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru casã,
zonã pitoreascã la 14 km
de Craiova, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã pe
teren, 4000 Euro. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren arabil, intra-
vilan, electrificat, în co-
muna Ghidici. Telefon:
0351/460.075; 0746/
099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmã-
toarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional superior– Serviciul Constatare, Impunere, urmãrire,
Încasare ºi Executare Silitã Persoane Juridice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatu-
lui de specialitate al Primarului Municipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Recuperare Debite ºi Executare
Silitã Persoane Fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Pri-
marului Municipiului Craiova – 2 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate ºi Prelucrare Date,
Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în
data de 10.12.2014 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60
alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul economic;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.
Pentru posturile de inspector, clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul economic;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani.
Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obliga-
toriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul

Resurse Umane.

Cârcea str. Vulturi teren
intravilan 650 mp, des-
chidere 28 m, 15 euro/
mp. Telefon: 0767/
263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0 7 4 4 / 5 6 3 . 6 4 0 ;
0351/402.056.

CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELEFON:
0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Solenza 204 Berli-
nã, consum 4%, 90.000
km, culoare alb, foarte
bunã, 1000 euro. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
VÂND urgent Citroen
C4, coupe, 2006, die-
sel, ABS, bizonalã, pi-
lot automat, geamuri
electrice, închidere
centralizatã, anvelope
noi varã/iarnã, elegan-
tã, înmatriculatã în Ro-
mânia, unic proprietar.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0745/267.849.
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon: 0762/
185.366.

Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie  2006,
full optional piele, xenon,
navigaþie, impecabil.  Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând Fiat Punto motor
1,2, benzinã, 4 uºi, culoa-
re roºu grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecuperatã, în-
matriculat România. Te-
lefon: 0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica. Telefon: 0746/
901.203.
Vând 2 jenþi cu cauciu-
curi de Logan. Telefon:
0766/304.708.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitir Sineasca. Telefon:
0744/997.373.

Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40 de
capre- 200 lei / bucatã,
tinere, sãnãtoase. Tele-
fon: 0763/226.996.
Vând copertinã lungime
6 m, lãþime 1.5 m. Tele-
fon: 0744/391.195.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei/kg, co-
vor persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând capotã motor da-
cia 1100. Telefon: 0721/
995.405.
Vând cãrãmidã fabricã
veche. Telefon: 0730/
085.197.
Vând bandã alergare
nouã, preþ negociabil.
Telefon: 0770/222.905.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, butoi
varzã, preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni, zonã
centralã, lângã mormân-
tul lui Ion Oblemenco.
Telefon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35 litri.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelo-
pe CIELO 185/60 R 14-
200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic, cutii
de bere, uºã nouã cu
broascã pentru casã sau
magazin Auto –Cielo -
2007. Telefon: 0767/
153.551.

Vând masã floarea–soa-
relui pentru combinã C
12M, cutie viteze, reduc-
tor tracþiune, triodinã
380V ºi alte piese. Tele-
fon: 0764/261.954.
Vând frigider cu conge-
lator ARTIC - nou cu ga-
ranþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avanta-
jos, televizor color, puti-
nã salcâm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þuicã de prunã ºi
grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Vând frigider, flex mare,
bocanci ºi ghete militare,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii, combi-
nã muzicalã stereo. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic 180
litri ºi premergãtor copii.
Telefon: 0745/602.001.
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Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu vând
loc de veci suprapuse lu-
crare finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/456.609.
Vând tub plastic pentru
forat puþuri dimensiune
112. Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând grâu, uºi ºi ferestre.
Telefon: 0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
SCHIMBURI

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

Cumpãr loc de veci 2
persoane cimitirul Do-
robãnþie, terminat, ne-
folosit. Telefon: 0251/
421.727.

GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pentru
handicapat. Telefon:
0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 4
camere, mobilat, uti-
lat, centralã, tot con-
fortul, Materna Craio-
viþa. Telefon: 0756/
379.809.
Închiriez apartament 2
camere Craioviþa Nouã,
zona Racheta. Telefon:
0351/447.627; 0724/
363.569.
Caut chiriaº casã Fãcãi,
fãrã chirie. Telefomn:
0757/200.071; 0786/
746.791.

Închiriez apartament douã
camere, parter, ultracentral.
Telefon: 0722/654.845.
Închiriez camerã la casã
str. Petuniilor. Telefon:
0771/780.325.
Închiriez una camerã mo-
bilatã la o tânãrã necãsã-
toritã cu posibilitãþi de pla-
tã a întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna Craioviþa.
Telefon: 0726/497.404.
Închiriez cabinet medical
dotat corespunzãtor.
Relaþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/072.812.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195. 0351/429.196.
Primesc douã fete în
gazdã Telefon: 0785/
797.317; 0351/464.628.
Particular închiriez apar-
tament 2 camere deco-
mandate, ultraîmbunã-
tãþit, centralã, stradal
zona Cinematograf Cra-
ioviþa, 180 euro/lunã.
Telefon: 0728/012.055.
Închiriez 3 camere, ultra-
central, centralã, A.C.
mobilat, lux. Telefon:
0726/212.774.
Închiriez garsonierã mo-
bilatã. Telefon: 0761/
277.780.

Apartament 2 camere
decomandate lux, A.C.
microcentralã, balcon în-
chis, complet mobilat.
Telefon: 0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament ul-
tracentral, ultralux, A.C.
toate dotãrile, mobilier
ultramodern ºi regim ho-
telier. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez magazin  stradal,
birou mobilat, depozit,
Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/032.920.
MATRIMONIALE
Salariat, 50 ani, serios,
cu serviciu caut doam-
nã pentru prietenie. Te-
lefon: 0785/103.411.

Pensionar, 65/1,60/65
caut pensionarã se-
rioasã pentru priete-
nie, convieþuire la
þarã, menaj, curãþe-
nie, întreþinere. Tele-
fon: 0253/289.198.

DIVERSE
Asociaþia S 7 Craiovi-
þa Nouã cautã firmã in-
stalaþii pentru reparaþie
scurgere subsol. Tele-
fon: 0771/689.157,
dupã ora 17.00.
Caut o familie nevoia-
sã care poate îngriji
permanent o gospodã-
rie la þarã (Vâlcea) o las
moºtenire. Telefon:
0351/809.908, dupã
ora 18.00.
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SCM Craiova a obþinut, vineri searã,
al 10-lea succes consecutiv în Liga Naþi-
onalã (în 11 etape), adjudecându-ºi cu 23-
21, în condiþiile în care la pauzã a fost

Remontare fabuloasã dupã pauzã!

Perioada de graþie continuãPerioada de graþie continuãPerioada de graþie continuãPerioada de graþie continuãPerioada de graþie continuã

Programul complet al rundei
CSM Cetate Devatrans – SCM CRAIO-

VA 21-23, ASC Corona Braºov – CSM Uni-
rea Slobozia 33-23, CSM Ploieºti – SC Mu-
reºul Tg. Mureº 24-23, HCM Roman – HC
Dunãrea Brãila 25-24, Universitatea Neptun
Constanþa – U Alexandrion Cluj 33-28, HCM
Baia Mare – HC Zalãu 30-24 (meci disputat
marþi). Partida HCM Rm. Vâlcea – CSM
Bucureºti a avut loc asearã.

1. Baia M. 30 8. Slobozia 12
2. CRAIOVA 30 9. Ploieºti 12
3. Corona 26 10. Vâlcea* 11
4. CSM Buc.* 23 11. Deva 10
5. Roman 20 12. Constanþa 9
6. Brãila 18 13. Cluj 8
7. Zalãu 13 14. Tg. Mureº 0
* - un joc mai puþin.

condusã cu 15-9, partida, din deplasare,
cu CSM Cetate Devatrans.

Jocul a început într-o notã de echili-
bru, cu cele douã combatante mergând

cap la cap pânã la 6-6. Au urmat patru reu-
ºite consecutive ale gazdelor, iar Aurelian
Roºca a cerut time-out. Alb-albastrele nu
ºi-au revenit însã, pânã la pauzã ecartul
chiar mãrindu-se, la un deficit de 6 goluri.

SCM a revenit în joc în startul pãrþii
secunde, mai ales datoritã prestaþiei ex-
celente a portarului Ionica Munteanu,
care a fãcut un nou meci foarte bun. Si-
tuaþie în care Deva mai avea un avantaj
de doar douã “lungimi” în minutul 45,
scor 18-16. Craiova a revenit la egalitate
cu oponenta când mai erau doar patru
minute de joc, 21-21. Antrenorul gazde-
lor a solicitat timp de odihnã, dar tot fe-
tele lui Roºca au fost cele care fost cele
care au marcat, deznodãmând prin care
au egalat din nou la puncte pe liderul Baia
Mare.

Pentro SCM au marcat: Pârvuþ – 5, Ia-
naºi, ºi Tãnãsie – câte 4, Eiden – 3, ªela-
ru, Zamfirescu, Lazarin, Apipie, Floricã,
Tomescu ºi Cioaric – câte 1.

“A fost un joc greu, contra unei echi-
pe experimentate, care joacã foarte bine

pe teren propriu. În prima reprizã nu ne-
am gãsit cadenþa, am ratat mult, apoi în
partea secundã ne-am revenit. ªi portarii
ne-au ajutat mult, însã felicit întreaga
echipã pentru dãruire. Am obþinut ce-a
de-a 10 victorie consecutivã, avem 30 de
puncte, lucru la care nici nu îndrãzneam
sã visãm la începutul acestui campionat”,
a spus Aurelian Roºca.

Pânã la finele turului, SCM mai primeº-
te vizita Constanþei (8/9 noiembrie), ur-
mând ca apoi se se deplaseze, misiune
mai mult decât dificilã, în fieful Coronei
Braºov (19 noiembrie).

Dupã succesul cu 36-34 de mier-
curi, din Sala Dinamo, România a în-
vins ºi sâmbãtã, la Priºtina, reprezen-
tativa Kosovo, scor 30-16 (15-10), în
al doilea meci din grupa C a turului I
preliminar al Campionatului European
din 2018.

Marcatorii tricolori au fost Ghionea
8 goluri, Iancu 3, Novanc 3, Cricio-
toiu 3, Toma 2, Ghiþã 2, Csepreghi 2,
Stavrositu 2, Buricea 2, Racoþea 1, Sa-
venco 1, Grigoraº 1 gol.

Din grupã mai face parte Italia, pe
care oamenii lui Aihan Omer o vor în-
tâlni, de asemenea într-o dublã man-
ºã, între 10 ºi 14 iunie 2015.

Prima din grupã merge în viitoarea
manºã a calificãrilor.

Meci excelent realizat sâmbã-
tã, la Polivalentã, de SCM U Cra-
iova, care a reuºit sã se impunã
cu 3-2 în faþa marii rivale, CS
Dinamo Bucureºti, prilejuind ast-
fel cel dintâi eºec în campionat
pentru gruparea din Capitalã.

Craiova a condus de fiecare
datã, scorul pe seturi fiind de 25-
23, 20-25, 25-13, 21-25, 15-12.
Dupã aceastã victorie, a 3-a în 4
etape, SCM a urcat pe ultima
treaptã a podiumului, la egalitate
perfectã cu Dinamo, 9 puncte ºi

VOLEI (M) – DIVIZIA A1

SCM a provocat prima înfrângere stagionalã rivalei Dinamo
setaveraj 11-5. Pe primele douã
locuri, de asemenea la egalitate
perfectã, se aflã Tomis Constanþa
ºi Municipal Zalãu – 11 puncte
(12-3).

“Am reuºit o victorie mare în
faþa unei formaþii puternice. Ju-
cãtorii mei ºi-au fãcut datoria, s-
au mobilizat, ºi-au schimbat ati-
tudinea faþã de meciul cu Zalãul
(n.r. 2-3). Ne-am jucat ºansa
pânã la capãt ºi am reuºit. În ace-
laºi timp, trebuie sã spun cã acest
meci trebuie uitat repede, deoa-

rece ne aºteaptã douã meciuri
grele, la Partizan Belgrad, joi, în
CEV Cup, iar duminicã, tot în de-
plasare, cu Baia Mare (n.r. locul
5, cu 8 puncte)”, a spus dupã
meci tehnicianul Craiovei, Dan
Pascu.

Celelalte rezultate ale etapei:
Municipal Zalãu – Banatul Caran-
sebeº 3-0, Tomis Constanþa – Ar-
cada Galaþi 3-2, Piatra Neamþ –
CSM Bucureºti 2-3, Unirea Dej
– ªimleul Silvaniei 3-0, Steaua –
Explorãri Baia Mare 0-3.

Fetele, surclasate
de CSM Bucureºti

Tot sâmbãtã, în Divizia A1 la
feminin, SCM U Craiova a cedat,
0-3, în Sala “Ion Constantinescu”,
în faþa altei echipe din Capitalã, li-
derul CSM Bucureºti. Seturile s-
au încheiat la 13, 8 ºi 20. Înfrân-
gerea le-a dus pe jucãtoarele pre-
gãtite de Alexandru Cosma pe ulti-
mul loc al clasamentului (12), cu
1 punct în 4 etape, venit în urma
eºecului cu 2-3 din runda inaugu-

ralã, de pe terenul Penicilinei Iaºi.
În 8 noiembrie, Craiova joacã

în deplasare cu CSM Satu Mare,
locul 9 cu 3 puncte.

Celelalte rezultate ale etapei:
Alba Blaj – CSM Târgoviºte 3-1,
Medicina Tg. Mureº – Piatra
Neamþ 2-3, U Cluj – Satu Mare 3-
1, ªtiinþa Bacãu – CSM Lugoj 3-
0, Penicilina Iaºi – Dinamo 1-3.

Cu punctaj maxim (12p), pe
primele douã locuri, se aflã CSM
Bucureºti ºi ªtiinþa Bacãu, secon-
date de Dinamo – 9p.

Dupã fenomenala victorie cu
U-BT Cluj (90-86 acasã) ºi
corecþia din Liga Balcanicã, în
faþa kosovarilor de la Sigal
Priºtina (76-92 în deplasare),
SCM U Craiova revine astãzi în
faþa propriilor fani, cu ocazia
meciului cu BCM U Piteºti. Pânã
acum, în primele patru etape,
fiecare a strâns câte 3 victorii ºi o
înfrângere (7p; locurile 2 ºi 3
înaintea etapei).

Aceastã rundã, a 5-a, ºi-a
consumat deja celelalte partide,
încheiate cu urmãtoarele rezulta-
te: Asesoft Ploieºti – Timba
Timiºoara 87-64, Gaz Metan
Mediaº – BC Timiºoara 84-80, U
Cluj – Energia Tg. Jiu 64-76,
CSM U Oradea – Steaua 93-94,
U Banca Transilvania – Atlassib
Sibiu 82-83.

Meci de foc, azi, la Polivalentã
SCM U Craiova – BCM U Piteºti, ora 20:30, Digi Sport 3

Pe primul loc e Asesoft – 9p,
urmatã de Steaua – 8p, dar ºi un
joc mai puþin.

La feminin, eºec rezonabil
în contextul dat

Cum pãnã acum pierduse
toate meciurile la scor, maximul
înregistrându-se contra celor de
la Sepsi Sfântu Gheorghe (91 de
puncte diferenþã), SCM CSS
Craiova a scãpat ieftin, sâmbãtã,
în fief-ul liderului CS Municipal
Târgoviºte, 36-94 (12-19, 9-31,
6-23, 9-21), într-un meci
contând pentru etapa cu numã-
rul 8.

Runda ce vine, miercuri,
Craiova, evident pe ultimul loc
(14), evolueazã acasã cu Danzio
Timiºoara, locul 9, cu 4 victorii ºi
4 înfrângeri.

HANDBAL (M) –
PRECALIFICÃRI EURO 2018

România

a fãcut “dubla”

cu Kosovo

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

ACS Podari a pierdut, scor
1-2, sâmbãtã, în deplasare, cu
CS ªtefãneºti, într-un meci în
care ambele reuºite ale gazde-
lor au venit ca urmare a unor
lovituri de pedeapsã inventate
de centralul Cristian Moldo-
veanu, din Sfântu Gheorghe,
de fiecare datã pentru motivul
de a se fi jucat balonul cu
mâna, de cãtre Dreºcã ºi
Jackie Nicolae. Iancu (29, 81)
a transformat de la punctul cu
var. Mai înainte, în minutul
16, acelaºi Jackie Nicolae
deschisese scorul.

La primul sãu joc pe banca
Podariului, Dragoº Bon, care a
fost trimis în tribune în
prelungiri, a utilizat echipa:
Nedelcovici – Ciocârlã, Dina,
Dreºcã, Ciocioanã – Drago-
mir, Sãceanu – N. Nicolae, D.
Preda, Rãduþ – Crãciun. Au
mai intrat Al. Stoica ºi Nicu-
lescu.

Bon: “Aºa hoþie
n-am vãzut
în viaþa mea”

Contactat ieri de CvL,
Dragoº Bon s-a arãtat extrem
de revoltat ºi de mâhnit de
maniera de arbitraj: “Aºa
hoþie, pe faþã, n-am vãzut în
viaþa mea. Ne-am întors în
urmã cu 30 de ani. La penalty-
uri, mingea i-a lovit în spate
pe jucãtorii noºtri. Ce s-a
petrecut la cel de-al doilea a
fost de-a dreptul incredibil.
Am avut o loviturã liberã de la
aproximativ 27 de metri de
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Podariul, executatã grosolan de arbitru!Podariul, executatã grosolan de arbitru!Podariul, executatã grosolan de arbitru!Podariul, executatã grosolan de arbitru!Podariul, executatã grosolan de arbitru!

Seria 3
Vineri: Argeºul Piteºti – Viºina Nouã 3-2, AFC Astra

II – CS Afumaþi 0-4, Inter Clinceni – Chindia Târgo-
viºte 0-1.

Sâmbãtã: CS ªtefãneºti – ACS PODARI 2-1, Con-
cordia Chiajna II – Atletic Bradu 2-2, Sporting Ro-
ºiori – Urban Titu 4-0, Dinicu Golescu Câmpulung –
FCM Târgoviºte 1-1.

1. Afumaþi 18 8. Roºiori 14
2. Chiajna II 18 9. FCM Târg. 13
3. ªtefãneºti 18 10. Clinceni 11
4. Titu 18 11. Viºina N. 11
5. Argeºul 18 12. Bradu 7
6. Chindia 17 13. Astra II 6
7. D. Golescu 17 14. PODARI 5

Seria 4
Vineri: Pandurii II Tg. Jiu – VIITORUL MUNICI-

PAL CRAIOVA 4-3, Millenium Giarmata – Nuova
Mama Mia Becicherecul Mic 1-2, Minerul Mehedinþi
– CS Ineu 0-2, Minerul Motru – Vulturii Lugoj 0-0.

Sâmbãtã: ACSO FILIAªI – FC Hunedoara 2-0, UTA
Bãtrâna Doamnã – ªtiinþa Turceni 4-1. Naþional Sebiº
a stat, deoarece Muncitorul Reºiþa s-a retras din cam-
pionat.

1. Mama M.* 21 8. Hunedoara* 12
2. Sebiº* 21 9. Mehedinþi 8
3. UTA* 20 10. Motru* 6
4. Giarmata 19 11. Turceni* 6
5. Pandurii II* 16 12. Ineu* 6
6. Lugoj* 14 13.V. M. CRAIOVA* 3
7. FILIAªI 13
* - un joc mai puþin.

poarta noastrã, dar arbitrul a
vãzut invers. Iar ca sã-ºi
poadã duce misiunea la bun
sfârºit, a mutat zidul în
suprafaþa de pedeapsã, cam la
12 metri de locul execuþiei.
Ne-a sfidat tot meciul. Trist,
extrem de trist. Fusesem
avizaþi cã la ªtefãneºti se
petrec astfel de lucruri, dar ce
sã faci…”, a spus Dragoº
Bon.

Runda viitoare, sâmbãtã 8
noiembrie, Podariul, ultima în
Seria 3, primeºte vizita celor
de la Clinceni.

Filiaºi a câºtigat
fãrã emoþii

Tot sâmbãtã, în Seria 4,
Filiaºul a dispus cu 2-0, la
Braloºtiþa, de FC Hunedoara,
fãcând rocadã în clasament
cu adversara (locurile 7/8).
Golurile trupei pregãtite de
Gigi Ciurea au venit din
partea lui Buciuman (20) ºi
Bãlã (45). În schimb, într-un
meci tratat deja în ediþia de
weekend a cotidianului
nostru, colega de serie a
Filiaºului, Viitorul Municipal
Craiova, a rãmas fãrã victorie
în aceastã stagiune, fiind
învinsã dramatic, vineri, în
deplasare, de Pandurii II, 3-4
dupã ce a condus cu 2-0
(Nuþã 2, 41, L. Scarlat 79 /
Dãnãricu 44, 57, I. Constan-
tin 49, 87).

Urmãtoarea etapã, Filiaºul
stã, iar VMC joacã “acasã” (7
noiembrie) cu a doua clasatã,
Naþional Sebiº.

CS U II Craiova – ªtiinþa Malu Mare 5-1, Amaradia Melineºti – Dunã-
rea Calafat 2-6, Danubius Bechet – Dunãrea Bistreþ 2-1, Victoria ªtiinþa
Celaru – Viitorul Cârcea 0-2, Vânãtorul Desa – Progresul Segarcea 1-5,
Recolta Ostroveni – Unirea Leamna 1-0.

1. CS U II 31 7. Bechet 19
2. Calafat 27 8. Ostroveni 11
3. Cârcea 27 9. Celaru 9
4. Bistreþ 24 10. Malu Mare 9
5. Segarcea 23 11. Melineºti* 8
6. Leamna 19 12. Desa* 1
* - un joc mai puþin.
Etapa viitoare (8 noiembrie, ora 12:00): Progresul Segarcea – CS U

II Craiova, Dunãrea Calafat – Vânãtorul Desa, Viitorul Cârcea – Danu-
bius Bechet, Dunãrea Bistreþ – Recolta Ostroveni, Unirea Leamna –
Amaradia Melineºti, ªtiinþa Malu Mare – Victoria ªtiinþa Celaru.

Seria 1: Viitorul Dobridor – Dunãrea Negoi
3-0, Voinþa Caraula – Avântul Giubega 5-3, SIC

Pan Unirea – Viitorul Ciupercenii Noi 10-2,
Tractorul Cetate – SC Poiana Mare 2-2, Viito-
rul Vârtop – Progresul Ciupercenii Vechi 5-4,
Victoria Pleniþa – Avântul Verbiþa 4-2, Recolta
Galicea Mare – Fulgerul Maglavit 1-1. Flacãra

Moþãþei a stat.
Clasament (primele 5): 1. SIC PAN 24p (- 1

joc), 2. Pleniþa 21p (- 1 joc), 3. Cetate 19p, 4.
Moþãþei 18p (- 1 joc), 5. Ciupercenii N. 16p (-

1 joc).

Seria 2: CSM Progresul Bãileºti – Recolta
Mãceºu de Jos 4-2, Progresul Cerãt – Viitorul

GP Siliºtea Crucii 8-1, Voinþa Radovan –
Triumf Bârca 6-3, Recolta Cioroiaºi – Recolta
Urzicuþa 2-4, Unirea Goicea – Gloria Catane 1-
2, Recolta Seaca de Câmp – AFC Giurgiþa 6-5.
Viitorul Mãceºu de Sus – Avântul Rast nu s-a

disputat.
Clasament (primele 5):  1. Mãceºu S. 22p (-

1 joc), 2. Catane 20p, 3. Cerãt 18p, 4. Bãileºti
15p, 5. Giurgiþa 15p.

Seria 3: Avântul Daneþi – Viitorul Sadova 5-1,
Unirea Tricolor Dãbuleni – Unirea Amãrãºtii de
Jos 7-1, Victoria Cãlãraºi – Torentul Secui 3-1,
Ajax Dobroteºti – Viitorul Gângiova 6-1, Unirea
Tâmbureºti – Progresul Amãrãºtii de Sus 2-2.

Dunãrea Gighera – Avântul Dobreºti nu s-a
disputat, în timp ce Fulgerul Mârºani a stat.
Clasament (primele 5): 1. Tâmbureºti 20p, 2.

DIGI SPORT 2
20:00, 22:00 – FOTBAL – Italia:

Cesena – Verona, Lazio – Cagliari.
DIGI SPORT 3
18:00 – HOCHEI – Liga MOL:

ASC Corona Braºov – HSC Miercu-
rea Ciuc / 20:30 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: SCM U Craiova –
BCM U Piteºti.

DOLCE SPORT
16:00, 18:30 – FOTBAL – Liga I:

Viitorul – ASA Tg. Mureº, Petrolul –
Oþelul / 22:00 – FOTBAL – Italia:
Lazio – Cagliari.

DOLCE SPORT 2
20:00 – FOTBAL – Italia: Cesena
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SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
– Verona / 22:00 – FOTBAL – An-
glia: Crystal Palace – Sunderland.

SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CON-

TACT – Fight Night Sibiu.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL – Germania 2:

RB Leipzig – FC Kaiserslautern.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR

Cluj – FC Braºov.
LOOK PLUS
16:00, 18:30 – FOTBAL – Liga I:

Viitorul – ASA Tg. Mureº, Petrolul –
Oþelul.

Amãrãºtii S. 20p, 3. Cãlãraºi 15p (- 1 joc), 4.
Sadova 15p (- 1 joc),  5. Daneþi 14p (- 1 joc).

Seria 4: Luceafãrul Popânzãleºti – Voinþa
Puþuri 2-5, Viitorul Apele Vii – Unirea Câmpeni
6-0, Progresul Castranova – Flacãra Drãgoteºti

7-1, Avântul Pieleºti – Viitorul Coºoveni 4-3,
Atletico Zãnoaga – Sporting Leu 1-1. ªtiinþa
Teasc – Viitorul II Cârcea nu s-a disputat.
Clasament (primele 5): 1. Cârcea II 24p (- 1

joc), 2. Castranova 21p, 3. Coºoveni 19p, 4.
Puþuri 19p, 5. Leu 17p.

Seria 5: Aktiv Padea – ªtiinþa Calopãr 13-4,
Inter Secui – CS Casa Bogdan Craiova 5-1,
Voinþa Belcin – Viitorul ªtiinþa Craiova 1-2,

Avântul Þuglui – Avântul Gherceºti 3-0, Viitorul
Ghindeni – AS  Rojiºte 2-3, Fortuna Craiova –

Arena Bulls Preajba 4-6.
Clasament (primele 5): 1. Secui 25p, 2.

Rojiºte 21p, 3. Þuglui 19p, 4. ªtiinþa Craiova
19p, 5. Preajba 15p.

Seria 6: Viitorul Valea Fântânilor – Rapid
Potmelþu 0-2, Luceafãrul Craiova – AS Scaieºti

2-2, Unirea Braloºtiþa – Standard ªimnicu de
Sus 5-4, Viitorul Municipal II Craiova – AS
Greceºti 5-2, Progresul Mischii – Vulturul

Cernãteºti 3-6. Jiul Breasta a stat.
Clasament (primele 5): 1. Municipal II 22p,

2. Potmelþu 18p (- 2 jocuri), 3. Luceafãrul 16p
(- 1 joc), 4. Braloºtiþa 14p (- 1 joc), 5. Valea F.

11p (-1 joc).

LIGA A V-A – ETAPA A 9-A
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 13 10 1 2 30-8 31
CFR Cluj 12 8 2 2 21-8 26
Petrolul 12 7 3 1 22-9 24
Astra 13 7 3 3 22-10 24
Dinamo 13 6 4 3 22-16 22
ASA 12 6 4 2 17-9 22
Botoşani 13 6 3 4 18-18 21
Craiova 13 5 4 4 15-19 19
FC Braşov 12 4 4 4 16-17 16
Gaz Metan 13 3 6 4 15-17 15
Viitorul 12 3 4 5 14-16 13
„U” Cluj 13 3 4 6 14-17 13
Ceahlăul 13 3 4 6 13-22 13
Pandurii 12 2 5 5 13-18 11
Chiajna 12 2 5 5 10-19 11
Rapid 12 2 3 7 6-18 9
CSMS Iaşi 12 0 6 6 9-20 6
Oţelul 12 1 3 8 5-21 6

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 13-a
Steaua – Dinamo 3-0
Au marcat: Szukala 45, Papp 78, Keşeru 80.
Gaz Metan – „U” Cluj 1-1
Au marcat: Llulaku 39 / Creţu 84 – aut.
„U” Craiova – FC Botoşani 2-1
Au marcat: Băluţă 27, Brandan 72 / Vaşvari 31 - pen.
Astra – Ceahlăul 2-1
Au marcat: Budescu 43 – pen., Bukari 87 / Pavel 51.
Viitorul – ASA, astăzi, ora 16
Petrolul – Oţelul, astăzi, ora 18.30
CFR Cluj – FC Braşov, astăzi, ora 20.30
Pandurii – Chiajna, mâine, ora 18.30
Rapid – CSMS Iaşi, mâine, ora 21

Cel din urmă gol de pe arena
legendară a Craiovei a fost unul cu
adevărat pe măsura a c eea ce a
văzut „Centralul” în istoria sa de
aproape o jumătate de secol. Tor-
pila de la 30 de metri trimisă de
Brandan a fost un „la revedere”
spectaculos spus s tadionului pe
care Universitatea Craiova a scris
una dintre paginile cele mai frumoa-
se ale istoriei fotbalului românesc.
Prin ceaţa care începuse să se lase
deasupra terenului, argentinianul a
găsit vinclul dintr-o lovitură liberă
şi a adus Craiova la cota 19 în cla-
sament. Circa 5.000 de olteni au
înfruntat frigul pentru a asista la
ultima reprezentaţie înainte de de-
molarea arenei s-au dezgheţat după
o jumătate de oră, când Băluţă a
alunecat perfect la capătul centră-
rii lui Vătăjelu. Mijlocaşul care a
ocupat toc mai postul „victimei”
Bancu a savurat golul fluturând tri-
coul cu numărul 27 în faţa tribu-
nei şi a camerelor, chiar în minutul
27.  Trupa lui Cârţu şi Săndoi n-a
speculat avantajul, fiindcă Târnă-
cop a încercat o foarfecă în pro-
priul careu şi în loc de minge a ni-
merit un adversar, iar  Vaşvari a
egalat din lovitura de pedeapsă cu-
venită. La reluare, Craiova a pus
presiune pe cei doi stoperi ai oas-
peţilor „îngălbeniţi” în prima parte
şi Bawab a obţinut eliminarea unu-
ia dintre ei, Ngadeu. Reuşita isto-
rică a lui Brandan n-a venit însă pe
un forcing al oltenilor, ci tot pe o
inspiraţie a lui Bawab, care a scos

Controversă Olguţa Vasilescu – Sorin Cârţu
pe tema demolării stadionului

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a asistat la
meciul Universităţii cu FC Botoşani, iar la final a de-
clarat că nu mai negociază amânarea demolării are-
nei, echipa urmând să se mute pe „Extensiv”. „Tre-
buie să ne apucăm cât mai repede de demolarea sta-
dionului, trebuia să ne apucăm de acum o lună, dar
am mai dat răgaz echipei. Sunt convinsă că echipa va
juca bine şi pe alt stadion. Pe Extensiv nu avem ace-
leaşi condiţii, dar nu avem altă soluţie, pentru că nu
vrem să mutăm echipa din oraş. Nu vreau să mai
negociez cu nimeni amânarea demolării, fiindcă ris-
căm să-l pierdem pe cel nou. Aşa cum am promis
anul trecut, am spus că în primul an vom promova,

Universitatea Craiova – FC Botoşani 2-1
Au marcat: Băluţă 27, Brandan 72 / Vaşvari 31 (pen.)

Stadion: „Ion Oblemenco“, spectatori: 5.000
Universitatea: Bălgrădean 6 – Achim 6, Acka 7, Frăsinescu 7,

Vătăjelu 7 – Băluţă 7, Brandan 8, Madson 6 (66 Mateiu) 5, Târnăcop 4
(59 Curelea) 5 – Bawab 7, Nuno Rocha 7. Antrenori: Sorin Cârţu, Emil

Săndoi
FC Botoşani: Lazar 5 – Homei 5, Ngadeu 4, Tincu 6, Acsinte 6 –

Fulop 6, Vaşvari 7, Croitoru 7, Ivanovici 7 (66 Danci) 6, Hadnagy 6
(54 Oltean) 6, Martinus 7. Antrenor: Leo Grozavu

Arbitri: Alexandru Tudor (Bucureşti) 6 – Alexandru Oniţă (Galaţi) 7,
Valentin Avram (Bucureşti) 8.

Eliminat: Ngadeu 52

Universitatea Craiova a învins Botoşaniul graţie reuşitei
superbe a lui Pablo Brandan, dedicată lui Nicuşor Bancu

Gol sud-american pentru suferinţa unui olteanGol sud-american pentru suferinţa unui olteanGol sud-american pentru suferinţa unui olteanGol sud-american pentru suferinţa unui olteanGol sud-american pentru suferinţa unui olteanGol sud-american pentru suferinţa unui olteanGol sud-american pentru suferinţa unui olteanGol sud-american pentru suferinţa unui olteanGol sud-american pentru suferinţa unui oltean

un fault la distanţa de la care Bran-
dan a putut găsi vinclul lui Lazar.
Era minutul 72, tot numărul lui
Bancu de pe tricou, dar inversat!

 În inferioritate, Botoşaniul n-a
găsit spaţiile pentru a reechilibra
disputa şi Craiova ajunge la al no-
uălea meci consecutiv fără înfrân-
gere, tot atâtea de când a fost pre-
luată de tandemul Cârţu-Săndoi.

Cârţu: „Brandan e Cârţu
şi Săndoi din teren”

Autorul golului victoriei, Pablo
Brandan, i-a dedicat cu ochii în la-
crimi reuşita lui Nicuşor Bancu. „Îl
iubim mult pe Nicu şi ne pare rău
pentru el. Îi dedicăm victoria. Dacă
rămâne la Bucureşti, mergem mâine
să-l vizităm, dar am fost tot timpul
alături de el. Este un super coleg”.

La final, Sorin Cârţu i-a mulţu-
mit căpitanului său, atribuindu-i
rolul de lider din teren, dar în ace-
laşi timp a apreciat replica Botoşa-
niului, care a demonstrat şi în Bă-
nie că formează un grup puternic.
„Brandan a dat un gol superb şi îi
mulţumim cu toţii. E un băiat ex-
cepţional, este echilibrul nostru în
echipă. Chiar i-am explicat că el
este antrenorul din teren, e Cârţu
şi Săndoi la un loc. Ştiam că e un
meci greu, locul pe care-l ocupă
Botoşaniul nu este întâmplător,
echipa joacă un fotbal de calitate,
străinii îşi pun amprenta, mie îmi
place foarte mult. Meciul s-a de-
cis la acea eliminare, trebuia să vină

golul al doilea” a spus directorul
tehnic al Craiovei.

Antrenorul principal Emil Săn-
doi a declarat: „Ştiam că o să avem
o partidă grea astăzi, cu un adver-
sar deosebit de incomod. Era des-
tul de dificil, pentru că noi veneam
după 120 de minute jucate cu Vii-
torul în Cupă, chiar dacă am în-
cercat atunci să menajăm o parte
dintre jucători. Am reuşit să des-
chidem scorul meritat, apoi ne-am
văzut egalaţi dintr-un penalty cum
numai noi putem să facem. Până
acum avem 5 goluri primite, din-
tre care 4 din penalti, 3 dintre ele
sunt făcute cadou adversarului. E
totuşi bine că s -a terminat aşa,
avem continuitate în rezultate. Toa-
te rezultatele bune pe care le vom
avea de acum înainte i le dedicăm
lui Nicuşor Bancu. Şi el a fost ală-
turi de noi, pentru că a trimis me-
saje de felicitate tuturor colegilor”.

Antrenorul oaspeţilor, Leo Gro-
zavu, a declarat: „Felicit echipa
craioveană, a fost o partidă de luptă
între două echipe care nu au arătat
mare lucru, iar la final a câştigat
echipa care a fost mai inspirată.
Se pare că a contat omul în plus,
au avut o oarecare dominare, au şi
juc ători mai experimentaţi ca ai
noştri. Nu am venit după un punct,
am venit să jucăm şi să câştigăm.
Ştiu ce înseamnă Craiova pentru
fotbalul românesc şi această echi-
pă are nevoie de un stadion mai
mare şi mai coc het să vină mai
multă lume la meci“.

în al doilea an vom fi undeva la mijlocul ierarhiei, iar
la anul ne vom bate la campionat” a spus primarul.

O replică vehementă a venit din partea lui Sorin Câr-
ţu, care consideră că ar fi un mare dezavantaj pentru
alb-albaştri să plece de pe stadion când mai sunt 3 me-
ciuri de disputat, două din tur şi sfertul de Cupă. „Nu
cred că ni se poate pune o asemenea piedică, este o lipsă
de respect faţă de munca pe care am depus-o la această
echipă. E fault de tipul lui Şeroni asupa lui Bancu. Nu
cred că poate cineva să ne faulteze în felul acesta. Nu
are voie nimeni din Craiova să ne dea în cap dacă vor să
facem ceva cu această echipă. Ar fi o greşeală capitală,
o gafă incomensurabilă” a declarat Cârţu.


