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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu, Popescule, acum  în limba ro-
mână nu se mai spune “sfârşit de săptă-
mână”, se spune “weekend”; şi nu se
mai spune “sunt bine”, se spune “sunt
OK”; şi nu se mai spune “e la modă”, se
spune “e cool”.
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Ca de obicei, Doljul se menţine în topul judeţelor „roşii”, Victor
Ponta fiind preferat, duminică, la primul tur al alegerilor prezidenţi-
ale, de 55,03% dintre doljeni, în timp ce Klaus Iohannis a strâns 23,64
de procente. Pe locul trei, la mare distanţă, cu numai 4,93%, s-a cla-
sat Călin Popescu Tăriceanu. Victor Ponta a fost depăşit de Iohannis
doar în două comune doljene, Ghindeni şi Rojişte, în timp ce, în nouă
localităţi din judeţ a obţinut peste 80%. În Craiova, 42,55% dintre
votanţi l-au preferat pe Victor Ponta, iar 29,46% pe Klaus Iohannis.
Prezenţa la vot în Dolj a fost de 54,31%.

Primul tur, fără
nici o surpriză

La o privire atentă a re zul-
tate lor primului tur al alegeri-
lor prezide nţiale reţine aten-
ţia faptul că nu s-a înregis trat
nici o surpriză şi totul s-a de-
rulat conform aşteptărilor. Par-
ticiparea la vot s-a dovedit  re-
zonabilă (53,16%),  pe primele
două locuri plasându-se , aşa
cum anunţau sondajele, Victor
Ponta (40,33% ),  urmat de
Klaus Iohannis (30,44%),  iar
la distanţă „plutonul de mij-
loc”, condus de Călin Popescu
Tărice anu (5,40%), se condat
de Elena Udrea (5,18%),  Mo-
nica Macove i (4,46% ),  Dan
Diaconescu (3,99%) şi aşa mai
departe.

Bistreţ,
comuna proiectelor
europene

Patinoar artificial
în centrul
Craiovei

Craiovenii se vor distra, şi
în această iarnă, pe patine. Pri-
măria Craiova a încheiat un
contract de asociere  cu o fir-
mă care se  va ocupa de ame-
najarea unui patinoar artif i-
cial în ce ntrul oraşului.  Muni-
cipalitate a îi pune la dispozi-
ţie amplasame ntul şi cantita-
tea de apă pe ntru formare a
stratului de gheaţă, iar socie-
tatea se obligă să îi returne ze
o sumă de 7.000 de lei din în-
casările pe care le vor avea în
ce le aproape trei luni de  func-
ţionare.

Spectacolul
„Dineu cu proşti”
îi readuce la
Craiova pe Ion
Caramitru şi
Horaţiu Mălăele
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BEC: 161.054

de alegãtori

au votat la

secþiile din

strãinãtate

Un numãr de 161.054 de
alegãtori s-au prezentat la
vot în cele 294 de secþii din
strãinãtate, la primul tur al
alegerilor prezidenþiale, cei
mai mulþi votanþi fiind în
Italia, Spania ºi Republica
Moldova, a anunþat, ieri,
Biroul Electoral Central
(BEC), dupã centralizarea
voturilor din toate cele 294
de secþii de votare organiza-
te peste hotare. Potrivit
acestor date, cei mai mulþi
alegãtori au fost înregis-
traþi în Italia - 35.508,
Spania - 33.053, Republica
Moldova - 21.980, Marea
Britanie - 9.933, Franþa -
7.720, Republica Federalã
Germania - 8.140, Belgia -
6.442 ºi SUA – 6.221.
Biroul Electoral Nr.48
pentru Secþiile de Votare
din Strãinãtate a informat
cã procesul de votare în
strãinãtate s-a încheiat ieri,
la 7.00 ora României,
odatã cu închiderea ultimei
secþii de votare, din Van-
couver - Canada, la 21.00
ora localã. Cel mai mare
numãr de votanþi în strãi-
nãtate s-a înregistrat în
turul al doilea al alegerilor
prezidenþiale din 2009,
când ºi-au exprimat opþiu-
nea 147.754 de cetãþeni
români, cei mai mulþi cu
domiciliul în Italia -
 peste 40.000.

Victor Ponta, candidatul Alianþei
electorale PSD-UNPR-PC, a obþinut
(potrivit rezultatelor parþiale anunþa-
te ieri la ora 11) 40,33% din voturi la
prezidenþiale, fiind urmat de Klaus
Iohannis (Alianþa Creºtin Liberalã),
cu 30,44%, ºi de independentul Cãlin
Popescu Tãriceanu, cu 5,40%, con-
form rezultatelor parþiale anunþate,
ieri, de Biroul Electoral Central (BEC),
dupã centralizarea a 98,30% din pro-
cesele verbale. Victor Ponta a obþi-
nut voturile a 3.771.422 dintre alegã-
tori, în timp ce Klaus Iohannis a fost
votat de 2.846.227 de persoane. Cãlin
Popescu Tãriceanu a primit 504.880
(5,40%) voturi, Elena Udrea (PMP) -
484.397 voturi (5,18%), Monica Ma-
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Numãrul cabinelor de vot ar putea fi suplimen-
tat pentru turul al doilea al alegerilor prezidenþia-
le, iar declaraþia pe propria rãspundere pentru per-
soanele care voteazã în alte localitãþi decât cele
de domiciliu va putea fi descãrcatã online, per-
soanele în cauzã trebuind doar sã o semneze în
secþie. Mãsurile vor fi dispuse astãzi de Biroul
Electoral Central (BEC) ºi vor viza eventuala creº-
tere a numãrului cabinelor de vot ºi suplimenta-
rea personalului din secþiile de vot ºi consulate,
a anunþat premierul Victor Ponta ieri, aflat la Mi-
nisterul de Externe. Ponta a susþinut cã procedu-
ra de vot „antifraudã”, care presupune completa-
rea tuturor datelor ºi un timp mediu de 6-7 minu-
te, este cea care a îngreunat votul pe finalul zilei
de duminicã în oraºe precum Paris, Londra, Mun-
chen, Berlin, Viena ºi în unele secþii din Republi-
ca Moldova. Premierul a mai anunþat cã ambasa-
dorii ºi consulii României, precum ºi preºedinþii
secþilor de votare din Franþa, Germania, Marea
Britanie, Austria ºi Moldova vor fi convocaþi vi-
neri la Bucureºti, pentru un instructaj legat de
noile decizii ale BEC. „Pânã vineri, i-am cerut mi-
nistrului (de Externe) ºi echipei de conducere ca,
dacã se constatã - ºi cred cã se vor constata acti-

Televiziunea Românã a lansat, ieri
dimineaþã, propunerea organizãrii
uneia sau a mai multor dezbateri elec-
torale între candidaþii rãmaºi în cursa
prezidenþialã, Victor Ponta ºi Klaus
Iohannis, care ar putea avea mai mulþi
moderatori. Potrivit unui comunicat
remis Mediafax, în invitaþiile adresa-
te lui Ponta ºi Iohannis, Stelian Tã-
nase, preºedintele-director general al
Societãþii Române de Televiziune
(SRTv), explicã faptul cã „televiziu-
nea publicã este singura televiziune

Numãrul cabinelor de vot ar putea fi suplimentat la turul II al prezidenþialelor
vitãþi necorespunzãtoare - sã îi înlocuiascã ime-
diat pe preºedinþii secþiilor de vot ºi sã asigure
tot personalul necesar pentru ca ceea ce nu a
funcþionat ieri (n.r. – duminicã, la primul tur al
alegerilor prezidenþiale) sã funcþioneze ireproºa-
bil în ziua de 16. De asemenea, vom pune la dis-
poziþia Ministerului Afacerilor Exter-
ne tot ce au nevoie, logistic ºi finan-
ciar, pentru ca activitatea în aceste
secþii de vot sã poatã suplini lipsa
reprezentanþilor partidelor politice
care, conform legii, ar trebui sã fie
acolo”, a spus Ponta. Potrivit aces-
tuia, „pe 16 noiembrie, nici un cetã-
þean român care vrea sã voteze nu
va rãmâne în afara secþiei de vot”.
„Pe 16 seara, dacã va exista un sin-
gur cetãþean român în diaspora care
vrea sã voteze ºi nu poate, da, toatã
echipa de conducere îºi va asuma
reponsabilitatea. Însã eu cred cã în
urma mãsurilor pe care BEC le poate
dispune, mâine, vom avea în 16 no-
iembrie un vot, ca ºi în Romania, de
altfel, fãrã nici un fel de probleme”, a

dat asigurãri premierul, rãspunzând unei întrebãri.
Românii din strãinãtate au ieºit, duminicã, în nu-
mãr record la vot, însã în mai multe capitale euro-
pene cozile au fost uriaºe, iar oamenii au pro-
testat faþã de închiderea porþilor în faþa celor care
nu au mai putut vota.

TVR îi invitã pe Ponta ºi Iohannis sã participe la una sau mai multe dezbateri electorale
care acoperã tot teritoriul României,
conform datelor de la SNR (Societa-
tea Naþionalã de Radiocomunicaþii -
n.r.), precum ºi zonele în care se aflã
comunitãþi de români din afara grani-
þelor”, cã „audienþele programelor
noastre electorale au fost ridicate,
potrivit informaþiilor Kantar Media.
Televiziunea Românã nu a fost sanc-
þionatã de CNA în aceastã campanie,
dovadã a corectitudinii ºi neutralitã-
þii TVR faþã de toþi candidaþii”. De
asemenea, Tãnase propune ca bazã

de discuþie, pentru o primã întâlnire
a celor doi candidaþi, mai multe ele-
mente: locul dezbaterii ar putea fi se-
diul SRTv sau Palatul Parlamentului,
iar formatul emisiunii ar putea fi cu
mai mulþi moderatori, agreaþi de am-
bele pãrþi, reprezentând SRTv, Ante-
na 3, B1 TV, România TV ºi Realita-
tea TV.

La rândul sãu, ºi Ponta i-a pro-
pus, ieri, lui Iohannis, sã participe la
patru dezbateri televizate sãptãmâna
viitoare. Conform unui comunicat de

presã al PSD transmis Agerpres, dez-
baterile ar urma sã aibã loc astfel: luni,
10 noiembrie, la România TV — dez-
batere pe teme de politicã economi-
cã ºi socialã; marþi, 11 noiembrie, la
Realitatea TV — dezbatere pe teme
de politicã externã ºi siguranþa naþi-
onalã; miercuri, 12 noiembrie, la B1TV
— dezbatere pe tema dezvoltãrii in-
stituþiilor politice ºi a statului de
drept; joi, 13 noiembrie, la Antena 3
— dezbatere pe tema viziunii prezi-
denþiale de dezvoltare a României.

Pe judeþe (cu excepia Bucureºtiului ºi Ilfovului),
rezultatele finale se prezintã astfel:

Bistriþa-Nãsãud: Iohannis – 44,68%, Ponta – 36,28%, Udrea - 3,60%
Gorj: Ponta - 50,25%, Iohannis - 24,38%, Udrea - 5,84%
Arad: Iohannis - 44,55 %, Ponta - 29,48%, Udrea - 4,92 %
Sibiu: Iohannis - 69,84%, Ponta - 19,37%, Tãriceanu - 2,30 %
Mureº: Iohannis - 32,02%, Ponta - 26,49%, Hunor - 22,96%
Vaslui: Ponta - 54,03%, Iohannis - 21,55%, Udrea - 5,56%
Timiº: Iohannis - 42,03%, Ponta - 29,66 %, Macovei - 6,19%
Braºov: Iohannis - 39%, Ponta - 30,75%, Tãriceanu - 7,04%
Galaþi: Ponta - 48,11%, Iohannis - 24,97%, Tãriceanu - 5,97%
Suceava: Ponta - 43,84%, Iohannis - 32,63%, Udrea - 5,70
Constanþa: Ponta - 37,36%, Iohannis - 29,41%, Udrea - 8,07%
Harghita: Hunor - 62,97%. Zsolt - 10,9%, Iohannis - 10,76%
Cluj: Iohannis - 42,53%, Ponta - 23,79%, Macovei – 7,74%
Buzãu: Ponta - 54,21%, Iohannis - 19,9%, Udrea - 6,06%
Alba: Iohannis - 52,57%, Ponta - 27,43%, Udrea - 3,91%
Hunedoara: Ponta - 43,59%, Iohannis - 31,64%, Tãriceanu - 5,52%
Mehedinþi: Ponta - 57,4%, Iohannis - 21,1%, Tãriceanu - 5,3%
Covasna: Hunor - 50,41%, Iohannis - 14,96%, Ponta - 13,69%
Iaºi: Ponta – 43,46%, Iohannis – 29,73%, Macovei – 6,05%
Prahova: Ponta – 39,41%, Iohannis – 27,71%, Tãriceanu – 8,4%
Dolj: Ponta – 54,78%, Iohannis – 23,11%, Tãriceanu - 4,93%
Argeº: Ponta – 49,7%, Iohannis – 20,99%, Tãriceanu – 8,04%
Bacãu: Ponta – 48,64%, Iohannis – 26,23%, Tãriceanu – 4,82%
Dâmboviþa: Ponta - 52,54%, Iohannis -23,78%, Udrea - 5,42%
Bihor: Iohannis - 37,31%, Ponta - 32,24%, Hunor - 11,8%
Tulcea: Ponta – 42,76%, Iohannis – 26,25%, Udrea – 9,29%
Vrancea: Ponta - 49,95%, Iohannis - 26,82%, Udrea - 5,71%
Cãlãraºi: Ponta - 49,76%, Iohannis - 27,36%, Diaconescu – 5,53%
Caraº-Severin: Ponta - 43,03%, Iohannis - 34,48%, Diaconescu - 5,41%
Satu Mare: Iohannis - 32,37%, Ponta - 31,63%, Hunor - 18,69%
Vâlcea: Ponta - 44,32%, Iohannis - 34,42%, Tãriceanu - 5,82%
Brãila: Ponta - 51,54%, Iohannis - 20,09%, Tãriceanu - 6,03%
Neamþ: Ponta - 49,42%, Iohannis - 22,65%, Udrea - 7,26%
Maramureº: Iohannis - 36,55%, Ponta - 36,46%, Udrea - 6,28%
Teleorman: Ponta - 57,92%, Iohannis - 23,24%, Diaconescu - 4,83%
Ialomiþa: Ponta - 53,61%, Iohannis - 18,99%, Diaconescu - 5,98%
Sãlaj: Iohannis - 34,53%, Ponta - 32,15%, Hunor - 16,77%
Olt: Ponta – 59,99%, Iohannis – 18,94%, Diaconescu – 6,96%
Giurgiu: Ponta – 61,32%, Iohannis – 15,40%, Udrea – 5,45%
Botoºani: Ponta – 55,59%, Iohannis – 22,09, Diaconescu – 4,85

covei (independentã) – 417.865 vo-
turi (4,46%), Dan Diaconescu (PP-DD)
– 373.944 voturi (3,99%), Kelemen
Hunor (UDMR) – 327.918 voturi
(3,50%) ºi Corneliu Vadim Tudor
(PRM) - 343.016 voturi (3,66%). Aceº-
tia sunt urmaþi de Teodor Meleºcanu
(independent), care a primit voturile
a 102.936 alegãtori (1,10%), de Szila-
gyi Zsolt (PPMT) - 52.809 voturi
(0,56%), Gheorghe Funar (indepen-
dent) – 44.932 voturi (0,48%), William
Brânzã (PER) – 42.640 voturi (0,45%),
Constantin Rotaru (PAS) – 28.414
voturi (0,30 %) ºi Mirel Mircea Ama-
riþei (Prodemo) – 7.794 voturi (0,08%).
Prezenþa la vot la nivelul întregii þãri a
fost de 55,16%.

sursa: mediafax.ro
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„Mâine (astãzi - n.r.) va fi o dis-
cuþie constructivã. E posibil sã aparã
un tandem, e posibil sã aparã ºi alte
lucruri, însã chiar cred cã trebuie
sã fie o singurã discuþie. Victor Pon-
ta nu poate sta numai în negocieri
ºi discuþii despre asta”, a menþionat
Dragnea. Acesta a arãtat, pe de altã
parte, cã discuþia despre viitorul
premier a fost anunþatã de Victor
Ponta, care „probabil are o strate-
gie”. Premierul Victor Ponta a spus,
duminicã searã, cã marþi se va în-
tâlni cu reprezentanþii coaliþiei de
guvernare, iar împreunã vor anun-
þa persoana sau persoanele care pot
conduce „un guvern al României,
pe baza programului USL, votat în
2012, pânã la alegerile din 2016,
pentru cã USL a câºtigat alegerile
în 2012”. El a menþionat cã PLR,
condus de Cãlin Popescu Tãricea-
nu, va face parte din coaliþia de gu-

PSD ºi ACL discutã despre strategia pentruPSD ºi ACL discutã despre strategia pentruPSD ºi ACL discutã despre strategia pentruPSD ºi ACL discutã despre strategia pentruPSD ºi ACL discutã despre strategia pentru
turul II, în PMP se cere demisia lui Udreaturul II, în PMP se cere demisia lui Udreaturul II, în PMP se cere demisia lui Udreaturul II, în PMP se cere demisia lui Udreaturul II, în PMP se cere demisia lui Udrea
Odatã primul tur al alegerilor prezidenþiale

trecut, liderii formaþiunilor politice rãmase în
competiþia pentru turul II au început pregãti-
rile, discuþiile ºi negocierile. Preºedintele exe-
cutiv al PSD ºi ºeful campaniei pentru alegerile
prezidenþiale a lui Victor Ponta, Liviu Dragnea,
a declarat ieri, întrebat despre negocierile din
coaliþia de guvernare privind nominalizarea unui
viitor premier, cã este posibil ca astãzi, la ºedin-

þa coaliþiei, sã aparã tandemul preºedinte-pre-
mier, dar a arãtat cã e posibil sã aparã ºi „alte
lucruri”. La rândul sãu, Klaus Iohannis a anun-
þat cã ACL va organiza întâlniri, pe regiuni, cu
fiecare filialã, pentru a analiza rezultatelor din
primul tur al alegerilor prezidenþiale. La PMP,
vicepreºedintele Cristi Preda i-a cerut ieri
demisia Elenei Udrea, pentru ca formaþiunea
sã-l poatã susþine pe Iohannis în turul II.

vernare. ªi pentru cã tot am amintit
de Tãriceanu, ieri, chestionat cum
vede PSD o eventualã nominalizare
a acestuia pentru funcþia de premier,
Dragnea a arãtat cã nu a discutat
acest lucru în partid, dar cã nu e
obligatoriu ca postul sã revinã PSD.
„Eu nu am luat pulsul ãsta pentru
cã, vã mãrturisesc, cel puþin pânã
la ora aceasta, nu am discutat asta
în partid, am fost conectat ºi o sã
fim conectaþi de azi la turul II. (...)
Nu este obligatoriu ca primul-mi-
nistru sã fie de la PSD, nici nu ºtiu
dacã e foarte bine lucrul ãsta”, a
spus acesta.
Iohannis nu crede cã a fost
trãdat de partid

Liderii Alianþei Creºtin-Liberale
(ACL) s-au reunit ieri în ºedinþã la
sediul central al partidului, pentru
a discuta cu privire la strategia de

campanie pentru turul II ºi despre
rezultatele din primul tur. La final,
preºedintele PNL ºi candidatul
ACL, Klaus Iohannis, a precizat cã
„vom merge ºi vom discuta cu fie-
care filialã, vedem ce mai trebuie
updatat (n.r. - îmbunãtãþit)”, a spus
Iohannis. Întrebat în legãturã cu
suspiciuni potrivit cãrora în patru
judeþe PNL nu ar fi „tras cu toate
forþele”, Iohannis a rãspuns: „Vom
analiza când avem întâlnirile regio-
nale, nu am suspiciuni dar, da, cred
cã ici-colo trebuie îmbunãtãþit re-

zultatul”. Despre posibile sancþiuni,
candidatul ACL a afirmat cã „nu
poate fi vorba de aºa ceva”, „nu
cred cã putem bãnui pe cineva cã
nu a fãcut tot ce a putut, dar tre-
buie încã puþin mai mult, pentru
cã eu vreau sã câºtigãm”.
Preda: Udrea sã demisioneze
urgent, PMP sã îl susþinã pe Iohannis

Elena Udrea trebuie sã „demisi-
oneze urgent” din fruntea PMP ºi
partidul trebuie sã dea votul lui
Klaus Iohannis în cel de al doilea
tur de scrutin, a scris, pe Facebo-
ok, vicepreºedintele formaþiunii,
europarlamentarul Cristian Preda.
„«Dezastru» e un termen blând
pentru scorul Elenei Udrea, care
anunþa la nominalizare cã va intra
în turul al doilea, iar asearã (n.r. –
duminicã seara) - cã a realizat ob-
iectivul de a fi pe locul al treilea. N-
a fost nici mãcar atât: scorul sãu e

mai mic decât cel realizat de lista
pe care am condus-o la europene
în mai. Candidatura celei care visa
cã îl înfrânge pe Ponta a izolat
PMP ºi a ºubrezit autoritatea poli-
ticã a lui Traian Bãsescu, silit sã
intre într-un joc cu mulþi spioni ºi
puþinã politicã. Îi cer, de aceea,
Elenei Udrea sã demisioneze urgent
de la ºefia partidului, pentru a da o
ºansã integrãrii PMP într-o majo-
ritate de dreapta”, a comentat vi-
cepreºedintele PMP. Potrivit aces-
tuia, „dupã eºecul de ieri, credibi-
litatea ei (n.r. – Elenei Udrea) în
faþa partidului este, oricum, nulã.
Iatã de ce, în calitatea mea de vi-
cepreºedinte al PMP pentru afaceri
europene, le solicit membrilor ºi
simpatizanþilor partidului sã vote-
ze în turul al doilea cu Klaus Io-
hannis. (...) Într-adevãr, atunci
când am fost primiþi, în septem-
brie, în PPE, am promis ferm - în
faþa celor mai înalte autoritãþi ale
PPE ºi a reprezentanþilor tuturor
partidelor din familia popularã - cã
îl vom sprijini pe adversarul lui
Ponta în turul al doilea. Regãsirea
credibilitãþii începe atunci când îþi
þii cuvântul dat...”, mai scris vice-
preºedintele PMP pe pagina sa de
Facebook.
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La o privire  ate ntă a rezul-
tatelor primului tur al alege-
rilor prezidenţiale reţine aten-
ţia faptul că nu s-a înregistrat
nici o surpriză şi totul s -a de-
rulat conform aşte ptărilor.
Participarea la vot s -a dovedit
re zonabilă (53,16% ), pe  pri-
me le două locuri plasându-se,
aşa cum anunţau sondajele,
Victor Ponta (40,33%),  urmat
de  Klaus Iohannis  (30,44% ),
iar la dis tanţă „plutonul de
mijloc”, condus de Călin Po-
pe scu Tărice anu (5,40% ), se-
co ndat  de  El e na Udr e a
(5 ,18% ),  Moni ca Macov e i
(4 ,46% ),  D an Diac one s cu
(3,99% ) ş i aşa mai de parte.
Într-un fel, inclus iv aşte ptări-
le  mărturisite ale protagoniş-
tilor – Victor Ponta şi Klaus
Iohannis – au fost înde plini-

MIRCEA CANŢĂR

Primul tur, fără nici o surpriză
te , fiecare atingând scorul aş-
te ptat. În Dolj,  unde liderul
social-de mocraţilor,  Victor
Ponta,  a fost  votat pre cumpă-
nitor (56,03%), ecartul faţă de
Klaus Iohanis  (23,64%) a fost
devastator,  adică mai mult de-
cât dublu.  Rata de participare
la vot a doljenilor a fost de
54,31% (317.058 persoane).
Numărul total al voturilor
nule – 7.107 (2,24% ). Cum
configuraţia descrisă era pre-
vizibilă, multe nu sunt de spus.
O dife renţă de zece  procente
care  de sparte finaliş tii celui
de -al doile a tur avantajează,
te oretic, pe Victor Ponta, as ta
neînsemnând că „bătălia ele c-
torală e ste terminată”.  Nici pe
de parte. În mod aproape  cert,
atât Monica Macove i,  cât  ş i
Elena Udre a, vor re comanda

ce lor care  le-au votat să-i dea
votul lui Klaus Iohannis. Ră-
mâne de văzut dacă vor f i lua-
te în seamă ca pe rsoane  de
conving e re .  Ca de  f ie care
dată, bătălia se va purta şi pen-
tru se duce rea ele ctoratului
maghiar din Transilvania care,
însă,  prin e ducaţie , vote ază
candidatul de dre apta. Orice
analiză pe rtinentă privind sco-
rul din tre  Victor Ponta ş i
Klaus Iohannis ar putea suge-
ra că Doljul s -a dove dit încă o
dată un fief al social-democra-
ţilor.  Dar apreciere a e pripi-
tă, fiindcă Victor Ponta s-a im-
pus şi în Capitală, unde sălăş-
luieşte cea mai mare parte  a
elitei de dreapta, în faţa can-
didatului ACL. Mai de grabă,
spre deosebire de precedente
ale geri pre zide nţiale , când

fragmentare a ale gătorilor a
fost mai proeminentă la primul
tur,  de ace astă dată electora-
tul doljean a rămas conse cvent
sieş i, adică votului de încrede-
re  de  la alegerile  europarla-
mentare, le gislative sau celui
de la referendum. Se poate dis-
cuta pe seama acestei opţiuni.
Argumentele  contra sau în fa-
voarea lui Victor Ponta se
nuanţează cu referinţe afe cti-
ve,  derogative  şi unele mai
greu de explicat. Iar aşteptări-
le imediate  nu se traduc obli-
gatoriu prin mai mult stat şi
nici prin ceva ce poate fi anali-
zat doar prin spectre ideologi-
ce – stânga sau dreapta – ci este
vorba, mai repede , de un an-
samblu coerent de politici im-
puse  de starea de fapt a între-
gii zone ge ografice . Mai clar:

încrederea în Victor Ponta a de-
vansat net f ilosofia lucrului
bine făcut propusă de Klaus Io-
hannis, cu prea multe inse rţii
de pălăvrăgeală. Pe deasupra,
prea puţin cunoscut prin păr-
ţile locului. A contat până acum
în campania electorală calmul
aşezat al ce lor doi competitori
finalişti, dar confruntarea lor
directă, de nesurmontat, va lă-
muri şi o parte din indecişii la
primul tur, dar inclusiv ele cto-
ratul celor care au părăsit com-
petiţia. Faţă în faţă, Victor Pon-
ta ve rsus  Kla us  Iohannis ,
aceasta este fotografia premer-
gătoare marii f inale  de la 16
noie mbrie a.c.. Unul dintre  cei
doi va deve ni preşe dintele  Ro-
mâniei. Pe culoarul favorabil
şi, în plus, ranforsat psihic, se
află Victor Ponta.

Topul procentelor obţinute de candidaţii
la alegerile prezidenţiale în Dolj:

1.     Victor - Viorel Ponta – 56,03% (173.687 voturi)
2.     Klaus Werner Iohannis – 23,64% (73.290 voturi)
3.     Călin Popescu Tăriceanu – 4,93% (15.306 voturi)
4.     Cristian-Dan Diaconescu – 4,33% (13.424 voturi)
5.     Elena Gabriela Udrea – 3,91% (12.119 voturi)
6.     Corneliu Vadim Tudor – 2,94% (9.121 voturi)
7.     Monica Luisa Macovei – 2,18% (6.767 voturi)
8.     Teodor Meleşcanu – 0,83% (2.581 voturi)
Restul candidaţilor au obţinut sub o mie de voturi.

Mai multe de jumătate dintre
doljeni l-au votat pe Ponta

Pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale, în
judeţul Dolj, au fost organizate 526 de secţii de vot,
584.324 de persoane fiind înscrise pe listele electo-
rale. Conform cifrelor centralizate de Biroul Elec-
toral Judeţean (BEJ) Dolj, s-au prezentat la urne
317.058 persoane, fiind anulate 7.107 buletine de
vot. Pe listele permanente au votat 278.466 alegă-
tori, pe listele suplimentare au fost înscrişi alţi

34.005 alegători, iar cu ajutorul urnei mobile şi-au
exprimat votul 4.587 cetăţeni. Au fost neîntrebuin-
ţate şi anulate 325.289 buletine de vot. Conform
Biroului Electoral Central, prezenţa la urne în Dolj
a fost de 54,31%. După numărătoarea finală a vo-
turilor valabil exprimate s-a stabilit că 173.687 de
doljeni (56,03%) l-au preferat pe Victor Ponta, iar
73.290 (23,64%) pe Klaus Iohannis.

În Craiova, din cele 128.328 de
voturi valabil exprimate,  54.604
(42,55%) s-au îndreptat către Vic-
tor Ponta, în timp ce Klaus Iohan-
nis  a fos t preferat de 37.814
(29,46%) de craioveni. Locul trei şi
l-a adjudecat Călin Popescu Tăricea-
nu cu 11.128 de voturi (8,67%), fi-
ind urmat de Elena Udrea cu 6.454
voturi (5,02%) şi de Monica Maco-
vei cu 5.311 (4,13%).
Peste 80% pentru Ponta în nouă comune

La nivelul judeţului, Klaus  Iohannis a ieş it învin-
gător în două comune: Ghindeni (42,61%), şi Ro-
jişte (52,56%), unde Victor Ponta a obţinut 39,08%,
respec tiv 41,25%.  La polul opus sunt nouă locali-

tăţi în c are Ponta a fos t votat de pes te 80% dintre
c ei c are s -au prezentat la urne: Botoşeşti Paia
(80,49%), Carpen (85,85%),  Cetate (82,84%), Ga-
liciuica (82,50%), Ghidic i (81,43%),  Ostroveni
(80,76%),  Pleşoi (89,22%),  Seaca de Pădure
(88,96%) şi Vârtop (83,58%).

CARMEN ZUICAN

Deputatul PDL, Andreea Paul a
remis ieri o declaraţie de presă în
care se întreba rhetoric “cât pop-
corn a mâncat Ponta în timp ce
mii de români din Diasporă au stat
ore în şir ca să-şi exercite dreptul
la vot?”. Prim-vic epreşedintele
PDL îi aminteşte premierului Pon-
ta şi ministrului Corlăţean că art.
385 din noul Cod Penal spune clar
ce ţi se poate întâmpla dacă îm-
piedici exercitării drepturilor elec-
torale. „ Împiedicarea, prin orice

Reacţia deputatului Andreea Paul
la votul din Diaspora

mijloace,  a liberului exerciţiu al
dreptului de a alege sau de a fi ales
se pedepseşte cu închisoarea de
la 6 luni la 3 ani”. Andreea Paul
mai spune că înainte de a fi candi-
dat la prezidenţiale, Ponta este pre-
mier. „Condiţiile deplorabile asigu-
rate de guvernul PSD pentru des-
făşurarea alegerilor în Diasporă nu
pot să rămână nesancţionate. Ce
măsuri a luat? Niciuna. Ce a afir-
mat Ponta azi noapte? Că este ex-
trem de mândru că este român. Ce

sc andau românii? Demisia. Ce
fac e Justiţia? Vom vedea... Noi
ştim ce trebuie să facem în turul
II: alegem între şmec herie şi se-
riozitate.  Din şmecherie câş tigă
doar şmecherii, pe termen sc urt.
Din seriozitate, câştigă oamenii de
treabă, pe termen lung. Vom da o
şansă României lucrului bine fă-
cut în favoarea românilor demni,
cinstiţi şi cu bun simţ. Î l vom
susţine pe Klaus Iohannis”, sus-
ţine Andreea Paul.
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Craiova: Ponta – 42,55% , Iohannis – 29,46%
Băileşti:  Ponta 52,95% ; Iohannis 23,80%
Calafat: Ponta – 57,93% , Iohannis – 21,03%
Bechet: Ponta – 68,09% , Iohannis – 20,72%
Dăbuleni: Ponta -68,33% , Iohannis – 19,79
Filiaşi: Ponta – 56,94% , Iohannis – 22,00%
Segarcea: Ponta – 69,08% , Iohannis – 11,86
Afumaţi: Ponta -61,72% , Iohannis – 19,05
Almăj: Ponta -56,01% , Iohannis – 30,25
Amărăştii de Jos: Ponta- 69,77, Iohannis – 20,82%
Amărăştii de Sus: Ponta – 79,81% , Iohannis – 9,58%
Apele Vii: Ponta - 48,99% , Iohannis – 40,01
Argetoaia: Ponta – 73,88% , Iohannis – 13,18%
Bârca: Ponta – 58,36%  , Iohannis – 23,53%
Bitreţ: Ponta – 78,42% , Iohannis – 12,80
Botoşeşti Paia: Ponta- 80,49, Iohannis – 8,92%
Brabova: Ponta –74,52% , Iohannis – 15,40%
Brădeşti: Ponta - 71,04% , Iohannis – 14,11%
Braloştiţa: Ponta - 58,47%, Iohannis – 26,00%
Bratovoeşti: Ponta – 70,09% , Iohannis -17,45%
Breasta: Ponta- 55,43% , Iohannis – 25,16%
Bucovăţ: Ponta- 59,53% , Iohannis – 22,18%
Bulzeşti: Ponta – 70,21% , Iohannis – 15,71%
Călăraşi: Ponta -68,97% , Iohannis- 16,88
Calopăr: Ponta-72,13% , Iohannis:14,96%
Caraula: Ponta-77,33% , Iohannis:11,76%
Cârcea: Ponta- 55,79% , Iohannis – 24,65%
Cârna: Ponta - 64,28% , Iohannis – 26,08%
Carpen: Ponta-85,85% , Iohannis- 6,75%
Castranova: Ponta-59,90% , Iohannis- 27,32%
Catane: Ponta-71,29% , Iohannis-22,60%
Celaru: Ponta- 66,95% , Iohannis-14,93%
 Cerăt: Ponta-79,17% , Iohannis-11,94%
Cernăteşti: Ponta-69,30% , Iohannis-17,25%
Cetate: Ponta- 82,84% , Iohannis – 7,26%
Cioroiaşi: Ponta- 69,01% , Iohannis – 16,12%
Ciupercenii Noi: Ponta-74,70% , Iohannis-13,62%

Cum au votat
doljenii

Procente pe localităţi: Ca de obicei, Doljul se menţine în
topul judeţelor „roşii”, Victor Pon-
ta fiind preferat, duminică, la pri-
mul tur al alegerilor prezidenţiale,
de 55,03% dintre doljeni, în timp ce
Klaus Iohannis a strâns 23,64 de
procente. Pe locul trei, la mare dis-
tanţă, cu numai 4,93%, s-a clasat
Călin Popescu Tăriceanu. Victor
Ponta a fost depăşit de Iohannis doar
în două comune doljene, Ghindeni şi
Rojişte, în timp ce, în nouă localităţi
din judeţ a obţinut peste 80%. În
Craiova, 42,55% dintre votanţi l-au
preferat pe Victor Ponta, iar 29,46%
pe Klaus Iohannis. Prezenţa la vot
în Dolj a fost de 54,31%.

Coşoveni: Ponta-56,53% , Iohannis-25,23%
Coţofenii din Dos: Ponta-60,88% , Iohannis-20,75%
Coţofenii din Faţă: Ponta – 66,63% , Iohannis-22,70%
Daneţi: Ponta-54,33% , Iohannis-26,25%
Desa: Ponta- 65,84% , Iohannis-18,14%
Dioşti: Ponta-64,95% , Iohannis-17,21%
Dobreşti: Ponta-67,05% , Iohannis-18,29%
Dobroteşti: Ponta-58,69% , Iohannis-26,84%
Drăgoteşti: Ponta- 69,53% , Iohannis-19,16%
Drănic: Ponta-58,07% , Iohannis-33,35%
Fărcaş: Ponta-75,29% , Iohannis-10,86%
Galicea Mare: Ponta- 44,84% , Iohannis- 43,64%
Galiciuica: Ponta- 82,50% , Iohannis-9,90%
Gherceşti: Ponta- 56,30% , Iohannis-30,61%
Ghidici: Ponta-81,43% , Iohannis-11,45%
Ghindeni: Ponta-39,08% , Iohannis - 42,61%
Gighera: Ponta-74,13, Iohannis-11,37%
Gângiova: Ponta-69,70% , Iohannis -15,14%
Giubega: Ponta - 41,77, Iohannis-31,10%
Giurgiţa: Ponta-78,25% , Iohannis-9,11%
Gogoşu: Ponta- 50,07% , Iohannis-44,51%
Goicea: Ponta - 66,90% , Iohannis-22,39%
Goieşti: Ponta - 43,89% , Iohannis-32,51%
Greceşti: Ponta-71,14% , Iohannis-16,20%
Întorsura: Ponta-78,24% , Iohannis-11,86%
Işalniţa: Ponta-74,87% , Iohannis-14,96%
Izvoare: Ponta-64,20% , Iohannis-23,02%
Leu: Ponta-64,53% , Iohannis-19,69%
Lipovu: Ponta-72,97% , Iohannis-9,08%
Măceşu de Jos: Ponta-70,05% , Iohannis-11,55%
Măceşu de Sus: Ponta - 46,21% , Iohannis - 43,22%
Maglavit: Ponta-75,90% , Iohannis-10,09%
Malu Mare: ponta-50,24% , iohanis-22,22%
Melineşti: Ponta-65,31% , Iohannis-19,74%
Mârşani: Ponta-73,06% , Iohannis-12,16%
Mischii: Ponta- 49,95% , Iohannis-34,43%
Moţăţei: Ponta- 68,64% , Iohannis-13,60%

Murgaşi: Ponta-57,41% , Iohannis-29,88%
Negoi: Ponta-75,18% , Iohannis-5,93%
Orodel: Ponta- 79,55% , Iohannis-11,03%
Ostroveni: Ponta - 80,76% , Iohannis-11,16%
Perişor: Ponta-59,97% , Iohannis-25,79%
Pieleşti: Ponta-50,90% , Iohannis-23,48%
Piscu Vechi: Ponta - 69,46% , Iohannis-20,56%
Pleniţa: Ponta-63,75% , Iohannis-18,61%
Pleşoi: ponta-89,22% , iohanis-6,46%
Podari: Ponta-73,69% , Iohannis-11,21%
Poiana Mare: Ponta-64,64% , Iohannis-20,58%
Predeşti: Ponta-59,08% , Iohannis-36,47%
Radovan: Ponta-68,63% , Iohanis-19,13%
Rast: Ponta-70,36% , Iohannis-14,75%
Robăneşti: Ponta-66,25% ,Iohannis-20,07
Rojişte: Ponta- 41,25% , Iohannis-52,56
Sadova: Ponta-55,24% , Iohannis - 31,18%
Sălcuţa: Ponta-67,87% , Iohannis-17,62%
Scaeşti: Ponta-55,30% , Iohannis-25,13%
Seaca de Câmp: Ponta-72,95% , Iohannis-16,90%
Seaca de Pădure: Ponta - 88,96% , Iohannis - 4,25%
Secu: Ponta-48,59% , Iohanis-28,78%
Siliştea Crucii: Ponta - 42,94% , Iohannis-39,79%
Şimnicu de Sus: Ponta-52,97% , Iohannis-22,51%
Sopot: Ponta-66,43% , Iohanis-18,96%
Tălpaş: Ponta-68,77% , Iohannis-15,21%
Teasc: Ponta-58,56% , Iohannis-22,71%
Terpeziţa: Ponta-72,88% , Iohannis-16,39%
Teslui: Ponta-65,71% , Iohannis-20,97%
Ţuglui: Ponta-68,00% , Iohannis-14,44%
Unirea: Ponta-72,35% , Iohannis-14, 66%
Urzicuţa: Ponta-76,81% , Iohannis-9,99%
Valea Stanciului: Ponta-67,77% , Iohannis-18,98%
Vela: Ponta-75,70% , Iohannis-12,06%
Verbiţa: Ponta-78,54% , Iohannis-9,70%
Vîrtop: Ponta-83,58% , Iohannis-5,72%
Vârvoru de Jos: Ponta-67,76% , Iohannis-16,15%
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Contractul de asociere cu fir-
ma Ice Season SRL a fost votat,
cu unanimitate de voturi, de aleºii
locali în ºedinþa de sãptãmâna tre-
cutã. Societatea are sediul social
în satul Golfin, din comuna Robã-
neºti, a fost înfiinþatã în 2013 ºi are
activitãþi în domeniului sportului pe
gheaþã. Potrivit proiectului de ho-
tãrâre, firma care se va ocupa cu
amenajarea patinoarului se obligã sã
îi vireze Primãriei Craiova o sumã
de 7.000 de lei, sub formã de cotã-
parte din încasãrile pe care le va avea
din vânzãrile de bilete. Pe lângã
amplasament, municipalitatea trebu-
ie sã îi asigure volumul de apã de
care va avea nevoie pentru forma-
rea stratului de gheaþã.

7.000 de lei din încasãri,
la bugetul local

Ca ºi în anii trecuþi, patinoarul
artificial va fi amenajat în Piaþa

Craiovenii se vor distra, ºi în aceastã iarnã, pe
patine. Primãria Craiova a încheiat un contract de

asociere cu o firmã care se va ocupa de amenajarea
unui patinoar artificial în centrul oraºului. Municipa-
litatea îi pune la dispoziþie amplasamentul ºi cantita-
tea de apã pentru formarea stratului de gheaþã, iar
societatea se obligã sã îi returneze o sumã de 7.000

de lei din încasãrile pe care le vor avea
în cele aproape trei luni de funcþionare.

Prefecturii. Va fi deschis începând
cu data de 15 noiembrie ºi va
funcþiona pentru o perioadã de
80 de zile, adicã pânã la sfârºi-
tul lunii ianuarie. Patinoarul va
fi deschis pe tot parcursul sãp-
tãmânii, dar cu orar diferit pen-
tru week-end. De luni ºi pânã joi,
amatorii sportului pe patine vor
putea sã intre pe pista de gheaþã
în patru reprize a câte 2,5 ore
fiecare, patinoarul deschizându-se
de la ora 10.00 ºi închizându-se
la ora 22.30. În zilele de vineri,
sâmbãtã ºi duminicã, accesul pe
patinoar se face în cinci reprize a
câte 2 ore fiecare, între orele 9.00
ºi 23.00.

Accesul pe pistã
ºi cu abonament

Firma care va construi pati-
noarul a propus ºi tarifele de ac-
ces pe pistã. Un bilet pentru un

tur pe patinoar, cu patinele închi-
riate, costã 20 de lei. Cei care îºi
aduc patinele de acasã vor plãti
pentru un tur o sumã de 15 lei.
Grupurile între 15 ºi 20 de per-
soane vor beneficia de o reduce-
re la bilete, accesul acestora pe
luciul de gheaþã, pentru un tur de
douã ore, costând 15 lei, cu pa-
tine la dispoziþie. Pentru grupu-
rile de elevi care vin la patinoar
împreunã cu ºcoala, de luni pânã
vineri (pânã la ora 16.00), va fi
pus în vânzare un bilet în valoa-
re de 10 lei pentru un tur pe pati-

noar, cu sau fãrã patine. Existã
ºi varianta procurãrii unui abo-
nament, cu 10 intrãri pe pistã,
preþul fiind de 170 de lei, cu pa-
tinele incluse.

La pachet cu trei sãrbãtori
Administratorii patinoarului vin

la pachet ºi cu câteva evenimen-
te pe care le vor organiza cu oca-
zia sãrbãtorilor de iarnã. În sea-
ra de Ajun, pe 24 spre 25 decem-
brie, este programatã sãrbãtoa-
rea „În aºteptarea lui Moº Crã-
ciun”, organizatorii propunându-

ºi sã-i întâlneascã pe copii cu un
Moº Crãciun care va sosi pe pa-
tine ºi va împãrþi bomboane ºi
colinde. Pe 26 decembrie, pe pa-
tinoar se va organiza sãbãtoarea
„O surprizã pentru ªtefan ºi ªte-
fania”. În aceastã zi, copiii care
poartã acest nume vor primi bi-
lete gratuite cu care vor putea
intra pe patinoar pe parcursul
întregii zile. Cea de-a treia sãr-
bãtoare pe care adminisratorii
patinoarului s-au gândit sã o mar-
cheze este cea a Sfântului Ion.

LAURA MOÞÎRLICHE

Pentru a reduce impactul
acestei afecþiuni, dar ºi pentru a
trage un semnal de alarmã re-
prezentanþii direcþiilor de sãnã-
tate publicã vor derula  pe 14
noiembrie, cu prilejul Zilei Mon-
diale de Luptã Împotriva Diabe-
tului Zaharat, campania naþionalã
„Controlul diabetului stã pe masa
ta”, care are ca scop conºtienti-
zarea populaþiei cu privire la în-
suºirea unui comportament ali-
mentar sãnãtos în controlul dia-
betului.

În cadrul campaniei acþiunile
se vor desfãºura sub diverse slo-
ganuri aºa cum ar fi „Începe di-
mineaþa cu un mic dejun sãnã-
tos!”, „Alimentaþia sãnãtoasã în-
cepe cu micul dejun!”, „Poartã
albastru la micul dejun!” ºi vor
fi purtate discuþii individuale ºi
de grup referitoare la importan-
þa alimentaþiei sãnãtoase în pre-
venirea ºi controlul diabetului.

Totodatã, vor fi organizate

Diabetul este o boalã la fel de gravã ca ºi
infarctul, însã numãrul pacienþilor care su-
ferã de aceastã afecþiune este mult mai
mare. Mai mult decât atât, diabetul zaharat
atinge toate organele ºi pânã la urmã bol-

navul se transformã într-un pacient cardio-
logic, neurologic, nefrologic ºi chirurgical pe
parcursul evoluþiei lui. De aceea în ultimii
anii se vorbeºte tot mai mult de o problemã
de sãnãtate publicã.

puncte stradale pentru informa-
rea populaþiei asupra afecþiunii
ºi determinãri ale glicemiei, lipi-
delor, colesterolului. În acest an,
activitãþile de celebrare pe plan
mondial a Zilei Mondiale de Lup-
tã Împotriva Diabetului Zaharat
se vor desfãºura sub sloganul
„Alimentaþia sãnãtoasã ºi Diabe-

tul”. Printre promotorii campa-
niei se numãrã Ministerul Sãnã-
tãþii ºi Institutul Naþional de Sã-
nãtate Publicã.

Peste 35.000
de doljeni nsuferã

de diabet
Diabetul este una dintre cele mai

rãspândite boli în judeþ. În eviden-
þele Direcþiei de Sãnãtate Publicã
(DSP) Dolj sunt înscriºi peste
35.000 de pacienþi diagnosticaþi
cu aceastã afecþiune. Dupã cum

precizeazã însã medicii, numãrul
lor ar putea fi încã ºi mai mare
din cauza faptului cã multe per-
soane suferã de diabet fãrã ca
mãcar sã ºtie acest lucru.  De la
an la an, spitalele ºi cabinetele
medicale contabilizeazã o creºte-
re continuã a numãrului de pa-
cienþi cu diabet, care devine tot
mai costisitor nu doar pentru pa-
cient ºi familia acestuia, ci pentru
întreg sistemul sanitar. Diabetul
ocupã locul al doilea în ierarhia
bolilor înregistrate în rândul po-
pulaþiei din Dolj.

Potrivit specialiºtilor, diabetul
scade speranþa de viaþã în medie
cu 5-10 ani ºi este una dintre ca-
uzele majore de deces prematur.
Surprinzãtor însã, efectele dis-
tructive ale diabetului se fac cu
atât mai vizibile în alte secþii me-
dicale, unde sunt internaþi pacienþi
care, la timpul potrivit, au ignorat
sfaturile doctorilor. Astfel, peste
jumãtate din bolnavii internaþi la
cardiologie au diabet zaharat. Un
procent foarte mare din persoa-
nele care se prezintã la secþia de
oftalmologie suferã ºi ele din ca-
uza acestei afecþiuni. La fel în
secþia de chirurgie.

Semnal de alarmã
din partea medicilor

Medicii încearcã sã atragã aten-
þia cã diabetul nu este doar o boalã
de sânge, ci o afecþiune care apa-
re la nivelul tuturor þesuturilor, tu-
turor organelor, astfel încât repre-
zintã prima cauzã de insuficienþã
renalã cronicã, este principala ca-
uzã de orbire. Amputaþiile sunt de
60 de ori mai frecvente la pacienþii
cu diabet, iar infarctul miocardic
ºi accidentele vasculare cerebrale
sunt de patru ori mai frecvente.
Acestea sunt motivele pentru care
ºi Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
acordã o atenþie deosebitã acestei
boli. Aceeaºi organizaþie estimea-
zã cã, pânã în anul 2030, numãrul
bolnavilor de diabet se va dubla.

Conform statisticilor naþionale,
anul trecut s-au înregistrat peste
33.000 de cazuri noi de diabet.
Prevalenþa afecþiunii în acelaºi an
a fost 315,6 la 100.000 de locui-
tori. Judeþul cu cea mai ridicatã
prevalenþã a fost Sãlaj, cu 550,6
la 100.000 locuitori, iar judeþul cu
cea mai redusã prevalenþã a fost
Bistriþa-Nãsãud, cu 130,1 la
100.000 de locuitori.

RADU ILICEANU
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Conducerea Agenþiei pentru
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia a organizat la finele sãp-
tãmânii trecute o vizitã în comu-
na Bistreþ unde au fost vizitate
douã investiþii, una la ªcoala de
Arte ºi Meserii ºi cealaltã la Cen-
trul Social. „Prin acest eveniment
ne-am propus sã vã prezentãm
rezultatele unor investiþii finanþate
prin POR 2007-2013, imple-

mentate în judeþul Dolj, precum
ºi valoarea adãugatã a acestora în
dezvoltarea comunitãþilor regiona-
le ºi locale. La Bistreþ vom vizita
douã proiecte reprezentative. Pri-
mul se numeºte „Consolidare, mo-
dernizare, extindere ºi dotare
ªcoala de Arte ºi Meserii – Loca-
lul B, Comuna Bistreþ, judeþul
Dolj” ºi are o valoare totalã de
1.996.337 lei, celãlalt „Moderni-
zare ºi extindere clãdire pentru în-
fiinþare Centru Social în sat Plos-
ca, comuna Bistreþ, judeþul Dolj”,
cu o valoare totalã de 2.266.112
lei”, a precizat Marilena Alecu, re-
prezentant ADR SV Oltenia.

Un centru social
pentru 12 bãtrâni

Cea de-a doua investiþie a avut
ca solicitant Primãria localitãþii
Bistreþ,  în parteneriat cu

Bistreþ, comuna proiectelor europeneBistreþ, comuna proiectelor europeneBistreþ, comuna proiectelor europeneBistreþ, comuna proiectelor europeneBistreþ, comuna proiectelor europene
Investiþii europene de anver-

gurã în comuna Bistreþ, judeþul
Dolj. Toate realizate prin Progra-
mul Operaþional Regional 2007-
2013. Peste patru milioane de lei
investiþi în infrastructura educa-
þionalã ºi socialã cu impact deo-
sebit asupra comunitãþii locale ºi

DGASPC Craiova. Grupul þintã
al acestui proiect este format din
beneficiarii direcþi, adicã 12 per-
soane vârstnice cu domiciliul sta-
bil în comuna Bistreþ ºi benefi-
ciari indirecþi, familile acestora
care pot beneficia de serviciile
specializate oferite în cadrul Cen-
trului Social, personalul angajat
în urma înfiinþãrii Centrului, sis-
temul de protecþie socialã ca ur-

mare a serviciilor specilaizate ofe-
rite conform celor mai înalte gra-
de de calitate ºi de ce nu, comu-
nitatea în ansamablul sãu prin
prevenirea unor fenomene nega-
tive cum ar fi marginalizarea ºi
excluderea socialã. „Sunt la al
doilea mnadat ºi încã de la înce-
put mi-am propus sã fac proiec-
te europene, fie pe infrastructu-
ra apã-canal, drumuri, infrastruc-
turã socialã ºi educaþionalã.
Acum ne aflãm în faþa centrului
social Plosca. Este un centru so-
cial ce a îmbunãtãþit infrastruc-
tura socialã, atât la nivelul jude-
þului Dolj, cât ºi la nivelul regiu-
nii Sud-Vest Oltenia. Acest Cen-
tru gãzduieºte 12 bãtrâni care be-
neficiazã de o îngrijire medicalã
de calitate. S-au creat totodatã ºi
locurile de muncã, iar cu locurile
de muncã în mediul rural este

într-adevãr o realã proble-
mã”, a precizat edilul co-
munei Bistreþ, Cristiana
Antonie.

Condiþii
de milioane

Valoarea totalã a proiec-
tului este de 2.266.112 lei,
iar suma eligibilã, 1.208.000
lei. S-a venit ºi cu o contribuþie
de la bugetul naþional, în jur de
157.000 lei, iar comuna a pus la
bãtaie suma de 24.170 lei, con-
tribuþie proprie, adicã, 2% cofi-
nanþare. „Sper sã facã ºi alþi pri-
mari, din alte comunitãþi locale
asemenea proiecte, pentru cã sunt
binevenite. Bãtrânii au nevoie atât
de susþinerea familiei, cât ºi a în-
tregii comunitãþi locale. În pre-
zent, avem douã persoane vârst-
nice, dar avem mai multe dosare
în lucru, pentru cã nu se vine de-
cât dupã o verificare prealabilã.
La început acest cãmin nu a fost
bine vãzut, pentru cã localnicii,
la þarã nu percep aºa cum percep
strãinii un azil. Lor le place ca
investiþie, aºa cum aratã con-
strucþia, dar se gândeau cã nici-
odatã nu va funcþiona. Eu le-am
demonstrat cã funcþioneazã.
Acum vin ºi îºi viziteazã bãtrânii,
vãd condiþiile ºi ofteazã pentru cã
ei nu au aºa condiþii. În mod cert
cele 12 locuri nu vor fi suficien-
te, pe viitor. Pentru cã sunt mulþi
tineri plecaþi la muncã în strãinã-
tate ºi apeleazã la rude sã aibã
grijã de bãtrâni ºi asta contra cost
bineînþeles. ªi eu cred cã se va
ajunge la noi. Valoarea maximã
pentru îngrijirea unui bãtrân este
de 850 de lei, Dar din primãvarã
eu m-am gândit sã facem niºte
gospodãrii anexe, sã creºtem pã-
sãri, porci sã ne gospodãrim sin-
gurei pentru cã îi mai avem ºi pe
cei de la Legea 416. De aseme-
nea, avem o locaþie care pe tim-
pul CAP-ului se ocupau cu creº-
terea animalelor. Am cumpãrat
deja terenuri intravilane, de la di-
verºi cetãþeni ºi noi putem acum
sã punem zarzavaturi ca ei sã trã-
iascã ca acasã. Cu aceste inves-
tiþii contribuþia bãtrânilor s-ar re-
duce, adicã, pânã la 350 de lei,
adicã sã ne luãm pensionarii noºtri
de la CAP. Cam asta e ºi ideea...
Sã venim în sprijinul lor ºi vom
reuºi în mod cert”, ne-a explicat
primarul localitãþii Bistreþ.

Unitate ºcolarã
cu condiþii
europene de studiu

Investiþia în infrastructura edu-
caþionalã a fost implementatã de
Primãria comunei Bistreþ ºi a avut
ca duratã de implementare 16

luni. Obiectivele specifice con-
stau în reabilitarea unei unitãþi
ºcolare din învãþãmântul obliga-
toriu ºi dotarea acesteia cu echi-
pamente didactice ºi IT, precum
ºi creºterea numãrului de locui-
tori din zonele rurale care bene-
ficiazã de servicii îmbunãtãþite.
„Grupul þintã al acestui proiect
este reprezentat de copiii de vâr-
ste ºcolare ºi preºcolare ºi pro-
fesorii din Bistreþ. Pe de altã par-
te se poate vorbi de beneficiarii

direcþi, 135 de elevi înscriºi în
unitatea reabilitatã, dar ºi de be-
neficiari indirecþi, categorie de-
favorizatã social”, subliniat repre-
zentantul ADR SV Oltenia.
Investiþie
de 2 milioane de lei

Valoarea totalã a proiectului
este de 1.996.337 lei din carea
valoarea eligibilã, 961.650 lei. De
la bugetul naþional s-a contribuit

cu suma de 125.014, iar de la bu-
getul local, 19.233 lei, adicã, 2%
din valoarea totalã a proiectului.
„Elevii sunz beneficiarii principali
ai acestei investiþii. Asta se înþe-
lege de ºa sine. Marea majoritate
a elevilor provin din zona defa-
vorizatã. Avem vreo 70 de elevi
de etnie rromã, iar 51 de elevi au
câte un pãrinte, la muncã în strãi-
nãtate. Actul educaþional este
foarte bine monitorizat. Odatã cu
implicarea mea ºi a profesorilor

s-a vãzut foarte bine ºi implica-
rea bunicilor sau a pãrinþilor. De
acum înainte nu mai sunt motive
ca elevii sã nu vinã la ºcoalã, pe
motiv cã unitatea de învãþãmânt
nu aratã bine, nu sunt condiþii
proprice. Acum au condiþii, au
cãldurã ºi pot sã studieze în voie.
Eu sunt mândrã de acest proiect
în primulrând pentru cã au elevii
condiþii bune”, a mai spus edilul
comunei Bistreþ.

nu numai. Edilul localitãþii, Cris-
tiana Antonie vorbeºte cu mult
entuzism despre proiectele fãcu-
te în comuna pe care o adminis-
treazã ºi aºteaptã noi fonduri.
Primarul Bistreþului spune cã idei
sunt, voinþã existã ºi perspecti-
ve de asemenea.
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invitat la lansarea unei cărţi pe care am tradus-
o în limba română. Cartea – semnată de scriito-
rul A ldo Onorati, prieten vechi, al meu şi al
României, căruia i-am mai tradus, cu mai mult
timp în urmă, două volume – poartă în varianta
românească Fărâme de viaţă (apărută la edi-
tura craioveană AIUS) şi se înscrie sub specia
Amintirilor d in copilărie ale marelui nostru
humuleştean, Ion Creangă. Pregătindu-mă pen-
tru dezbaterile ce vor avea loc, în cadrul unor
întâlniri cu dascăli, elevi şi studenţi din locali-
tatea Albano Laziale, situată pe Colinele Ro-
mane din apropierea Romei, am gândit că nu
pot rata prilejul unei raportări la literatura ro-
mână prin confruntarea cu capodopera litera-
turii noastre cu scopul de a promova, aşa cum
am mai făcut-o, valorile noastre culturale prea
puţin cunoscute peste hotare.

Cum nu mai sunt la curent cu programele
şcolare din învăţământul nostru supus şi el unor
nefaste experienţe, un p rieten îmi spune că
Amintirile lui Creangă n-ar mai figura printre
operele studiate. De altfel, mă întreb cine mai
citeşte azi, dincolo de propuneri „curiculare”
instituţionale, pe Creangă, ca şi pe ceilalţi mari
scriitori autohtoni.

Dincolo de dezinteresul evident pentru lec-
tură în general, mutaţiile radicale ce-au survenit
aici printr-un masiv transfer de la modelul clasic,
gutenbergian (cartea tipărită pe hârtie), au schim-
bat deja paradigma culturală veche de mai bine
de şase secole. Cititul online (orribile dictu!), în
varianta cărţii numite electronice, e pe punctul
de a se generaliza, şcoala însăşi intră, vertigi-
nos, în zodia virtualului, cu consecinţe prema-
tur de decriptat, dar cu siguranţă majore..

Cum să ţii generaţiile adolescentine şi tinere
de azi departe de clasici şi, în speţă, să le sus-
tragi şansa fascinantă a confruntării cu ferme-
cătoarele pagini ale Amintirilor marelui humu-
leştean? Ce-i drept, sunt tot mai puţine experi-
enţele de viaţă ale copiilor de azi consonante
cu cele ale lui Nică a lui Ştefan a Petrii de pe
vremea când limba noastră literară abia se înfi-
ripa sub incidenţa glorioşilor ei făurari – Maio-
rescu, Caragiale, Creangă însuşi şi, mai ales,
Eminescu.

Aventurile picareşti din Amintiri le apar co-
piilor de azi mai străine decât cele ale atâtor
Supermani, răţoi Donald şi nu mai ştiu care din-
tre atâţia nou-veniţi inventaţi nu neapărat în-

tru educarea odraslelor noastre cât îndeosebi
sub presiunea unei pieţe consumiste tot mai
nesăţioase.

Nepoţii mei îmi oferă, cu o evidenţă bulver-
santă, motive ale unei îngrijorări căreia nici nu-
i mai acordăm atenţie: unul, mai mare şi deja cu
opţiuni ferme, e un maestru al jocurilor cu ro-
boţii, cel mic, de nici patru ani, a depăşit deja
faza lui Mickey Mouse, preferând… dinozaurii
şi dragonii. În ambele cazuri însă constat un
plus de seducţie spre violenţă, în cele mai năs-
truşnice faţete ale sale. Lucru, altminteri „expli-
cabil”, din moment ce şi agenda de preferinţe a
adulţilor e plenar conectată la industria cine-
matografică hollywoodiană îndatorată irever-
sibil cultului violenţei în cele mai sângeroase
forme de manifestare.

Revin la cartea scriitorului italian: Fărâme
de viaţă (în original Nel frattempo la vita) este
povestea unei copilării, de prin anii 40, ai răz-
boiului şi ai tragediilor ce i-au urmat acestuia,
într-o localitate din apropierea Romei, cu în-
tâmplări diverse descrise într-un amplu regis-
tru stilistic şi ale cărei mesaj sugerează dimen-
siunea educativă decisivă pentru orice destin

uman pe care o dezvoltă primii zece ani de via-
ţă.

Autorul a solicitat, s pre surpriza mea şi a
editorului, câteva sute de exemplare pe care le
vom prezenţa şi lansa în aceste zile în Italia. Or,
tocmai în această întâmplare identific un grav
paradox  cine ar putea fi cititorii, în română, ai
cărţii care, în limba originală, a cunoscut deja
şase ediţii? Răspunsul l-am aflat: numai în Al-
bano Laziale, localitatea nativă şi domiciliară a
autorului cărţii, trăiesc, înregistraţi, cca 1000
de români, adulţi şi tineri, părinţi şi copii. Şi
tocmai de aceea mă întrebam în ce fel vom mai
putea să-i aducem pe aceştia spre lectura ca-
podoperei lui Creangă din moment ce nici mă-
car conaţionalii lor din ţară nu mai sunt o ga-
ranţie în acest, sens? Greu de răspuns. Fiind-
că, iată, în contextul globalizării, nu doar măr-
furile marilor companii multinaţionale aglome-
rează şi sugrumă piaţa economică, dar nici pro-
dusele noastre culturale şi artistice nu prea au
căutare  Şi, astfel, păţaniile copilului humuleş-
tean de-acum un veac şi jumătate nu vor putea
concura cu aventurile, de o violenţă extremă,
ale noilor „eroi virtuali”.

Acum, când povestea a depăşit stadiu l de
introducere, întrebările vin dinspre oamenii din
sălile concerte. Ce e nou de data aceasta? Cu
ce ne vor vrăji în acest... anotimp? Răspunsu-
rile  se regăsesc în  program: o versiune origi-
nală a „Anotimpurilor” de Piazzolla, interpre-
tate de două viori şi pian  (acestea fiind  cu-
noscute in numeroas e alte versiuni, dar nu în
aceasta) sau dublarea duelului în recital cu
duelu l în concert.

«În plus, în acest sezon mai găsim un răs-
puns optimist. Şi anume că marea de evenimente
din piaţă se deosebeşte de turnee sau eveni-
mente precum „Duelul viorilor”, „Pianul că-
lător” sau „Flautul fermecat” prin faptul că,
în timp – şi într-un timp destul de scurt – nume-
le instrumentelor nu mai sunt în prim plan. Stra-
divarius, Guarneri, Steinway, Muramatsu –
mărci istorice sau recente, dar nu mai puţin
prestigioase, au trecut în plan secund, lăsând
în scenă doar muzicienii», spun organizatorii.
Iar protagoniştii acestui eveniment sunt nume

Spectacolul „Dineu cu proşti” îi readuce la
Craiova pe Ion Caramitru şi Horaţiu Mălăele

Teatrul Naţional Bucureşti prezintă astă-sea-
ră, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Naţional
„Marin Sorescu” din Craiova, spectacolul „Di-
neu cu proşti” de Francis Veber, în regia lui Ion
Caramitru (căruia îi aparţine şi ilustraţie muzi-

Copiii Centrului social multifuncţional
„Best Life” pentru copiii dezavantajaţi
social al Arhiepiscopiei Craiovei conti-
nuă în această perioadă activitatea de
înfrumuseţare a aşezământului social în
culori de toamnă. Beneficiarii Centrului,
alături de specialişti şi tinerii voluntari,
au realizat decoraţiuni de toamnă, cu care
au amenajat spaţiul unde desfăşoară ac-
tivităţi recreative şi educative. „Ne-am
bucurat şi de această dată de prezenţa şi
implicarea voluntarilor în programele re-
creative pe care le derulăm în folosul co-
piilor. Andreea şi Maria Mitru, studente
la Facultatea de Medicină din Craiova, i-
au atras pe copii într-o serie de concursuri tema-
tice foarte interesante şi i-au ajutat pe aceştia în
realizarea decoraţiunilor specifice toamnei”, a
declarat Gabriela Firu, coordonatorul Centrului
social „Best Life”. Tot în această perioadă, pă-
rintele Mihai Scorbură de la Biserica „Sfântul

Activităţi recreativ-educative, la Centrul
social „Best Life”

Gheorghe Vechi” le-a prezentat copiilor mai multe
teme religioase şi educative, în cadrul proiectu-
lui „Alege şcoala”, printre care „Şcoală pentru
viaţă”, „Să ne cunoaştem pe noi şi pe Dumne-
zeu!”, „Să fim buni, să fim frumoşi!”.

MAGDA BRATU

cală) şi scenografia Florilenei Popescu
Farcăşanu, cu Horaţiu Mălăele în rolul
principal. Piesa este o comedie ce are
ca temă... prostia. Totul pleacă de la
ideea năstruşnică de a organiza un di-
neu, ce are ca invitaţi amici intelectuali,
snobi şi sarcastici. Ei participă la titlul
de „prost perfect”, însă fără să aibă ha-
bar. Finalul piesei este o lecţie de viaţă
ce va pune pe gânduri, în final: cine e
prostul? În distribuţie: Horaţiu Mălăele,
Ion Caramitru (Şerban Ionescu până în
anul 2013), Teodora Mareş, Alexandru
Georgescu, Dorin Andone / Tomi Cris-
tin, Medeea Marinescu şi Alexandru
Bindea. Spectacolul „Dineu cu proşti”
a mai fost prezentat la Craiova pe 12 mar-

tie 2012 şi pe 11 aprilie 2011. Durează o oră şi 40 de
minute, fără pauză, iar biletele pot fi cumpărate de
la Agenţia TNC, la preţul de 100 lei.
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În program:
 Serghei Rah maninov: Vocal iza ,

op. 34 , nr. 14
 Niccolo Paganini: Variaţiuni pe coar-

da Sol după opera „Moise”; I Palpiti, op. 13
 Erne s t  Bloc h : Nigu n  d in  s u i ta

„Baal  Schem”
 Franz Schubert /Jas cha Heifetz: Ave

Maria
 Camille Saint-Saens: Havanaise, op.83
 Frederic Chopin: Nocturna op. 27, nr. 2
 Henryk Wieniawski: Poloneza nr. 1 în

Re major
 Astor Piazzolla/Mariano Castro: Qua-

tro Estaciones Portenas (Anotimpurile)
 Igor Frolov/Scott Joplin: Ragtime
 Igor Frolov/Jerome Kern: Smoke Gets

In Your Eyes
 Igor Frolov: Divertimento; Souvenir

„Duelul viorilor” Stradivarius şi Guarneri –
astă-seară, pe scena Filarmonicii „Oltenia”

La început a fost ideea de „duel”.
S-au ales cele mai preţioase „arme”
–  viorile Stradivarius şi Guarneri,
s-au stabilit cei mai aleşi „comba-

tanţi” – violoniştii Liviu
Prunaru şi Gabriel Croi-
toru, dar şi un arbitru –
pianistul Horia Mihail,
iar lumea a fost anunţa-
tă că va putea asista la o
„bătălie” nu pe viaţă şi

pe moarte, ci pe sunet şi armonie.
Au fost trei ediţii de mare succes ale
Turneului Naţional „Duelul viorilor”,
iar cea de-a IV-a ediţie, organizată

de Centrul Cultural Media Radio
România şi Asociaţia Culturală Ac-
cendo, va avea loc, într-o primă eta-
pă, în perioada 4-7 noiembrie a.c. şi
o a doua etapă între 10 şi 19 decem-
brie a.c. Un recital în cadrul turneu-
lui este susţinut şi la Craiova: as-
tăzi, cu începere de la ora 19.00, în
sala Filarmonicii „Oltenia”. Un bi-
let costă 15 lei (10 lei pentru elevi,
studenţi şi pensionari).

sonore şi deosebit de apreciate pe scenele din
România şi din lume.

Violonistul Liviu Prunaru este concert-ma-
estrul celebrei orchestre Royal Concertgebouw
Amsterdam, cotată drep t una dintre cele mai
bune din lume. Cariera sa solistică internaţiona-
lă în plină ascensiune cuprinde colaborări cu cele
mai importante orchestre din lume, precum Lon-
don Philarmonic Orchestra, London Symphony
Orchestra, Orchestre National de Belgique, Or-
chestra Filarmonică din Atena ş.a. Liviu Prunaru
cântă cu vioara Stradivarius „Pachoud”, datată
1694. Vio lonistul Gabriel Croitoru – a cărui
„armă” este vioara Guarneri „Catedrala”, 1731 –
este prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de
Muzică Bucureşti, solist-concertist al Orches-
trelor Radio România, al Filarmonicii „Paul Con-
stantinescu” din Ploieşti şi membru al Cvartetu-
lui de Stat „Transilvan” din Cluj-Napoca. A cân-
tat ca solist alături de importante orchestre eu-
ropene, printre care orchestrele simfonice din
Monte-Carlo, Salonic, Sevilla, Cannes ş.a.

Pianis tul Horia Mihail este unul din cei mai
apreciaţi muzicieni români ai generaţiei s ale.
În calitatea sa de s olist concertis t al Orches-
trelor Radio România, susţine numeroase con-
certe şi recitaluri pe scena Sălii Radio din  Bu-
cureşti, colaborează cu orchestre de profil din
ţară, fiind totodată solis t al Filarmonicii din
Braşov, dar ş i în turnee în ţară sau străinătate.
De-a lungul timpulu i a sus ţinut peste 2000 de
recitaluri şi concerte în 18 ţări, pe patru conti-
nente. La Craiova, Horia Mihail va concerta
pe un  pian Steinway.

În cadrul celei de-a IV-a ediţii a Turneului
Naţional „Duelul viorilor”, cei trei muzicieni
vor putea fi ascultaţi în nouă oraşe din România,
în nouă recitaluri şi două concerte. După Craio-
va vor urma Râmnicu Vâlcea (5 noiembrie), Timi-
şoara (6 şi 7 noiembrie), Bucureşti (10 şi 11 de-
cembrie), Târgu Mureş (12 decembrie), Câmpia
Turzii (13 decembrie), Roman (14 decembrie),
Bârlad (15 decembrie) şi Piteşti (19 decembrie).

MAGDA BRATU
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Camera Reprezentanþilor, Came-
ra inferioarã a Congresului, are 435
de mandate. Republicanii sunt în
prezent majoritari, cu 233 de man-
date, democraþii au 199, iar trei lo-
curi sunt vacante în urma unor de-
misii. În absenþa unui “val” demo-
crat la nivel naþional, Camera ur-
meazã sã fie controlatã în continua-
re de cãtre republicani. Mandatul
dureazã doi ani. La Senat, grupul
democrat are 53 de senatori ai sãi
ºi doi independenþi, iar republicanii
sunt minoritari, cu 45 de mandate.
O treime din mandate sunt înnoite
la fiecare doi ani. Un pic mai mult
de o treime dintre mandate (36, ºi
anume 21 democraþi ºi 15 republi-
cani) vor fi înnoite anul acesta, din
cauza unor alegeri provocate prin
demisii. Situaþia este mai dificilã
pentru democraþii în exerciþiu, care
au fost aleºi în 2008 mulþumitã va-
lului electoral creat de Barack Oba-
ma în state de obicei mai puþin fa-
vorabile democraþilor. Din acest
motiv, republicanii cred cã pot sã

Canada a efectuat primele
sale bombardamente în Irak

Forþele armate canadiene au
procedat duminicã, în Irak, la
primele lor bombardamente
contra poziþiilor deþinute de
gruparea jihadistã Statul Islamic
(SI), în cadrul operaþiunilor
coaliþiei internaþionale, a
anunþat ministrul canadian al
Apãrãrii, Rob Nicholson, citat
de AFP. Avioane de tip “F-18
canadiene au efectuat primele
lor lovituri”, duminicã, în
regiunea Fallujah, situatã în
centrul Irakului, a menþionat
ministrul într-un comunicat.
“Douã F-18 au atacat obiective
(ale SI) utilizând bombe de 250
de kilograme, ghidate cu laser”,
a precizat demnitarul canadian.
Rob Nicholson nu a oferit detalii
despre “pierderile cauzate” de
bombardamente. “Misiunea, cu
o duratã de aproape patru ore, a
inclus ºi o alimentare în zbor”
cu ajutorul materialelor cana-
diene, dupã care toate avioanele
s-au întors fãrã incidente la
baza lor din Kuweit, a adãugat
ministrul Apãrãrii.

Peste 20 de imigranþi ilegali
decedaþi dupã scufundarea
unei ambarcaþiuni în Bosfor,
cu destinaþia România

Cel puþin 24 de cadavre au
fost gãsite ieri în strâmtoarea
Bosfor, dupã ce o ambarcaþiune
care transporta circa 40 de
imigranþi ilegali, printre care 12
copii ºi ºapte femei, s-a scufun-
dat, a informat postul de televi-
ziune turc NTV, citat de Reuters.
Majoritatea victimelor sunt copii,
au anunþat membri ai echipei de
salvare, potrivit site-ului ziarului
“Hurriyet”. Alte cel puþin 12
persoane au fost date dispãrute.
NTV a precizat, de asemenea, cã
pasagerii erau de origine afganã
ºi sirianã ºi se îmbarcaserã la
Istanbul cu destinaþia România,
via Marea Neagrã. Potrivit DPA,
care citeazã agenþia de presã
turcã Dogan, numãrul morþilor în
acest naufragiu este de cel puþin
24, 7 imigranþi fiind salvaþi.
Operaþiunile de cãutare ºi salvare
a supravieþuitorilor continuau în
strâmtoarea Bosfor ºi intrarea
dinspre Marea Neagrã. La aceste
acþiuni participau o navã a gãrzii
de coastã turce, un elicopter ºi o
unitate de scafandri. Compania
de shipping GAC a menþionat
într-o declaraþie, citatã de
Reuters, cã ambarcaþiunea se
îndrepta spre portul românesc
Constanþa ºi cã transporta
aproximativ 50 de refugiaþi.
Nava s-a scufundat în jurul orei
locale 05:00 (ora 03:00 GMT).
Mulþi imigranþi ilegali veniþi din
Africa ºi Orientul Mijlociu
încearcã sã tranziteze Turcia
pentru a ajunge în UE, deseori
cãlãtorind în ambarcaþiuni
improprii. Insulele din Marea
Egee au redevenit în 2013 ruta
preferatã de imigranþii ilegali
cãtre Europa Occidentalã, pentru
a evita controalele frontaliere
dintre Grecia ºi Turcia.

“Premierul”, pânã acum, republicii autopro-
clamate Doneþk, Aleksandr Zaharcenko, a fost
ales “preºedinte” cu peste 81% din voturi, con-
tracandidaþii sãi obþinând câte 9%, potrivit unui
sondaj realizat la ieºirea din secþiile de votare ºi
dat publicitãþii de cãtre ºeful “comisiei electo-
rale” locale rebele, Roman Liaghin, potrivit AFP.
Ambiþia sa: “Construirea unui nou stat, care va
deveni legitim dupã alegeri, ºi recuperarea teri-
toriilor din estul (Ucrainei) aflate în prezent sub
control ucrainean”, a subliniat el înainte de scru-
tin, într-o întâlnire cu studenþi. Acest fost me-
canic ºi om de afaceri, în cârstã de 38 de ani,
care spune cã ºi-a vândut afacerea pentru a fi-
nanþa un grup militar rebel, a participat la lua-
rea cu asalt a sediului Administraþiei Regionale
de la Doneþk, pe 16 aprilie, de cãtre separatiºti.
Zaharcenko a fost unul dintre liderii militari de
la Slaviansk, un bastion separatist preluat în iulie
de cãtre forþele ucrainene, dupã mai bine de
douã luni de confruntãri armate violente. El a
fost numit “premier” în august. Abia ales pre-
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Americanii sunt chemaþi la urne astãzi, 4 noiembrie, pentru
a alege noii membri ai Camerei Reprezentanþilor ºi 36 dintre
cei 100 de membri ai Senatului, noul Congres rezultat urmând

sã înceapã legislatura în ianuarie, pentru ultimii doi ani de
mandat ai preºedintelui Barack Obama. Mai multe scrutine

se desfãºoarã însã astãzi, ºi anume pentru desemnarea
reprezentanþilor la nivel federal, pentru senatori ºi guverna-

tori la nivel de stat, dar ºi alegeri locale (la nivel de oraº,
comitat, pentru judecãtori, referendumuri).

le smulgã cele ºase locuri de care
au nevoie pentru a deveni majori-
tari ºi în Senat, pentru prima datã
din 2006 încoace. Asta înseamnã
cã bãtãlia pentru Congres se con-
centrazã asupra Senatului, iar bãtã-
lia pentru Senat asupra câtorva sta-
te, în care sondajele sunt extrem
de strânse, în principal Kansas,
Iowa ºi Colorado.

Obama, implicat
în campanie fãrã sã vrea

Un aspect extrem de important
este acela cã, dupã luni de campa-
nie ºi cheltuieli electorale în valoa-
re de miliarde de dolari, americanii
aleg astãzi Congresul care va ad-
opta legile în ultimii doi ani de man-
dat al lui Obama, acesta fiind mo-
tivul pentru care campania l-a in-
clus ºi pe preºedinte. “Un vot pen-
tru democraþi este un vot pentru
Barack Obama”, repetã metodic
republicanii, un argument simplist,
rezultatul unei constatãri fãrã drept
de apel: preºedintele american rã-

mâne nepopular, înregistrând 41%
opinii favorabile, potrivit barome-
trului Gallup. Aceste atacuri i-au
împins pe unii candidaþi democraþi
la acrobaþii verbale, pentru a-ºi
dovedi independenþa politicã. Ali-
son Lundergan Grimes refuzã cu
insistenþã, în statul foarte conser-
vator Kentucky, sã spunã dacã a
votat pentru Obama. Mark Begich,
în Alaska, l-a surghiunit deja pe pre-
ºedintele american în analele isto-
riei, declarându-l “în afara subiec-
tului”. Însã americanii sunt frus-
traþi din cauza întregii clase politi-
ce, nu doar a democraþilor. Peste
75% dintre ei dezaprobã activita-
tea Congresului, un nivel-record.

Aceastã neîncredere nu a condus,
însã, la un val republican masiv,
fapt reflectat de sondaje, care ara-
tã cã lupta este strânsã, iar rezul-
tatul alegerilor, aºteptat astã-sea-
rã, este imprevizibil. În cazul unei
victorii în Senat, republicanii vor
dispune de întreaga putere legis-
lativã în ultimii doi ani pe care Oba-
ma îi va petrece la Casa Albã, în
care ei intenþioneazã sã-ºi impu-
nã prioritãþile, ºi anume mai puþi-
ne reglementãri de mediu, o re-
venire parþialã asupra reformei sis-
temului de sãnãtate din 2010, o
linie durã în domeniul imigraþiei
sau autorizarea construirii oleo-
ductului Keystone XL.

Ucraina: Un ºef de rãzboi ºi un nostalgic dupã Lenin,
“preºedinþii” regiunilor rebele Doneþk ºi Lugansk

Un mecanic în vârstã de 38 de ani, comandant de unitãþi rebele, ºi
un fost militar în vârstã de 50 de ani, nostalgic al fostei Uniuni Sovie-
tice, Aleksandr Zaharcenko ºi Igor Plotniþki, aleºi, duminicã, preºe-
dinþi la Doneþk ºi, respectiv, la Lugansk, încarneazã din varã imaginea
separatismului prorus în estul Ucrainei. Ministerul rus de Externe a
anunþat cã “respectã” rezultatul alegerilor prezidenþiale ºi legislative
care au avut loc duminicã în estul separatist al Ucrainei, potrivit agen-
þiilor de presã din Rusia, preluate de AFP.

ºedinte, acesta a criticat
Ucraina, care “nu vrea pa-
cea” ºi “joacã un joc du-
blu”. “Suntem pregãtiþi de
dialog cu ei, dar aºteptãm
din partea lor a atitudine
normalã ºi rezonabilã”, a

declarat Zaharcenko.

Moscova: “Respectãm voinþa locuitorilor
din sud-estul” Ucrainei

La Lugansk, “preºedintele republicii” rebele,
Igor Plotniþki, a fost ales cu peste 63% din vo-
turi. La fel ca Zaharcenko, a avut contracandi-
daþi aproape necunoscuþi. Acest fost militar, în
vârstã de 50 de ani, cu o staturã masivã, s-a
convertit într-un om de afaceri dupã destrãma-
rea fostei URSS, iar ulterior într-un apãrãrtor
al consumatorilor. Dupã ce a ocupat postul de
“ministru al apãrãrii” teritoriului separatist, el a
fost numit la conducerea “republicii” de la Lu-
gansk în august, în locul liderului separatist Valeri
Bolotov, rãnit într-un atentat. Foarte ataºat de
trecutul sovietic ºi moºtenirea comunistã, ca
majoritatea liderilor rebeli, Plotniþki a catalogat
drept “genocid moral” demontarea unei statui a
lui Lenin la Harkov, un oraº important din estul
Ucrainei rãmas sub controlul Kievului.

„Alegerile din regiunile Doneþk ºi Lugansk

s-au desfãºurat în liniºte, cu o ratã de partici-
pare ridicatã”, a afirmat Ministerul de Externe
de la Moscova, citat de principalele trei agenþii
de presã. “Respectãm voinþa locuitorilor din
sud-estul” Ucrainei, a subliniat diplomaþia rusã.
“Cei care au fost aleºi au obþinut un mandat
pentru a rezolva problemele practice, cu sco-
pul de a restabili viaþa normalã în regiunile” din
estul Ucrainei, unde luptele dintre separatiºtii
proruºi ºi armata ucraineanã s-au soldat cu peste
4.000 de morþi în ºase luni, potrivit unui bilanþ
al Naþiunilor Unite, a declarat ministerul rus,
lansând un apel la dialog între cei aleºi ºi Kiev.

UE: Alegerile sunt ilegale
În schimb, Uniunea Europeanã a apreciat cã

alegerile organizate de rebelii proruºi sunt ile-
gale, rezultatul nu va fi recunoscut ºi constituie
un “nou obstacol” în calea unei soluþionãri paº-
nice a conflictului, relateazã AFP. „Consider ale-
gerile desfãºurate astãzi (n.r. - duminicã) drept
un nou obstacol în procesul de pace din Ucrai-
na”, a declarat noua ºefã a diplomaþiei europe-
ne, Federica Mogherini, potrivit unui comuni-
cat. În opinia lui Mogherini, alegerile “încalcã
litera ºi spiritul” acordurilor încheiate în sep-
tembrie, la Minsk, între Kiev ºi separatiºti. Aces-
te acorduri prevãd organizarea unor alegeri la
începutul lui decembrie, în conformitate cu le-
gislaþia din Ucraina.
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METEO

În general
seninmarþi, 4 noiembrie - max: 12°C - min: 3°C

$
1 EURO ...........................4,4133 ............. 44133
1 lirã sterlinã................................5,6512....................56512

1 dolar SUA.......................3,5319........35319
1 g AUR (preþ în lei)........132,9375.....1329375

Cursul pieþei valutare din 4 noiembrie 2014 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
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Vremea dreptãþii

Se difuzeazã la PRO Tv, ora 15:00

Dupã 25 de ani Allison revine în oraºul
natal, Gilory pentru înmormântarea bunicii
sale.  Mergând într-o searã în maºinã alãturi
de doi prieteni aflaþi sub influenþa alcoolului,
Allison loveºte din gresealã ºi ucide un tânãr
nevinovat. În timpul procesului, cei doi
prieteni ai sãi reuºesc sã înºele instanþa, iar
Allison este singura condamnatã la ani grei
de inchisoare.

Revenitã în oraºul natal, ea hotarãºte sã îºi
facã dreptate ºi sã îºi dovedeascã nevinova-
þia. Acest lucru se dovedeºte a fi însã deosebit
de complicat, cãci foºtii sãi amici deþin funcþii
importante ºi sunt hotãrâþi sã faca orice pentru
a nu le fi pãtatã imaginea.

Pasiune inocentã

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Keith ºi Megan Reynolds sunt pãrinþii unei
adolescente, Lauren, ºi au o locuinþã
frumoasã în apropiere de New York.

Însã fericirea ºi liniºtea familiei sunt puse
la încercare atunci când Sophie, o tânãrã
de 18 ani, vine, în cadrul unui program de
schimb internaþional de elevi, sã locuiascã
cu ei.

Sophie gãseºte calea de a se apropia de
Keith prin intermediul unei pasiuni comune:
muzica.

Cu Guy Pearce, Felicity Jones ºi  Amy
Ryan fãcând parte din distribuþie, filmul
captiveazã prin simplitate.

Furtuna tropicalã

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora  22:00

Ben Stiller, Jack Black ºi Robert Downey Jr.
conduc un casting simpatic într-o comedie
despre un grup de actori mobilizati de dorinþa
de a face cel mai mare film de rãzboi realizat
vreodatã în lume.

Dupã costuri ce lasã în urmã ridicarea Taj
Mahal-ului sau razboiul cu japonezii, ºi care
nu sunt altceva decât cheltuieli exagerate cu
rãsfãþul actorilor, producãtorii sunt nevoiþi sã
tragã oblonul ºi sã închidã prãvãlia. Doar cã
un regizor frustrat refuzã sã opreascã filmãrile
ºi îºi duce castingul în jungla din sud-vestul
Asiei, pentru a "creºte realismul"... Din
nefericire, realismul înseamnã întâlnirea cu
niºte bãieþi rãi pânã-n mãduva oaselor.

MARÞI - 4 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Discover România
17:10 Se zice cã…
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Studio UEFA Champions

League
21:40 UEFA Champions League

2014-2015* Juventus- Olympia-
cos

23:50 Starea naþiei
00:30 Rezumatele UEFA

Champions League
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Sport
06:20 Discover România
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încalcite
08:30 Credinþã ºi celebritate
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Mistere ºi conspiraþii (R)
12:00 Negustorii de ocazii (R)
12:30 Comoara pierdutã –

Mãnãstirea Vãcãreºti (R)
13:00 Concerte Concursul

Enescu 2014
14:00 Uimitoarea lume a

plantelor
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Arte, carte ºi capricii
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D’ale lui Mitica
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Jurnal de front
02:00 REVIZIE TRHNICA
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Loviturã cu efect
09:30 Atentie, se filmeazã!
11:15 O fatã pe bicicletã
13:00 Pe platourile de filmare
13:30 Avocaþii
15:05 Universitatea monºtrilor
16:50 În cãutarea lui Sugar Man
18:20 Pasiune inocentã
20:00 Iisus mã iubeºte
21:45 Barca visurilor
23:25 Cei rãmaºi
00:15 Cei rãmaºi
01:10 Dezmoºteniþii din Little Odessa
02:50 Filosofii
04:35 Activitate paranormalã 4

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Vremea dreptãþii
2007, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:00 Masterchef (R)
02:30 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

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

08:15 Gusturi de milioane (R)
09:15 Doamne de poveste (R)
10:15 X-Men (R)
10:45 X-Men
11:15 Lara (R)
12:30 Gusturi de milioane
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Norm încurca - lume
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Furtuna tropicalã
00:15 Anturaj
01:15 Furtuna tropicalã (R)
03:00 Tanti Florica (R)
03:45 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Danseazã printre stele
00:00 Un show pãcãtos
01:30 Observator (R)
02:30 Detectivul Fletch
1985, SUA, Comedie, Crimã,

Mister
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Asi - Împotriva destinului
2007, Turcia, Dramã, Romantic,

Dragoste
10:00 Draga mea prietenã (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2008, SUA, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2008, SUA, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
07:45 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
08:45 Toamna bobocilor (R)
1975, România, Comedie
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Cusurgiii (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 O familie de poliþiºti
2010, SUA, Crimã, Dramã
16:30 Focus
17:00 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Iubiri Secrete
20:30 Adevãrul despre România
21:30 Epic Show
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 Hawaii 5.0
2010, SUA, Dramã
01:00 În prima linie
2004, SUA, Dramã, Rãzboi
03:00 O familie de poliþiºti (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã
03:30 Cusurgiii (R)
04:00 Adevãrul despre România

(R)
04:30 Epic Show (R)
05:30 Iubiri Secrete (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:55 Sete de crapi
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
13:55 Sete de crapi
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Fight Night: Sibiu
20:30 "Christian CiOKan:

Destinaþia KlitschKO!" Cristian
Ciocan - Irineu B. Costa Junior

21:00 Ora exactã în sport
22:00 Jackass. Nebuni de legat!
23:00 Wrestling RAW
23:55 Sete de crapi
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
 S.C. Casa Noastrã S.A.

anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Extindere
halã ºi schimbare de destina-
þie din spãlãtorie în vopsito-
rie” propus a fi amplasat în
comuna Pieleºti, str.Calea
Bucureºti, nr. 113, judeþul Dolj.
Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, ºi la sediul S.C.
Casa Noastrã S.A., str. Calea
Bucureºti,nr. 113, Jud. Dolj, în
zilele de L-V, între orele 9 -14.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul  APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

S.C. METAL KRAFT SRL
anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea: SPÃLÃ-
TORIE AUTO, ce se desfãºoa-
rã în municipiul Craiova b-dul
Dacia, nr. 155. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate
la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj pânã la data
de 19.11.2014. (15 zile calen-
daristice de la data apariþiei
anunþului în presã).

Anunþul tãu!
SC MMF SRL anunþã lan-

sarea unei competiþii pentru
încheierea unui contract de
cercetare cu tema „Studiul
anomaliilor cromozomiale
de structurã echilibrate în
sarcinile cu risc obstetrical
crescut” în valoare de ma-
xim 15.000 RON. Ofertele se
depun pânã la data de
10.11.2014 la sediul Clinicii
Materna, bd. Gheorghe Chi-
þu 75, Craiova, Dolj.

S.C. LEMN CONFEX SRL
anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: AMPLASARE
DEPOZIT GPL propus a fi am-
plasat în comuna Giurgiþa, sa-
tul Giurgiþa, str. Gãrii, nr. 12, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind
poroiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1 în zi-
lele de L-V între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº nr. 1.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã
– femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni. Rog
seriozitate. Telefon:
0760/827.379.
Pensionarã (anti-
cipat) îngrijesc co-
pil. 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 vânzãtoa-
re. Telefon: 0765/
040.172.

Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Tele-
fon: 0724/947.197.

IDEI DE AFACERI
Caut investitor ro-
mân sau strãin pen-
tru înfiinþarea unei
plantaþii de cãpºuni
în spaþiu protejat.
Posed locaþie ºi ma-
terialul sãditor. Tele-
fon: 0742/023.399.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re de calitate, 26 ani
experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Tele-
fon: 0767/174.979.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/ 103.411.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri,
31,27 mp. Telefon:
0766/227.092;
0756/513.637.

Urgent – vând came-
rã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Tele-
fon: 0766/271.705.
Vând garsonierã
Brazdã bloc G 5,
ap. 58. Telefon:
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet, toa-
te dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, Brazdã (Com-
plex vechi), 50 mp +
8 mp balcon mare.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0734/496.060;
0770/240.745.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
92 mp în Bucureºti,
în faþa Facultãþii de
Drept. Telefon: 0721/
995.405.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Tele-
fon: 0766/577.828.
Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã
- Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str.
A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor
contractuale de execuþie vacante de inspector specialitate gradul II
din cadrul Biroului Relaþii cu Consiliul Local, Evidenþã documente ºi
Arhivã ºi inspector specialitate gradul debutant din cadrul Comparti-
mentului Stabilire, Direcþia Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã.

Concursul se organizeazã în douã etape:
- prima etapã - în data de 18.12.2014, ora 10.00 - proba scrisã;
- a doua etapã - proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin.

5 ºi alin. 6 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor genera-
le de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din secto-
rul bugetar plãtit din fonduri publice.

Criteriile generale ºi specifice, precum ºi bibliografia sunt afiºate la
sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã în data de
17.11.2014, ora 16.30, la sediul Primãriei Municipiului Craiova
din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interi-
or 358, Serviciul Resurse Umane.

Vând casã în Ocne-
le Mari Vâlcea, po-
ziþie excelentã, spa-
þii generoase, deta-
lii zilnice la telefon:
0746/035.625, între
orele 18.00 - 20.00.
Vând casã 2 came-
re, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Tele-
fon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã Re-
galã superbã 3 ca-
mere ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.

Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã locuibi-
lã în comuna Bistreþ,
judeþul Dolj. Telefon:
0771/ 773.957.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0722/618.998.

Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toa-
te utilitãþile, 345 mp
teren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Re-
laþii la telefon: 0746/
495.167.
Ocazie! Vând, închi-
riez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
între vile. Telefon:
0351/170.504.

Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, cu-
rent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650
mp, deschidere 28
m, 15 euro/mp. Tele-
fon: 0767/263.391.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.

Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Fi-
liaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

SCHIMBURI
Schimb camerã cã-
min Valea Roºie cu o
cãsuþã locuibilã. Tele-
fon: 0764/806.680.
Apartamet 2 came-
re cu casã împreju-
rimi Craiova. Tele-
fon: 0771/663.179.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.

Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabrica-
þie  2006, full op-
tional piele, xe-
non, navigaþie, im-
pecabil.  Telefon:
0762/109.595.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând 2 jenþi cu cau-
ciucuri de Logan. Te-
lefon: 0766/304.708.
Vând chivetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi
diverse, 2 Ron. Tele-
fon: 0351/ 181.202;
0773/ 970.204.

Vând 2 locuri de
veci cimitir Sineas-
ca. Telefon: 0744/
997.373.
Vând 50 oi – 400 lei
/ bucatã negociabil,
40 de capre- 200 lei
/ bucatã, tinere, sã-
nãtoase. Telefon:
0763/226.996.
Vând copertinã
lungime 6 m, lãþime
1.5 m. Telefon:
0744/391.195.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând cãrãmidã fa-
bricã veche. Tele-
fon: 0730/085.197.
Vând bandã aler-
gare nouã, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0770/222.905.

Vând cadru metalic
inox nou pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Tele-
fon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante +
anvelope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu broas-
cã pentru casã sau
magazin Auto –
Cielo - 2007. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând masã floa-
rea–soarelui pen-
tru combinã C
12M, cutie viteze,
reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi alte
piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu
congelator ARTIC -
nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.

Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã- 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 diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergã-
tor copii. Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupa-
tã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,
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Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon:
0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
SCHIMBURI

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr loc de veci
2 persoane cimitirul
Dorobãnþie, termi-
nat, nefolosit. Tele-
fon: 0251/421.727.

GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã în Craioviþa
Nouã. Telefon:
0740/887.095.

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

Închiriez apartament
4 camere, mobilat,
utilat, centralã, tot
confortul, Materna
Craioviþa. Telefon:
0756/379.809.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te-
lefon: 0771/780.325.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
0351/429.196.

Închiriez una came-
rã mobilatã la o tâ-
nãrã necãsãtoritã cu
posibilitãþi de platã a
întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna Cra-
ioviþa. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinemato-
graf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, cen-
tralã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 0726/
212.774.
Închiriez garsonie-
rã mobilatã. Tele-
fon: 0761/277.780.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/109.595.

Închiriez magazin
stradal, birou mobi-
lat, depozit, Dezro-
birii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
MATRIMONIALE
Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu
caut doamnã pen-
tru prietenie. Tele-
fon: 0785/103.411.
Pensionar, 65/
1,60/65 caut pensi-
onarã serioasã
pentru prietenie,
convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie,
întreþinere. Telefon:
0253/289.198.
65/170/80, pensi-
onar nefumãtor,
fãrã obligaþii, do-
resc doamnã
pensionarã fãrã
obligaþii. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.

DIVERSE
Caut o famil ie
nevoiasã care
poate îngriji per-
manent o gospo-
dãrie la þarã (Vâl-
cea) o las moº-
tenire. Telefon:
0351/809.908,
dupã ora 18.00.

PIERDERI
PIERDUT Carnet
student eliberat de
FMAM Craiova pe
numele Sturzu La-
ura Andreea. Se
declarã nul.

DECESE
G.ral de brigadã (r)
Popa Ionel- preºe-
dinte ANVR – Dolj
col. (r) Deca ªtefan ºi
slt. (r) Hristea Mircea
-casier regretã pro-
fund decesul bravu-
lui veteran de rãzboi
ION HURUIOCEA
din comuna Brabo-
va (105 ani). Un om
de o mare nobleþe,
un caracter aparte ºi
iubitor de oameni,
care ºi-a dedicat în-
treaga activitate ob-
ºtei ºi familiei. Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Centrul Craiovei a gãzduit,
sâmbãtã, întrecerile Cupei Româ-
niei la Marº, competiþie aflatã pe
calendarul oficial al FRA ºi orga-
nizatã local de cãtre CSM Craio-
va, în parteneriat cu LPS “Petra-
che Triºcu”, DJTS Dolj ºi autori-
tãþiile locale.

În total, la eveniment au parti-
cipat peste 70 de mãrºãluitori din
toatã þara, aceºtia urmând un tra-
seu circular din dreptul Primãriei.
Pe teren propriu, sportivii CSM-
ului au fãcut spectacol, adjudecân-
du-ºi un numãr impozant de me-
dalii – 15, dintre care trei au însem-
nat un podium întreg: Claudia ªtef
(locul I), Adriana Enache (II) ºi
Adriana Arvatu (III), în proba de
10 km marº, categoria senioare.

În clasamentul pe echipe Clau-
dia ªtef ºi Adriana Enache au obþi-

Nu mai puþin de 15 dintre medalii au rãmas “acasã”

Sportivii de la CSM Craiova au datSportivii de la CSM Craiova au datSportivii de la CSM Craiova au datSportivii de la CSM Craiova au datSportivii de la CSM Craiova au dat
recital în Cupa României la Marºrecital în Cupa României la Marºrecital în Cupa României la Marºrecital în Cupa României la Marºrecital în Cupa României la Marº

nut primul loc, în timp ce Adriana
Arvatu, Liliana Manolache ºi Alina
Bãþilã au ocupat poziþia secundã la
senioare, respectiv prima poziþie la
tineret.

Acceaºi Adriana Arvatu a con-
tabilizat medalia de aur la tineret,
fiind însoþitã pe podium ºi de Li-
liana Manolache (locul III), care
a mai bifat ºi aurul la categoria
juniori I.

În competiþia junioarelor III,
performerele s-au numit Adriana
Iordache (locul II) ºi Anne Marie
Koch (III). Cele douã s-au dove-
dit imbatabile, în schimb, în ierar-
hia pe echipe în limitele aceleiaºi
categorii de vârstã.

Cea mai micã reprezentantã a
clubului, Elena Costea a fost de
asemenea sub reflectoare, cu o
prezenþã pe cea mai înaltã treap-

tã la copii I.
Finalmente, în competiþia mas-

culinã, Ionuþ Manolache a pus
mâna pe douã medalii, aur la ju-
niori II ºi argint la juniori I.

Altfel, din cele 15 medalii, 8
au fost de aur, 4 de argint ºi 3 de
bronz.

“S-a încheiat Cupa României la
Marº, eu consider cã s-a desfãºu-
rat foarte frumos, atleþii veniþi la
Craiova au avut parte de o experi-
enþã plãcutã. Cum ne aºteptam,
prezenþele pe podium au venit în
numãr mare pentru mãrºãluitorii
clubului nostru, chiar mai mult
decât preconizasem iniþial. Am avut
un podium complet la senioare,
prin ªtef, Enache ºi Arvatu, am
dominat întrecerea femininã. Mai
ales în ceea ce-i priveºte pe juniori,
orice rezultat de asemnea valoare

la nivel naþional este important,
pentru cã ei se aflã într-o perioadã
de dezvoltare ºi au nevoie de în-
credere. Mai avem de organizat o
competiþie naþionalã în acest an, la

jumãtatea lunii noiembrie, de acestã
datã fiind vorba despre Campio-
natul Naþionalde Cadeþi pe echipe
la lupte libere”, a declarat Sorin
Manda, directorul CSM Craiova.

SCM U Craiova 2 a fost
surclasatã de cãtre Dinamo
Bucureºti, scor 61-117, la
Bucureºti, într-un joc din
cadrul Ligii I.

Din tabãra alb-albastrã s-a
remarcat Marius Ciotlãuº,
jucãtorul care se aflã ºi în
lotul primei echipe trecându-
ºi în cont un “double-
double”, 26 de puncte, 11
recuperãri ºi o pasã decisivã.

Echipa secundã a SCM-ului, eºec
la scor în deplasarea cu Dinamo

Dupã trei meciuri dispua-
tate în acest sezon, SCM U
Craiova 2 este pe locul 5 în
grupa C, cu 4 puncte (o
victorie ºi douã înfrângeri).

În altã ordine de idei,
prima formaþie a clubului a
jucat în campionatul Ligii
Naþionale asearã, dupã
închiderea ediþiei, cu BCM U
Piteºti, meci programat la
Polivalentã.

Voleibaliºtii de la Colegiul Na-
þional Nicolae Titulescu au reuºit
sã se impunã cu scorul de 3-2,
pe teren propriu, în compania pri-
meia clasate, Rapid Bucureºti, în
Seria C a Campionatului Naþio-
nal, divizia juniori. Scorul pe se-
turi a fost 26-28, 25-23, 20-25,
25-21, 15-10.

“Ne aºteptam sã fie un meci

Astãzi
Grupa A: Malmo (3p) –

Atletico Madrid (6p), Juven-
tus (3p) – Olympiacos (6p).

Grupa B: FC Basel (3p) –
Ludogoreþ (3p), Real Madrid
(9p) – FC Liverpool (3p).

Grupa C: Zenit St. Peters-
burg (4p) – Leverkusen
(6p), Benfica (1p) – AS Mo-
naco (5p).

Grupa D: Arsenal (6p) –
Anderlecht (1p), Dortmund
(9p) – Galatasaray (1p).

Mâine
Grupa E: Man. City (2p)

– ÞSKA Moscova (1p), Ba-

VOLEI (M)

Juniorii de la “Titulescu”
au învins liderul

greu, adversara fiind singura
echipã din grupã neînvinsã pânã
acum. A fost un meci cu de toa-
te, am trecut prin toate stãrile po-
sibile, dar, susþinuþi de întraga
salã, bãieþii ºi-au fãcut treaba
foarte bine, au muncit mult ºi au
reuºit o victorie frumoasã” –
Daniel Sãvoiu, antrenor CNNT
Craiova.

DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Real Madrid –
Liverpool.

DIGI SPORT 2

19:00, 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Zenit St.
Petersburg – Leverkusen,
Juventus – Olympiacos.

DIGI SPORT 3

17:15 – FOTBAL ÎN SALÃ –
Liga I: FC Progresul Focºani –

LIGA CAMPIONILOR –  FAZA GRUPELOR –  ETAPA A 4 -A

CS United Galaþi / 19:00 –
BASCHET (M) – EuroChallen-
ge: Energia Tg. Jiu – Tartu
Rock / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Arsenal – Ander-
lecht.

DOLCE SPORT

19:00, 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Zenit St.
Petersburg – Leverkusen, Real
Madrid – Liverpool.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor:
Borussia Dormund –
Galatasaray.

LOOK TV

17:00, 21:00 –
FOTBAL – Liga I:
Pandurii – Concordia
Chiajna, Rapid – CSMS
Iaºi.

TVR 1

21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor:
Juventus – Olympiacos.

EUROSPORT

16:45 – FOTBAL –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

yern Munchen (9p) – AS
Roma (4p).

Grupa F: Paris SG (7p) –
APOEL Nicosia (1p), Ajax
(2p) – Barcelona (6p).

Grupa G: Sporting Lisa-
bona (1p) – Schalke (5p),
NK Maribor (2p) – Chelsea
(7p).

Grupa H: ªahtior (5p) –
BATE Borisov (3p), Bilbao
(1p) – FC Porto (7p).

Cu excepþia partidei Zenit
– Leverkusen, care va debu-
ta la ora 19:00, toate celelal-
te jocuri sunt programate la
ora obiºnuitã, 21:45.

Liga de tineret UEFA.
EUROSPORT 2

19:00, 21:30 – BASCHET
(M) – Eurocupa: Lietuvos Rytas
– Banvit, Cai Zaragoza – Reggio
Emilia.

BASCHET (M)
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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.
Meciurile Viitorul – ASA, Petrolul – Oţelul şi CFR Cluj – FC Bra-

şov s-au jucat aseară.
Pandurii – Chiajna, astăzi, ora 18.30
Rapid – CSMS Iaşi, astăzi, ora 21

sport

Bălgrădean – N-a fost solicitat
prea mult. La penalty n-a ghicit col-
ţul şi nu pare un specialist al aces-
tor faze. Din cele 5 goluri primite
în poarta Craiovei, 4 au fost din lo-
vituri de pedeapsă. Bălgrădean a
oferit ceva emoţii pe final, când a
scăpat mingea la o centrare uşoară,
dar Vătăjelu a degajat imediat.

Achim – A avut probleme cu
Martinus, care a centrat de câteva
ori de lângă el. Urcările sale sunt
ineficiente, iar centrările sunt rare
şi modeste. N-a dovedit o creştere
în joc, în condiţiile în care n-a avut
nici concurenţă, Dănănae neprin-
zând locul de ceva timp.

Federaţia Româna de Fotbal a
anunţat modificări importante în
regulamentul cu privire la accede-
rea cluburilor în competiţiile euro-
pene. FRF pune în aplicare indica-
ţiile UEFA în acest sens, măsurile
urmând să fie aplicate până în
2018, cu începere din sezonul ur-
mător - 2015/2016. Astfel, cea mai
importantă măsură este aceea că -
finalista pierzătoare a Cupei Româ-
niei nu se va mai califica automat
în Europa League în cazul în care
câştigătoarea obţine un loc de Li-
ga Campionilor. Locul de Europa
League va fi oferit echipei cel mai
bine c lasată în campionat.  Con-
form noilor prevederi UEFA, nu-

Finalista Cupei nu va mai juca în cupele europene
mărul maxim de echipe ce pot re-
prezenta o ţară în Europa League
a scăzut la trei. Câştigătoarea Eu-
ropa League va fi calificată direct
în playoff-ul Ligii Campionilor în
sezonul european următor. Deţină-
toarea Europa League va putea
acc ede chiar  şi în grupele Ligii
Campionilor în sezonul următor
dacă echipa care va câştiga Liga
Campionilor va obţine dreptul de
participare şi graţie clasării în cam-
pionatul intern. Conform listei de
acces valabilă pentru sezonul com-
petiţional 2015-2016,  România
ocupă locul 16, drept care vom
avea patru reprezentante în cupele
europene,  după c um urmează:

campioana va intra în turul 2 preli-
minar al UCL. Câştigătoarea Cu-
pei României va debuta în turul 3
preliminar al UEL. Vicecampioana
ediţiei de campionat 2014-2015 va
intra în competiţie în turul 2 preli-
minar. Ocupanta locului 3 va în-
cepe din primul tur preliminar. În
cazul în care campioana îşi va ad-
judeca şi Cupa României, vicecam-
pioana va intra în competiţie în al
treilea tur preliminar al UEL, ocu-
panta locului 3 va avansa, debu-
tând în competiţie în al doilea tur
preliminar, în timp ce echipa care
va încheia sezonul de campionat
2014-2015 pe poziţia a patra va
intra în primul tur preliminar.

Amical cu Ştiinţa Turceni pentru juveţi
Aşa cum a obişnuit de la venirea tandemului Cârţu-

Săndoi, Univesitatea Craiova va susţine un meci ami-
cal prin care sunt ţinuţi în priză jucătorii care au evo-
luat mai puţin. După victoria cu Botoşaniul, alb-albaş-
trii au avut două zile libere, iar astăzi, de la ora 14.30,
pe terenul „Petre Deselnicu”, vor începe săptămâna
de pregătire cu un joc amical în compania divizionarei
C Ştiinţa Turceni. Cei care nu vor fi reţinuţi în lot

pentru amicalul cu Turceniul vor avea un antrena-
ment de la ora 15.30. Miercuri sunt programate două
şedinţe de pregătire, de la orele 10.30 şi 15.:30. Joi,
de la ora 15:30 şi vineri, ora 11:30 au fost stabilite
ultimele antrenamente înaintea plecării spre Iaşi. Par-
tida CSMS Iaşi – Universitatea Craiova se va disputa
duminică, ora 15.30, pe stadionul „Emil Alexandres-
cu“ şi va conta pentru etapa a 14-a din Liga I.

Nicuşor Bancu, fotbalistul de 22
de ani al Universităţii Craiova care
a suferit o dublă fractură de tibie
şi peroneu în meciul de Cupă cu
Viitorul, a fost externat ieri dimi-

Bancu a fost externat şi e nerăbdător
să înceapă recuperarea

neaţă de la spitalul Floreasca din
Bucureşti. „Este bine acasă, ca de
obicei. Mă bucur că şi părinţii s-
au mai liniştit odată ce am ajuns la
ei. Dar abia aştept să vin în Craio-

va, să încep recuperarea. Vreau să
revin cât mai repede pe teren. Mi-
a adus un suporter al Universităţii
o tabletă şi aşa am văzut meciul cu
Botoşaniul. Nu am avut nicio emo-
ţie, am avut tot timpul încredere
în băieţi că vor câştiga. Ce execu-
ţie a avut Brandan! Cum numai el
putea să dea. Le mulţumesc băie-
ţilor că au jucat şi pentru mine şi
mi-au dedicat succesul“.  

Nicuşor Bancu a fost faultat de
fundaşul echipei FC Viitorul, Alin
Şeroni, în minutul 96 al partidei de
miercurea trecută, contând pentru
optimile de finală ale Cupei Româ-
niei. Jucătorul a fost transportat la
Spitalul Clinic Judeţean Craiova,
apoi la Spitalul Floreasca din Bu-
cureşti, unde joi a fost supus unei
intervenţii chirurgicale.

Brandan, Vătăjelu, Frăsinescu şi Băluţă
sunt jucătorii în progres ai Universităţii Craiova

Frăsinescu – Unul dintre cei mai
constanţi jucători din ultima perioa-
dă. S-a achitat de sarcini, îi convi-
ne stilul de joc al noilor antrenori,
chiar dacă aceştia nu l-au preferat
la începutul mandatului.

Acka – Un fundaş agresiv, de-
terminat, care creşte de la meci la
meci. Dacă prima sa apariţie a fost
una dezastruoasă, în meciul cu Vii-
torul, din faulturile sale Craiova în-
casând două goluri, în ultima vre-
me erorile au fost tot mai rare. A
mai gafat şi la Caransebeş şi la Bra-
şov, dar echipa a câştigat. E impor-
tant să fie tot mai sigur, dar şi apt
de joc, mai ales că Avrămia pare

departe de pretenţiile Ligii I, demon-
strând acest lucru în special în cele
75 de minute jucate cu Viitorul.

Vătăjelu – Unul dintre jucătorii
care ş i-a crescut evident nivelul
evoluţiilor de la meci la meci. La
Braşov a marcat, cu Botoşaniul a
centrat la primul gol. Are şanse să
fie convoc at la naţională pentru
meciurile cu Danemarca şi Irlanda
de Nord, în special după acciden-
tarea recentă a lui Raţ

Madson – Nu s-a mai văzut în
joc prea mult, iar în ultimele două
meciuri de campionat a fost înlo-
cuit pe final, chiar dacă a fost odih-
nit în Cupă. O dată cu revenirea lui

Mateiu postul îi este în pericol.
Brandan – A devenit indiscuta-

bil liderul echipei, iar Cârţu l-a de-
clarat la final „antrenorul din teren”.
Are şi banderola asigurată, în con-
diţiile în care Pleşan nu mai prinde
nici lotul, iar Curelea nu mai intră
în primul „unsprezece”. A avut o
execuţie magistrală prin care a adus
victoria. Din păcate, tot dintr-un
cartonaş primit pe nedrept pe final,
va lipsi în meciul de la Iaşi.

Băluţă – Nu mai intra nici în lo-
tul de 18, îşi pierduse încrederea în
sine, dar şi pe cea a staff-ului teh-
nic. A primit o şansă în Cupă, iar
golurile cu Viitorul şi Botoşani, dar
şi accidentarea lui Bancu l-au rea-
dus în primul „unsprezece”. Tre-
buie să capete constanţă atât de la
meci la meci, dar şi pe parcursul
celor 90 de minute. Încă pierde
mingi uşoare şi trebuie să specule-
ze mai bine incursiunile din bandă.
N-a fost o execuţie uşoară la gol,
alunecând ideal la centrarea lui Vă-
tăjelu, dar a şi fost puţin ajutat de
nesiguranţa portarului advers.

Târnăcop – Prestaţie modestă
cu Botoşaniul, încununată de penal-
ty-ul stupid pe care l-a comis.

Nuno Rocha – N-a mai fost im-
plicat în fazele decisive, dar a făcut
un meci bun, mai ales tactic. A fă-
cut presing permanent, a creat cu-
loare, însă nu a apărut la finalizare.

Bawab – Jucătorul care scoate
uşor adversari din joc, dar în ace-
laşi timp şi pierde cele mai multe
mingi. A provocat eliminarea sto-
perului botoşenean şi a obţinut lo-
vitura liberă din care Brandan a
marcat, preluând între doi fundaşi
adverşi.

Mateiu – După jocul bun cu Vi-
itorul, n-a intrat prea bine cu Boto-
şaniul, părând cam dezorientat. A
luat un galben şi apoi n-a mai reuşit
să taie acţiunile adverse.

Curelea – N-a avut realizări de
semnalat de când a intrat, fiind in-
trodus să facă presing pe final, când
Botoşaniul încerca iar egalarea.

Ferfelea – A ţinut bine de min-
ge în câteva faze pe final, pentru
aceasta fiind aruncat în teren.
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