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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- S-a dat înapoi tot ce se luase îna-
onte, dar nu înţeleg, Popescule, de ce şi
ţara a dat înapoi.

A fost nevoie de prezenţa jandarmilor pe
şantierul de interes judeţean pe care So-
cietatea Naţională „Transgaz” l-a deschis
pe un teren aflat în apropierea Fabricii de
Avioane Craiova, administrat de SCDA
Şimnic. Din Ordinul Prefectului de Dolj,
un echipaj al forţelor de ordine s-a depla-
sat, începând de ieri, la faţa locului pentru
a asigura protecţia salariaţilor, a echipa-

eveniment / 4

A predat poliţiştilor
9.000 de lei găsiţi pe stradă

Un craiovean în vârstă de 78 de ani, pensionar, care a
găsit pe stradă un plic în care se aflau 9000 de lei, i-a
predat poliţiştilor fără să stea
pe gânduri, chiar dacă suma
însemna pensia lui pe un an
de zile. După două săptămâni
de cercetări, oamenii legii au
reuşit să-l identifice pe băr-
batul care pierduse banii.

Dezamăgirea dreptei
sau momentul
adevărului politică / 6
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mentelor şi a utilajelor de intervenţie pe
timpul lucrărilor, care se execută acolo în
scopul înlocuirii unei conducte de transport
gaze naturale. Deşi este vorba de o magis-
trală ce asigură gazul pentru foarte mulţi
consumatori din Craiova, lucrarea nu a
putut fi începută de săptămâna trecută.
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Corlãþean:

Sunt în aºteptare

60 de numiri

de ambasadori

ai Statelor Unite,

printre care

ºi cel pentru

România
Ministrul Afacerilor Externe,

Titus Corlãþean, a declarat,
ieri, cã sunt în aºteptare 60 de
numiri de ambasadori ai
Statelor Unite ale Americii,
printre care ºi cel pentru
România. „Chestiunea ambasa-
dorului, ea cu siguranþã va fi,
ºi nu doar în cazul României,
va fi relansatã, sper, pentru
finalizarea procedurii dupã
aceste alegeri. Trebuie sã ºtiþi
cã în aºteptare sunt 60 de
numiri de ambasadori în
relaþia dintre Administraþie ºi
Senatul american, 39 fiind
ambasadori de carierã din
datele noastre, sunt vreo 4
state NATO, între care România
ºi Norvegia. Dincolo de ce s-a
mai vehiculat în spaþiul public,
pot sã vã spun cã, de-a lungul
timpului, au fost câteva nomi-
nalizãri ca propuneri iniþiale,
care nu au avansat în plan
intern în America din diferite
considerente. În clipa de faþã,
noi nu avem o notificare
oficialã privind definitivarea
acestei propuneri, în procedu-
rile interne destul de compli-
cate între Administraþia
americanã ºi Congres, Senat”,
a spus Corlãþean la DC News.
El a adãugat cã e nevoie de un
ambasador american în
România, dar asta nu înseamnã
cã Ambasada SUA nu îºi
desfãºoarã activitatea la
capacitate maximã, iar coope-
rarea SUA cu România nu este
„remarcabilã”.

Biroul Electoral Central (BEC) a primit
peste 200 de sesizãri prin care români din
strãinãtate cer mãrirea numãrului de secþii
de votare din diaspora la turul II al alegeri-
lor prezidenþiale ºi reclamã atât lipsa de sec-
þii în anumite localitãþi, cât ºi nereguli în pro-
cesul de votare, transmite Mediafax. O ale-
gãtoare reclamã inexistenþa secþiilor de vo-
tare în Nova Scoþia (Canada), o alta se de-
clarã nemulþumitã de faptul cã nu existã nici
o secþie de votare la Consulatul României
din Liverpool (Marea Britanie). Un alegãtor
cere deschiderea unor secþii de votare su-
plimentare în Dublin (Irlanda), iar un altul în
Bremen (Germania). Cetãþenii români cu do-
miciliul în strãinãtate au mai reclamat la BEC
modul în care s-a desfãºurat procesul de
votare la Consulatul României la New York, la sec-
þia de votare din Stuttgart (Germania) ºi la o secþie
din Viena (Austria). Alegãtorii din strãinãtate au
mai solicitat BEC ca declaraþiile pe propria rãspun-
dere sã poatã fi descãrcate de pe Internet ºi tipãri-
te de aceºtia, ori ca respectivele documente sã
poatã fi completate olograf.

În replicã, ministrul Afacerilor Externe, Titus Cor-
lãþean, a declarat, ieri, cã în ziua votului din primul
tur al alegerilor prezidenþiale 136 de reprezentanþi ai
partidelor politice din birourile secþiilor de votare
din strãinãtate au lipsit toatã ziua sau parþial de la
procesul electoral. “Au fost cazuri în care birourile
comisiilor electorale din secþiile de vot, ele sunt com-
puse din preºedinþi asiguraþi de MAE de la faþa
locului, diplomaþi, s-au trimis de asemenea din cen-
tralã diplomaþi, restul fac parte din partide politice
care ºi-au desemnat reprezentanþii. Am constatat în
dimineaþa zilei votului, cam 136 de reprezentanþi ai
partidelor politice, nu diplomaþii, diplomaþii au fost
la datorie, care dintr-un motiv sau altul, real, inven-
tat, nu au venit dimineaþã la ora 6, nu au participat la
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procesul de vot ori s-au retras chiar în perioada
votului ºi asta în mod evident a redus numãrul mem-
brilor din birou ºi a redus numãrul ºtampilelor ºi
atunci procedura de vot a fost îngreunatã. Au fost
cazuri, inclusiv în Marea Britanie ºi la Londra, la
Toronto ºi în Italia. Discuþia pe care am avut-o a
fost ca Biroul Electoral Central sã ne dea posibilita-
tea sã completãm pentru turul doi, dacã partidele nu
îºi trimit oamenii, sã putem completa cu diplomaþi
gãurile din componenþa birourilor”, a explicat Cor-
lãþean la DC News. Potrivit lui însã, pentru turul doi
va rãmâne acelaºi numãr de cabine ºi de secþii de
vot în diaspora ca în primul tur, dar vor fi accelerate
la maximum procedurile pentru completarea docu-
mentelor necesare votãrii. Pentru a fi sigur cã totul
decurge cum trebuie, Corlãþean a anunþat, ieri, cã la
al doilea tur de scrutin va vota într-o secþie din strãi-
nãtate, cel mai probabil la Londra. “Cel mai probabil
pe 16 noiembrie voi vota în strãinãtate, într-o mare
capitalã europeanã, pentru cã, ºi asta am decis cei
din conducerea Ministerului de Externe, avertizatã
de primul-ministru al României, dar corectã, din punct

de vedere politic, mã refer, pentru cã, pe
fond, noi am respectat cu scrupulozitate
prevederile legii, noi ne vom afla în strãinã-
tate. Vrem sã verificãm cã, din punct de
vedere al organizãrii, toate lucrurile sunt în
ordine, secþiile importante de votare. Vom
vota în strãinãtate ºi vom fi alãturi de cetã-
þeni, sã putem discuta dacã este nevoie sã
discutãm. Pânã la urmã este o chestiune
de responsabilitate ºi sper ca de data asta
sã existe un flux corect ºi o procedurã mult
mai rapidã de vot ºi corectã în acelaºi timp,
astfel încât voinþa realã a cetãþenilor sã se
exprime ºi sã avem un nou preºedinte al
României, pe care ºi eu ºi o majoritate în
România îl dorim — Victor Ponta. Probabil
cã eu voi fi la Londra”, a spus Corlãþean la

DC News. Reamintim cã, marþi seara, Victor Ponta a
declarat cã toatã echipa de conducere a MAE va
rãspunde dacã în turul al doilea al alegerilor prezi-
denþiale vor fi români în diaspora care nu vor putea
vota ºi i-a sfãtuit pe cei din minister sã meargã la
secþiile de votare din strãinãtate.  “Pentru a mobiliza
foarte bine funcþionarii Ministerului de Externe am
spus cã, dacã la turul doi, indiferent de rezultat, dacã
existã un singur român care vrea sã voteze ºi nu
poate, pleacã toþi, nu doar ministrul. (...) Toatã echi-
pa de conducere. Aici e vorba de toþi, toatã echipa
de conducere. Pleacã toþi, pe 16 noiembrie, la ora
21,20. Dacã nu au reuºit sã organizeze, vor rãspun-
de toþi”, a spus Ponta într-o emisiune la B1 TV.

Alegãtorii din strãinãtate pot utiliza, în cel de-al
doilea tur al alegerilor prezidenþiale, formularul de-
claraþiei pe propria rãspundere (n.r. - cã nu au vo-
tat ºi nu vor vota ºi la o altã secþie) de pe site-ul
BEC ºi MAE, având posibilitatea sã îl completeze
în afara secþiilor de votare, cu condiþia sã îl semne-
ze ºi dateze în faþa membrilor biroului secþiei, a
decis, marþi, BEC.

Premierul Victor Ponta, candidat al Alianþei elec-
torale PSD-UNPR-PC, a declarat ieri, într-o confe-
rinþã de presã la Giurgiu, cã a confirmat toate cele
patru participãri la confruntãrile televizate de la
televiziunile naþionale pentru turul al doilea al ale-
gerilor prezidenþiale ºi va merge acolo chiar dacã
va veni sau nu contracandidatul sãu de la ACL,
Klaus Iohannis. „Am confirmat toate cele patru
participãri la emisiunile televizate, toate sunt la
orele 20,00 ºi eu voi fi prezent acolo. Dacã va fi
prezent ºi domnul Iohannis, cu atât mai bine, pen-
tru cã va fi o ocazie pentru amândoi sã ne prezen-
tãm viziunea asupra României pe teme care þin de
funcþia de preºedinte. Pânã la urmã alegerile nu
se fac ca sã facem confruntãri, alegerile se fac ca
sã ºtim pe cine alegem preºedinte”, a afirmat Pon-
ta. El a adãugat cã va rãspunde tuturor întrebãri-
lor pe care le va primi în aceste emisiuni. Premie-
rul în funcþie a declarat, în urmã cu o sãptãmânã,
cã staff-ul sãu de campanie a trimis deja adrese

Preºedintele executiv al PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, ieri, cã în PSD nu
sunt nemulþumiri legate de faptul cã
posibilii premieri nominalizaþi de Vic-
tor Ponta nu sunt din formaþiune, pre-
cizând cã nici nu este
bine ca viitorul preºe-
dinte ºi viitorul premier
sã fie amândoi din PSD.
El a fãcut declaraþia la in-
trarea în sediul PSD,
înaintea unor întâlniri cu
lideri din teritoriu ai for-
maþiunii. Directorul SRI,
George Maior, aflat prin-
tre cei menþionaþi de
premier, a afirmat ieri, prin
intermediul unui comu-
nicat al instituþiei, cã la
învestirea noului preºe-
dinte îºi va prezenta
mandatul, spre evalua-

Dragnea: În PSD nu sunt nemulþumiri legate de viitorul premier
re, dar cã, pânã la acel moment ºi atât
timp cât va fi în fruntea SRI, nu mani-
festã ºi nu confirmã „interesul pentru
un anume rol profesional în viitor”.
„Reiterãm faptul cã activitatea Servi-

ciului Român de Informaþii are ca prin-
cipiu obiectiv, respectat la toate mo-
mentele ºi nivelurile, neutralitatea ºi
echidistanþa politicã. În acest sens,
subliniem hotãrârea conducerii SRI de

a evita implicarea în even-
tuale dispute cu substrat
electoral, în vederea prezer-
vãrii propriei misiuni, pre-
cum ºi a bunei reputaþii do-
bândite în rândul cetãþeni-
lor României ºi al parteneri-
lor instituþionali din þarã ºi
din strãinãtate”, se aratã în
comunicatul SRI remis, ieri,
Mediafax. La rândul sãu, vi-
ceguvernatorul BNR Florin
Georgescu a precizat ieri cã
discuþiile privind o posibilã
numire a sa în funcþia de
prim-ministru vor avea loc
dupã al doilea tur al alegeri-

lor prezidenþiale. „Sunt onorat de pro-
punerea domnului Victor Ponta. Am
colaborat foarte bine cu domnul Vic-
tor Ponta în anul 2012, când am fãcut
parte din Guvernul condus de dom-
nia sa. Discuþii ºi o decizie — desi-
gur, dupã al doilea tur al alegerilor
prezidenþiale, din 16 noiembrie 2014”,
a explicat Florin Georgescu într-o de-
claraþie transmisã Agerpres. Premie-
rul Victor Ponta a declarat, marþi,
dupã ºedinþa coaliþiei, cã l-a propus
pentru a-i urma în funcþia de la Pala-
tul Victoria pe Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, considerându-l cea mai bunã
soluþie. Ponta a mai precizat, ca va-
riante de premier tehnocrat, pe vice-
guvernatorul BNR Florin Georgescu,
dacã vor fi probleme de ordin econo-
mic sau fiscal, sau pe George Maior,
directorul SRI, dacã vor fi probleme
de securitate.

Ponta spune cã va participa la toate emisiunile televizate, chiar dacã Iohannis nu va veni
cãtre cele patru televiziuni de ºtiri pentru a stabili
dezbaterile dintre cele douã tururi ale alegerilor
prezidenþiale. Conform unui comunicat de presã
al PSD transmis marþi mass-media, dezbaterile ar
urma sã aibã loc astfel: luni, 10 noiembrie, la Ro-
mânia TV — dezbatere pe teme de politicã eco-
nomicã ºi socialã; marþi, 11 noiembrie, la Realita-
tea TV — dezbatere pe teme de politicã externã ºi
siguranþa naþionalã; miercuri, 12 noiembrie, la
B1TV — dezbatere pe tema dezvoltãrii instituþii-
lor politice ºi a statului de drept; joi, 13 noiembrie,
la Antena 3 — dezbatere pe tema viziunii preziden-
þiale de dezvoltare a României.

Preºedintele PNL, Klaus Iohannis, a spus, ieri,
cã este nevoie ca în zilele urmãtoare sã aibã loc o
dezbatere cu contracandidatul sãu la prezidenþia-
le, dar cã i s-ar pãrea „un lucru excepþional de bun
ca aceastã întâlnire planificatã sã aibã loc în Timi-
ºoara”. „Este nevoie de o dezbatere, o dezbatere
publicã între mine ºi domnul Ponta. Am primit cu

bucurie invitaþia Universitãþii de Vest din Timiºoa-
ra ºi mi s-ar pãrea un lucru excepþional de bun ca
aceastã întâlnire planificatã sã aibã loc în Timiºoa-
ra, dupã 25 de ani de la revoluþia românã, locul mi
s-ar pãrea foarte potrivit pentru aceastã dezbate-
re”, a declarat Iohannis. Întrebat de ce nu acceptã
variantele propuse de premierul Victor Ponta, res-
pectiv patru dezbateri la patru televiziuni de ºtiri
diferinte, Iohannis a rãspuns cã „este absolutã
nevoie, dupã pãrerea mea, ca aceastã dezbatere sã
aibã loc undeva unde toatã media are acces în mod
egal, unde absolut toate condiþiile sunt de aºa
naturã cã nu poate sã fie bãnuit un candidat sau
altul de vreun avantaj ilegitim”. Rectorul Universi-
tãþii de Vest din Timiºoara, Marilen Pirtea, a lansat,
marþi, o invitaþie candidaþilor la preºedinþie Victor
Ponta ºi Klaus Iohannis pentru a participa la o
dezbatere publicã în Aula Magna a universitãþii, la
o datã care va fi stabilitã în cazul în care aceºtia
confirmã participarea.
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Volumul Romania – Israel,
1948 – 1969, Diplomatic Docu-
ments este primul dintr-o serie
dedicatã relaþiilor bilaterale ale Ro-
mâniei, care se întinde pe douã
decade de relaþii diplomatice ne-
întrerupte dintre România ºi Is-
rael, începând cu momentul re-
cunoaºterii la 11 iunie 1948 a tâ-
nãrului stat ºi a guvernului provi-
zoriu condus de Ben Gurion ºi
încheind cu ridicarea reciprocã a
reprezentãrii diplomatice la rang
de Ambasadã, pe 17 august 1969.
Lansat atât la Bruxelles dar ºi la
Craiova, volumul de relaþii inter-
naþionale reprezintã un studiu
aprofundat al principalelor mo-
mente care au marcat prietenia

La Ierusalim, Israel....

Eurodeputatul PSD Victor Boºti-
naru, vicepreºedintele Grupului
S&D pentru politicã externã, a lan-
sat la sfârºitul sãptãmânii trecute,
la reºedinþa preºedintelui israelian,
Reuven Rivlin, volumul România –

Israel, 1948 – 1969, Diplomatic Do-
cuments. Lansarea volumului s-a
fãcut în prezenþa oficialilor israe-
lieni ºi a delegaþiei Grupului S&D,
aflatã într-o vizitã în Israel în pe-
rioada 28-30 octombrie.

dintre cele douã state, România ºi
Israel, dar ºi o reiterare a peste
de 65 de ani de relaþii strânse.

O invitaþie adresatã tinerilor
generaþii din cele douã state

„Lansarea acestui volum, aici,
la Beit HaNassi, în Ierusalim, a
presupus eforturi considerabile ºi
doresc sã mulþumesc Ministeru-
lui Afacerilor Externe din Româ-
nia dar ºi pãrþii israeliene pentru
sprijinul pe care mi l-au acordat
în desfãºurarea acestui eveni-
ment. Importanþa acestui volum
pentru istoria relaþiilor noastre di-
plomatice cu statul Israel este
subliniatã nu doar de auditoriul
prestigios de astãzi, ci ºi de inte-

resul ºi preþuirea pe care înalþii
oficiali israelieni au acordat-o
acestui moment. Cartea se adre-
seazã nu doar mediului academic
sau pasionaþilor de istorie, ci este
în egalã mãsurã, o invitaþie adre-
satã tinerilor generaþii din cele
douã state de a continua relaþia
privilegiatã dintre naþiunile ºi sta-
tele noastre” a declarat eurode-
putatul Victor Boºtinaru.

Întâlniri cu înalþi oficiali israelieni
Lansarea volumului a avut loc

cu ocazia vizitei delegaþiei Gru-
pului S&D la Ierusalim, delega-
þie condusã de cãtre eurodepu-
tatul PSD Victor Boºtinaru. Pe
agenda vizitei au fost incluse în-

tâlniri cu înalþi oficiali israelieni
ºi cu conducerea Partidului
Muncii din Israel. Punctul cen-
tral al vizitei a fost primirea de-
legaþiei de cãtre preºedintele Sta-
tului Israel, Reuven Rivlin. Vo-
lumul România – Israel, 1948 –
1969, Diplomatic Documents a

fost lansat ºi la Ambasada Ro-
maniei la Tel Aviv, eveniment
care s-a bucurat de participarea
unui numãr impresionant de per-
sonalitãþi diplomatice, profesori
universitari ºi oameni de ºtiinþã
israelieni.

MARGA BULUGEAN
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În urmã cu aproximativ douã sãptãmâni,
mai exact pe 15 octombrie a.c., la sediul
Secþiei 4 Poliþie Craiova s-a prezentat un

Campania electoralã pentru turul doi al
alegerilor prezidenþiale se anunþã una încin-
sã în Dolj. Mai ales cã, deºi nu s-a intrat
oficial în campanie, susþinãtorii celor doi
candidaþi din turul doi par destul de înfier-
bântaþi. Reprezentanþii Alianþei Electorale
PSD UNPR PC au reclamat ieri faptul cã, în
noaptea de 4 spre 5 noiembrie a.c., în mai
multe localitãþi din judeþul Dolj au fost tãiate
bannerele cu candidatul acestei Alianþe Elec-

A vrut sã achite taxa de pod cu
o bancnotã falsã de 200 de euro

Ieri dimineaþã, poliþiºtii de la Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat au descoperit un cetãþean bulgar care intenþiona sã

achite taxa de pod cu o bancnotã falsã de 200 de euro.

Oamenii legii au anunþat cã, ieri dimineaþã, în jurul orei
04.30, la Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Calafat,
judeþul Dolj, s-a prezentat  pentru a intra în þarã cetãþeanul
bulgar Ivanov C., în vârstã de 50 de ani, conducând un
autocamion marca Iveco. Dupã efectuarea controlului de
frontierã, ºoferul autocamionului, intenþionând sã plãteascã
taxa de pod la casierul de la casa de taxare, i-a înmânat
acestuia o bancnotã de 200 de euro. În urma examinãrii
bancnotei, s-a constatat faptul cã aceasta nu prezintã elasti-
citatea uneia autentice, iar în urma verificãrii cu dispozitivul
automat de citire, acesta nu a recunoscut bancnota.

“Cetãþeanul bulgar a declarat cã nu avea cunoºtinþã de-
spre faptul cã bancnota este falsã ºi cã a primit-o ca rest în
Bulgaria. Bancnota a fost reþinutã pe bazã de dovadã  pentru
continuarea cercetãrilor, iar în cauzã s-a întocmit dosar pe-
nal pentru sãvârºirea infracþiunii de punere în circulaþie de
valori falsificate”, a precizat purtãtorul de cuvânt al Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj, comisar ºef
Romicã Ivãnoiu.

Microbuz furat din Italia,
descoperit la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat au descoperit, marþi, un microbuz în

valoare de 45.000 lei care figura ca fiind furat din Italia.
Bãrbatul care se afla la volan este acum cercetat penal.

Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, în cursul zilei de marþi, la Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat s-a prezentat pentru a efectua
formalitãþile de frontierã cetãþeanul român Oprea P., în vâr-
stã de 50 de ani, la volanul unui  microbuz  marca Daimler
cu numere de înmatriculare italieneºti. În urma verificãrilor
specific în bazele de date, poliþiºtii de frontierã doljeni au
constatat cã microbuzul figureazã ca fiind furat din Italia,
din data de 29 martie 2014.

“Poliþiºtii de frontierã i-au întocmit cetãþeanului român
dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de tãinuire la furt,
iar microbuzul în valoare de 45.000 de lei a fost indisponibi-
lizat la sediul S.T.P.F. Calafat pânã la finalizarea cercetãri-
lor”, a declarat purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj, comisar
ºef Romicã Ivãnoiu.

Minori  pr inºi  furând din
autoturism

În noaptea de marþi spre miercuri, în jurul orei 00.30,
jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Dolj, aflaþi în timpul executãrii unei misiuni de menþinere a
ordinii publice, în sistem integrat, în municipiul Craiova,
au surprins în flagrant doi minori ce sustrãgeau bunuri
dintr-un autoturism.

Jandarmii i-au oprit ºi i-au legitimat, constatând cã sunt
M. F., de 12 ani din Craiova ºi R. G., de 13 ani, din Bãi-
leºti, iar în urma verificãrilor au constatat cã tinerii reuºi-
serã sã sustragã, prin forþarea portierei, un portmoneu, ce
conþinea peste 300 de lei ºi un card bancar, dintr-un auto-
turism Skoda Octavia, aflat în parcarea blocului M 12, din
str. Nicolae Bãlcescu.

Oamenii legii au întocmit actele de constatare sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de furt calificat, iar cei doi ti-
neri au fost conduºi la Secþia 1 Poliþie Craiova ºi au fost
predaþi, împreunã cu documentele întocmite, pentru con-
tinuarea cercetãrilor. „Cu ocazia verificãrilor efectuate în
cauzã a fost identificat ºi proprietarul autoturismului cãru-
ia i-au fost restituite bunurile sustrase”, au precizat repre-
zentanþii IJJ Dolj.

A predat poliþiºtilor 9.000 de lei gãsiþi pe stradã

Bannerele cu Ponta distruse în peste 20 de comune doljene

Un craiovean în vârstã de 78 de ani, pensionar, care a gãsit pe
stradã un plic în care se aflau 9000 de lei, i-a predat poliþiºtilor fãrã
sã stea pe gânduri, chiar dacã suma însemna pensia lui pe un an de
zile. Dupã douã sãptãmâni de cercetãri, oamenii legii au reuºit sã-l
identifice pe bãrbatul care pierduse banii. Îi luase de la CAR chiar în
ziua în care îi pierduse, ºi avea de plãtit trei ani de zile ca sã achite
împrumutul. I-a mulþumit pensionarului pentru gestul sãu.

pensionar, Vergicã Militaru, de 78 de ani, din
Craiova care le-a explicat poliþiºtilor faptul
cã, pe strada Sãrarilor în zona „Frigorifer”,
a gãsit suma de 9.000 lei. Era un plic mai
mare, asemãnãtor celor folosite la bãnci ºi
normal cã bãrbatul s-a uitat în interior. Deºi
are o pensie modicã, de aproximativ 800 de
lei, pensionarul nu a stat pe gânduri ºi a mers
direct la Poliþie. A spus cã n-ar fi vrut sã fie
în locul celui care a pierdut banii, aºa cã nici
nu i-a trecut prin minte sã-i pãstreze.

Poliþiºtii Secþiei 4 Craiova au demarat in-
vestigaþii, reuºind, în cursul zilei de ieri, sã-

l identifice pe bãrbatul care a pierdut suma
de bani, respectiv ªtefan Miºcu, de 59 de
ani, din Craiova. Bãrbatul, angajat la RAT
Craiova, luase banii împrumut de la CAR ºi
trebuie sã plãteascã trei ani de acum încolo
pentru a achita, asta fiind o mare pierdere
pentru familia sa. A fost impresionat de ges-
tul pensionarului de 78 de ani care i-a îna-

poiat banii, deºi nu mai avea nici o speranþã
dupã atâta timp.

“Sperãm ca astfel de situaþii sã fie cât mai
des întâlnite în activitatea noastrã de zi cu zi,
iar craioveanul de 78 de ani sã fie un exem-
plu de urmat pentru toþi doljenii”, au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj, comandantul unitãþii
felicitându-l pe pensionar pentru fapta sa.

Nici nu a început campania electoralã pentru turul II al alegerilor prezi-
denþiale în Dolj ºi deja reclamaþiile au început sã curgã. În mai multe
comune din judeþ, peste 20 la numãr, au fost tãiate bannerele Alianþei
Electorale PSD UNPR PC cu Victor Ponta. Poliþiºtii spun cã au demarat
cercetãrile pentru identificarea autorilor ºi fac cercetãri pentru distrugere.

torale. Lãsând la o parte acuzaþiile aduse ta-
berei adverse, în speþã membrilor echipei de
campanie electoralã a ACL, realitatea este
cã, ieri dimineaþã, bannerele cu Victor Pon-
ta legate de stâlpi atârnau sfâºiate. Repre-
zentanþii PSD spun cã acestea sunt acþiuni
de intimidare: „Practica este una cunoscu-
tã, folositã în fiecare campanie electoralã de
cei de la PDL. Oricât ar încerca cei de la
ACL sã îi intimideze pe oameni sã se prezin-

te la vot pe 16 noiembrie, nu vor reuºi.
Localitãþile în care au fost tãiate bannerele
Alianþei Electorale PSD UNPR PC: Breasta,
Predeºti, Secu, Caraula, Vârtop, Bucovãþ,
Terpeziþa, Unirea, Moþãþei, Poiana Mare,

Piscu Vechi, Calafat, Giurgiþa, Coþofenii din
Dos, Scãeºti, Cernãteºti, Greceºti, Braloºti-
þa, Argetoaia, Catane, Ghidici, Negoi, Rast”,
se aratã în comunicatul de presã al PSD.

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj spun cã se fac verificãri în
toate localitãþile unde s-a înregistrat aceste
fapte ºi cã vorbim despre dosare penale pen-
tru comiterea infracþiunii de distrugere:
„Poliþiºtii efectueazã verificãri în toate aceste
localitãþi pentru identificarea autorilor ºi lua-
rea mãsurilor legale faþã de aceºtia. Cerce-
tãrile se desfãºoarã sub aspectul comiterii
infracþiunii de distrugere”, ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

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



joi, 6 noiembrie 2014 cuvântul libertăţii / 5anchetă

Povestea terenului de 22,5 hec-
tare, situat pe teritoriul comunei
Gherceşti, este una mai veche şi
complicată. Problemele încep în
anul 2008, când Marius Firan şi
Marin Căldăraş cumpără, pentru o
sumă de 29.000 de euro, drepturi-
le succesorale pentru această su-
prafaţă de la Ioan Gh. Chiliman,
acesta fiind, la rândul lui, moşte-
nitorul defunctului Nichiţoianu
Aristotel Constantin. Contractul de
vânzare-c umpărare a ac es tor
drepturi a fost autentificat în luna
februarie 2008, iar în septembrie,
acelaşi an, Comisia Judeţeană pen-
tru Stabilirea Dreptului de Proprie-
tate asupra Terenului a şi validat
Anexa 29 a Comisiei Locale Gher-
ceşti, în care era cuprinsă şi su-
prafaţa menţionată, cea de 22,5
hectare. Celor doi li se emite Titlul
de Proprietate nr. 12607/2008, în
desconsiderarea legii, deşi hotărâ-
rea Comisiei Judeţene pentru Sta-
bilirea Dreptului de Proprietate
asupra Terenului nr. 1300/2008
fusese anulată parţial prin Sentinţa
civilă nr. 18458/27 noiembrie 2008
a Judecătoriei Craiova, reţinându-
se încălcarea dispoziţiilor impera-
tive ale Legii nr. 213/1998 şi Legii

nr. 290/2002. La data emiterii TDP
nr. 12607/22 ianuarie 2009, tere-
nul în discuţie era grevat de sarci-
nă, cum se spune, şi nu ieşise din
domeniul public al statului sau din
posesia ş i administrarea SCDA
Şimnic. Prin Decizia civilă nr. 205/
18 martie 2010 a Tribunalului Si-
biu – irevocabilă – se menţinea
Sentinţa nr. 18458/27 noiembrie
2008 a Judecătoriei Craiova.
Titlul de proprietate,
demolat de instanţă

Povestea nu se termină cu una
cu două, fiindcă la 3 martie 2009,
deci la o lună şi jumătate după eli-
berarea TDP 12607/22 ianuarie

Şantier de interes judeţean, supravegheat
cu jandarmii, pe terenul SCDA Şimnic

A fost nevoie de prezenţa jandarmilor pe
şantierul de interes  judeţean pe care Socie-
tatea Naţională „Transgaz” l-a deschis pe
un teren aflat în apropierea Fabricii de
Avioane Craiova, adminis trat de  SCDA Şim-
nic. Din Ordinul Prefectului de Dolj, un echi-
paj al forţe lor de  ordine s -a deplasat, înce-
pând de ieri, la faţa locului pentru a as igura
protecţia salariaţilor, a echipamente lor şi a
utilajelor de intervenţie pe timpul lucrări-
lor, care se  execută acolo în scopul înlocui-
rii unei conducte de transport gaze natura-

Pagină realizată de RADU ILICEANU şi LAURA MOŢÎRLICHE

le. Deşi e ste vorba de o magistrală ce as igu-
ră gazul pentru foarte  mulţi consumatori din
Craiova, lucrarea nu a putut fi începută de
săptămâna trecută.Terenul cu pricina este
administrat, cum spuneam, de Staţiunea de
Cercetare şi Dezvoltare pentru Agricultură,
iar „Transgaz” a sesizat autorităţilor judeţe-
ne faptul că nu pot intra pe  amplasament,
deoarece persoane fizice, care revendică
perimetrul respectiv, îi împiedică realmente
să facă acest lucru. Altercaţiile  au fost zilni-
ce, perturbând orice ritm de lucru.

2009, Marin Căldăraş şi Firan Ma-
rius au chemat în judecată Comisia
Locală Gherceşti, Comisia Judeţea-
nă pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate asupra Terenului şi pe
Ioan Chiliman pentru anularea par-
ţială a TDP 12607 şi obligarea co-
misiilor menţionate să emită un nou
titlu de proprietate pe numele lor, în
calitate de cumpărător al drepturi-
lor succesorale de la Ioan Chiliman.
Cert este un lucru: Marin Căldăraş
şi Marius Firan nu au dobândit nici-
odată drept de proprietate asupra te-
renului ”ales” în Tarlaua 41, Parce-

la 467/120 UAT Gherceşti,  care
aparţine domeniului public al statu-
lui, fiind inalienabil. Mai mult, Ofi-
ciul de Cadastru şi Publicitate Imo-
biliară Dolj a returnat Comisiei Ju-
deţene pentru Stabilirea Dreptului de
Proprietate asupra Terenului docu-
mentaţia aferentă scrierii unui nou
titlu de proprietate, ca urmare a anu-
lării celui menţionat.
Forţele de ordine la faţa locului,
din ordinul prefectului

Cu alte cuvinte, tot scandalul de
proporţii din ultimele zile nu are nici
un fundament. Este şi motivul pen-
tru care prefectul de Dolj, Sorin
Răducan, după studierea cazului,

a emis Ordinul nr. 316/4 noiem-
brie 2014 prin care se dispune: „se
aprobă ocuparea pe o perioadă de
până la 30 de zile, începând cu data
de 5.11.2014, a terenului situat pe
teritoriul comunei Gherceşti, Tar-
laua 41, Parcela 467 UAT Gher-
ceşti pentru executarea lucrărilor
de cons truire pentru obiec tivul
conductă de transport gaze natu-
rale Dn 600, conducta de înmaga-
zinare Gherceşti – panou de mă-
sură SDE Craiova”. În respectivul
Ordin se precizează că Societatea
Naţională de Transport Gaze Na-
turale „Transgaz” SA Mediaş –Ex-
ploatarea Teritorială Dolj a adus la
cunoş tinţa Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Dolj fap-
tul că, în conformitate cu autori-
zaţia de c ons truire nr.  24/
29.10.2014, emisă de Consiliul Ju-
deţean Dolj, se execută lucrările de
cons truire la conducta de gaze.
„Realizarea acestei conducte este
de maximă urgenţă pentru siguran-
ţa populaţiei, a bunurilor şi a me-
diului înconjurător”, se arată în
Ordinul prefectului de Dolj.
Transgaz oferă despăgubiri
pentru pagube

Potrivit specialiştilor de la SCDA
Şimnic, pe terenul de 22,5 hectare
s-au plantat, în toţi anii, culturi ex-
perimentale fără să se afle vreodată
în exploarea vreunei persoane fizi-
ce. Chiar şi în acest an, suprafaţa
cu probleme a fost exploatată tot de
staţiune, aici cultivându-se un anu-
mit soi de grâu. Pe de altă parte, după
executarea lucrărilor de introducere
a c onductei de gaze,  soc ietatea
Transgaz se obligă să evalueze pa-
gubele produse pe aceste terenuri
”din culpa sa exclusivă” şi, în func-
ţie de acestea, să îi despăgubească
pe proprietarii acestora conform pre-
vederilor legale.
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Un ecart de 10 procente între
Vic tor Ponta şi Klaus Iohannis,
după primul tur al alegerilor pre-
zidenţiale, e mai de grabă demo-
bilizator decât apt de a întreţine
tonice iluzii. Cu toate acestea,  li-
derii dreptei, rămasă tot dezbina-
tă, au datoria să mimeze, cel pu-
ţin,  că ei cred în victoria finală,
cum l-am văzut şi pe europarla-
mentarul Marian Jean Marinescu
în ultima lui conferinţă de presă
de la Craiova. În rest,  ac eleaşi
clişee prăfuite: tabăra roşie, adi-
că a social-democraţilor, ar avea
adeziunea prostimii – aşa se cla-
mează – iar tabăra ACL, a inte-
lectualilor, chiar  a elitei. Altmin-
teri definită prin competenţă, nu
ideologie. Că monopolul inteligen-
ţei îl deţine dreapta e o prostie şi

MIRCEA CANŢĂR

Dezamăgirea dreptei
sau momentul adevărului

nimic  mai mult. Dar asta e o altă
disc uţie. Vorbim despre altc eva:
că şi-a ales neinspirat un candi-
dat, Klaus Iohannis, care nu tre-
ce sticla şi se sustrage cum poa-
te de la oric e confruntare în di-
rect cu contracandidatul său, Vic-
tor Ponta.  Şi o face nu din curaj.
Are dreptate scriitorul Dorin Tu-
doran, pe site-ul Voxpublica, când
scrie, cu o logică de invidiat, că a
fost indusă o maladie electorală
pe c are o numeşte „oboseala de
Băsescu”. N-are dreptate, dar îl
priveşte când atribuie candidatu-
lui ACL „ceva semne de credibili-
tate democratică”. Ne-am putea
lua după nişte fapte şi eventual
după nişte vorbe, dar ne lipsesc
şi unele şi altele.  În res t, chiar  aşa
stau lucrurile: partea luminoasă şi

partea sumbră,  adic ă întreaga
moştenire Băsescu, au luat împre-
ună nici 10 proc ente (9,64%). De
Monica Macovei şi Elena Udrea
vorbim. Ajungând aici ne blocăm.
Fiindcă de la Klaus  Iohannis nu
înţelegem mai nimic  când afirmă
aferat: „Nu voi negocia cu nici
un politician, îmi doresc votul tu-
turor românilor, dar îmi doresc
votul direct,  fără să negociez cu
politicienii”. Cam debilă topica,
dar asta e. Pot să-şi îndemne ale-
gătorii în a-l vota pe Klaus Iohan-
nis în turul II atât Monica Maco-
vei, c ât şi Elena Udrea, individual,
cât şi în cor, ambele ieşite din
competiţie, nu se poate întâmpla
nici un miracol. Vom avea un vot
preponderent anti-dreapta nu din
cauza dreptei, c ât din cauza lui

Traian Băsesc u. Fiindcă se do-
reşte un preşedinte care să nu
mai pună în s tare de conflict şi
ură mai toate păturile sociale şi
în stare de asalt unele cu altele
ins tituţiile statului.  Alegem un
preşedinte care să respecte doar
ce-i rezervă Cons tituţia, c u tex-
te lipsite de geometrie variabilă,
un preşedinte capabil să slujeas-
că interesul public c u orice preţ.
Poate de bună c redinţă,  Klaus
Iohannis pare departe, realmen-
te nepregătit pentru o asemenea
demnitate. Iar gargara propagan-
distică rămâne c eea c e este şi
nimic altceva. Cel puţin în buza
marii finale.  E mai uşor să spu-
nem ce nu vrem decât ce vrem.
Să admitem, pe de altă parte, că
orice alegere, de regulă, nu e s i-

gură. Dar premierul Victor Pon-
ta are măc ar câteva c alităţi pe
care le poţi evalua. Are un c api-
tal. Mai mare în opinia unora, mai
mic în opinia altora. Un criteriu,
fie şi parţial, e mai bun decât nici
un criteriu. Cu presupusa sa uti-
lizare universală,  apărută în ulti-
mii ani, Klaus Iohannis întreţine
mai de grabă un neliniştitor mis-
ter.  Şi, aşa cum s tau lucrurile, în
orice confruntare unu la unu,  in-
diferent de tematic ă, nu poate
punc ta în faţa lui Vic tor Ponta.
Care, deocamdată sau până acum,
fără emfază, fără triumfalisme
stranii, fără promisiuni aiuritoa-
re, calculat în vorbe,  vede deja
poarta de intrare la Palatul Cotro-
ceni. Şi are imense şanse de a i
se deschide la 16 noiembrie.

Compania „Ana ş i Cornel” a
participat la Târgul Internaţional
Indagra Food, eveniment dedicat
producătorilor de alimente şi fur-
nizorilor de tehnologii şi echipa-
mente de procesare în indus tria
alimentară,  c e a avut loc  anul
aces ta în cadrul Pavilionului Cen-
tral Romexpo, în perioada 29 oc-
tombrie - 2 noiembrie. Indagra re-
prezintă platforma ideală atât pen-
tru lansarea şi vânzarea de noi pro-
duse, cât ş i pentru stabilirea unor
noi relaţii de bus iness.  Târgul In-
ternaţional îşi propune să devină
unul dintre cele mai mari eveni-
mente destinate industriei alimen-

„Ana şi Cornel”
participă la Indagra Food

Banca Comercială Română
(BCR) a vândut, de la începutul
acestui an, peste 160 de kg de
aur. Cantitatea cuprinde atât aur
vândut pe bază de precomandă,
cât şi aurul cu vânzare imediată
la ghişeele băncii. BCR oferă
clienţilor săi retail posibilitatea să
cumpere aur direct de la ghişe-
ele unităţilor sale, fără a mai fi
nevoie de precomandă. „Cea
mai mare parte a vânzărilor de
aur o reprezintă vânzările direc-
te la ghişeele băncii iar cele mai

Se vinde aur în 15 unităţi BCR

tare din România, cea de-a VII-a
ediţie reunind c ererea ş i oferta
celor  mai importanţi producători,
importatori şi furnizori din indus-
tria alimentară. “Anul 2014 repre-
zintă un an special pentru com-
pania noastră, deoarece marchează
20 de ani de activitate în dome-
niul alimentar.  Ne mândrim cu
experienţa acumulată şi cu fideli-
tatea c lienţilor noş tr i,  care au
aprec iat calitatea produselor  Ana
şi Cornel de-alungul aces tor 20 de
ani.  Aşadar, participarea în cadrul
Târgului Internaţional Indagra
Food a reprezentat o ocazie idea-
lă de a interacţiona cu clienţii şi

de a le oferi informaţii despre pro-
dusele lor  preferate.”, a declarat
Carmina Paraschiv, director gene-
ral al companiei „Ana şi Cornel”.
În cadrul târgului,  pe parcursul
celor  cinci zile de desfăşurare, vi-
zitatorii au fost întâmpinaţi de pro-
fesionişti din domeniu, pentru a
afla cât mai multe informaţii de-
spre produse şi modalitatea de re-
alizare a acestora. Cifra de afaceri
a f irmei este de 50 de milioane
euro. Are peste 800 de angajaţi, o
reţea de peste 80 de magazine pro-
prii, peste 3000 de clienţi din în-
treaga ţară.

MARGA BULUGEAN

solicitate sunt monedele. Recent,
BCR a început să vândă noi mo-
nede de aur din categoria „aur
de investiţii” -  Krugerrand
(Africa de Sud) şi Ducat (Aus-
tria) şi din care am vândut deja
câteva zeci de monede de dife-
rite greutăţi”, a declarat Laura
Hexan, şefa Departamentului
de Produse de Trezorerie Retail
din cadrul BCR. Clienţii cumpă-
ră monedele mai ales pentru ca-
douri la diferite evenimente (bo-
tezuri, nunţi, aniversari). Dintre

lingouri, cele mai solicitate sunt
cele „Kinegram” cu element de
siguranţă gravat (disponibile în
greutăţi de 5 şi 10 grame) şi care
are ca design faimosul lipiţan al
şcolii spaniole de călărie din Vie-
na (poziţia călăreţului şi a calu-
lui se schimbă în funcţie de un-
ghiul din care este privit lingoul).
Acest lingou special este cum-
părăt pentru a fi dăruit la ocazii
speciale şi poate fi transformat
în bijuterie, conform unui studiu
al băncii. Serviciul de vânzare
aur la ghişeele unităţilor este dis-
ponibil, într-o primă fază, în 15
unităţi din reţeaua băncii, răs-
pândite pe tot cuprinsul ţării –
Iaşi, Cluj Napoca, Braşov, Arad,
Craiova, Botoşani, Sibiu, Timi-
şoara, Constanţa, Oradea iar
cinci unităţi sunt situate în Bu-
cureşti.

MARGA BULUGEAN
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Universitatea din Craiova spri-
jinã Programul companiei Tele-
kom, prin care sunt oferite 10
burse de excelenþã prin interme-
diul unui concurs naþional, ce sunt
adresate studenþilor din anul I,
care au fost admiºi într-o institu-
þie de învãþãmânt superior de stat
din România, categoria “fãrã pla-
tã”, la zi, indiferent de profil. Con-
cursul este organizat în douã eta-
pe. Prima etapã, care este ºi eli-
minatorie, presupune completarea
ºi trimiterea unui dosar de înscrie-

De la Telekom :

Zece burse de excelenþã
pentru studenþii merituoºi

re pânã la data de 28 noiembrie
2014 cãtre Telekom Romania, iar
cea de-a doua etapã constã în par-
ticiparea la un interviu pe 8-9 de-
cembrie 2014, în urma cãruia vor
fi desemnaþi câºtigãtorii celor 10
burse. Cuantumul unei burse este
de 900 lei pe lunã, plãtibili lunar
pe durata  anului universitar ( 9
luni), pe parcursul anilor de facul-
tate. Astfel, toþi studenþii Univer-
sitãþii din Craiova care îndeplinesc
condiþiile de mai sus pot aplica
pentru o astfel de bursã.

Copiii Centrului social „Aripi
de Luminã”, al Asociaþiei Vasi-
liada, au primit vizita preºcola-
rilor din cadrul Gradiniþei cu
Program Prelungit  , ,S fânta
Ana”, aceastã activitate desfãºu-
rându-se în cadrul parteneriatu-
lui încheiat între gradiniþã ºi Aso-
ciaþia Vasiliada. Dupã cum au
subliniat reprezentanþii instituþiei
de învãþãmânt preºcolar, acþiunea
a avut loc cu prilejul Sãptãmânii
legumelor ºi fructelor donate,
iniþiatã în cadrul Strategiei Naþi-
onale de Acþiune Comunitarã
(SNAC).  “Scopul acestei acþi-
uni este de a sensibiliza comuni-
tatea cu privire la lipsa de alimente
care îi afecteazã pe unii copii. Le
mulþumim pe aceastã cale pãrin-
þilor care au fost alãturi de ca-
drele didactice, au rãspuns
prompt solicitãrii noastre ºi ne-
au însoþit cu drag la Centrul pen-
tru copii “Aripi de Luminã. Apre-
ciem munca pe care o depuneþi
aici, dragostea pentru copii ºi
sperãm ca ºi pe viitor sa iniþiem
astfel de acþiuni care au ca ob-
iectiv principal educarea respon-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

sabilitãþii ºi altruismului copiilor
nostri”, a declarat Camelia Istu-
dor, directorul Gradiniþei “Sfân-
ta Ana”. Un alt obiectiv al activi-
tãþii a constat în antrenarea pã-
rinþilor în acþiuni caritabile iniþiate
ºi desfãºurate de cadrele didac-
tice, precum ºi conºtientizarea cu
privire la rolul lor în dezvoltarea
ºi educarea propriilor copii, în-

curajarea relaþiilor de prietenie ºi
întrajutorare prin donarea de ju-
cãrii ºi fructe. Totodatã, scopul
vizitei a fost dezvoltarea echili-
brului emoþional al copiilor, res-
pectarea si promovarea atitudi-
nii tolerante deschise, de accep-
tare ºi întelegere prin valorifica-
rea pozitivã a relaþiilor de egali-
tate între copii.

În cei 16 ani, Fundaþia Vodafo-
ne România a investit peste 17
milioane de Euro în proiecte des-
fãºurate cu peste 600 de organi-
zaþii non-guvernamentale, pentru
peste 600.000 de beneficiari. “Fie-
care an înseamnã pentru noi vieþi
salvate, noi destine schimbate, mii
de fapte bune. Dacã ar fi sã ne ra-
portãm doar la anul acesta, vor-
bim despre 53 de organizaþii par-
tenere, 68 de proiecte finanþate,
66.250 de beneficiari direcþi ai pro-
gramelor noastre, nouã Voluntari
de Profesie ºi patru runde de fi-
nanþare deschise pentru organiza-
þii. Mai mult, am extins programul
Mobile for Good, cu alte cinci pro-
iecte noi. În cei 16 ani de activita-
te, am dezvoltat soluþii unice in
Europa, cum ar fi soluþia de tele-
medicina pentru SMURD sau pen-

În 16 ani de activitate,

Fundaþia Vodafone România, prima
fundaþie corporativã din România, împli-
neºte 16 ani de existenþã, alãturi de co-
munitate ºi de societatea civilã din Ro-
mania. De la înfiinþarea sa, în 1998, ºi

pânã astãzi, Fundaþia a finanþat 768 de
programe în beneficiul copiilor, bãtrâni-
lor, persoanelor defavorizate, persoane-
lor cu dizabilitãþi ºi al victimelor cala-
mitãþilor naturale din toatã þara.

tru spitalul Marie Curie. Însã, mai
presus de toate, am reuºit sã fim
un real sprijin pentru comunitatea
civilã, pentru beneficiarii ºi ONG-
urile din România. Datorãm acest
lucru donatorilor ºi voluntarilor din
rândul angajaþilor Vodafone Româ-
nia, dar ºi sutelor de oameni ini-
moºi pe care i-am întâlnit în orga-
nizaþiile cu care lucrãm, cãrora le
mulþumim, cu aceastã ocazie”, a
spus Florina Tãnase, director Le-
gal and External Affairs, Vodafone
România ºi membru în Consiliul de
Administraþie al Fundaþiei Vodafo-
ne România.

“Mobile for Good” foloseºte
tehnologia mobilã

Fundaþia Vodafone România
desfãºoarã, în mod curent, progra-
me care folosesc tehnologia mo-

bilã pentru a ajuta viaþa oamenilor
(“Mobile for Good”), programe
pentru sãnãtate, programe de vo-
luntariat, programe pentru educa-
þie, programe pentru prevenirea
abandonului familial ºi ºcolar, pro-
grame pentru integrarea sociala a
persoanelor cu dizabilitãºi ºi alte-
le. “Mobile for Good” este cel mai
amplu program din România care
foloseºte tehnologia mobilã pentru
a îmbunãtãþi viaþa oamenilor. Anul
acesta, Fundaþia Vodafone Româ-
nia e extins numãrul proiectelor din
programul “Mobile for Good”,
ajungând la 10 proiecte ºi a mãrit

bugetul alocat, pânã la 1.000.000
euro. Proiectele din acest an includ:
extinderea soluþiei de telemedicinã
din noua secþie de terapie intensi-
vã nou-nãscuþi din Spitalul Marie
Curie din Bucureºti, dezvoltarea
call-center-ului pediatric de la Spi-
talul Judeþean din Cluj, un proiect
pentru pacienþii cu boli grave asis-
taþi de Fundaþia Hospice Casa Spe-
ranþei, dezvoltarea unui call-cen-
ter pentru persoanele cu trauma-
tisme de coloanã vertebralã din þarã
ºi extinderea soluþiei de telemedi-
cinã video pe încã 85 de ambulan-
þe SMURD, din toatã þara.

Fundatia Vodafone Romania este o organizaþie non-guvernamen-
talã româneascã cu statut caritabil, distinctã ºi independentã de
operaþiunile comerciale ale companiei, înfiinþatã în 1998. În cei 16 ani
de activitate, Fundaþia Vodafone România a finanþat peste 768 de
programe în beneficiul copiilor, bãtrânilor, persoanelor defavorizate ºi
tinerilor cu dizabilitãþi intelectuale sau locomotorii. Pânã în prezent,
Fundaþia Vodafone a investit 17 milioane Euro în proiecte desfãºurate
de organizaþiile non profit partenere.
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Spectacolul de gală va îmbina o
retrospectivă a stagiunii trecute cu
momente din reprezentaţiile reper-
toriului actual. Colajul de melodii
cuprinde piese celebre prec um
„Cancao Do Mar”, „In Noctem”
(din „Harry Potter”), „The Second
Waltz” de Şostakovici, „My Swe-
et and Tender Beast”  de Eugen
Doga, „An Epic Age”, „Anytime,
Anywhere”, în interpretarea Coru-
lui şi Orchestrei Liceului de Arte
„Marin Sorescu” (dirijor: Florian
George Zamfir).

 În momentele de animaţie se
vor recunoaşte păpuşi, decoruri,
costume, recuzită, fragmente din

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Spectacol de gală în deschiderea oficială a stagiunii
Teatrului „Colibri”, cu actorul Marcel Iureş invitat special
Turate la începutul lunii octombrie, motoarele

Fabricii de poveşti electroCOLIBRI lucrează la ca-
pacitate maximă pentru a pune în mişcare gala ce
deschide oficial stagiunea 2014-2015, cu un spec-
tacol unic şi irepetabil, asemenea celui ce a mar-
cat a 65-a stagiune şi inaugurarea noului sediu.
Reprezentaţia de mâine, 7 noiembrie, de la ora

19.00, este o coproducţie a Teatrului „Colibri” şi
Liceului de Arte „Marin Sorescu”, prin care insti-
tuţia îşi respectă misiunea de a-i atrage pe tineri,
implicându-i nu doar ca spectatori, ci şi ca  prota-
gonişti. Printre oaspeţii acestei gale se numără şi
actorul Marcel Iureş. Biletele pentru spectacol se
găsesc la Agenţia teatrului, la preţul unic de 10 lei.

poveştile Fabricii electroCOLIBRI,
precum „Eu sunt Shakespeare”,
„Sarea în bucate”, „Inimă de pia-
tră”, „Fata babei şi fata moşnea-
gului” , „Răţuşca cea urâtă” .
Spectacolul de gală este coordo-
nat de Rodica şi Mugur Prisăcaru,
actori alături de care, pe scenă,
publicul se va bucura să-i revadă
pe Ionica Dobrescu, Adriana Ion-
cu, Iulia Cârstea, Oana Stancu, Alis
Ianoş, Daniel Mirea, Emanuel Po-
pescu, Cosmin Dolea. Sunetul este
asigurat de Costi Bîrţan, luminile
de Laurenţiu Milici, iar proiecţia
video o va face Iulia Enculescu.

Parteneriatul deja consolidat cu

Liceul de Arte „Marin Sorescu” nu
se va opri aici. Pentru că ştiu cât
sunt de talentaţi şi creativi, repre-
zentanţii teatrului i-au invitat pe ele-
vii care urmează cursurile de artă
plastică să îşi expună lucrările şi,
mai mult, c a dovadă a trainicei
colaborări, să se ocupe de însu-
fleţirea clădirii instituţiei.

Potrivit unui comunicat al insti-
tuţiei, «printre oaspeţii acestei gale
se numără şi actorul Marcel Iureş,
fondatorul şi directorul Teatrului
ACT din Bucureşti, instituţie cu
care Teatrul „Colibri” oficializează
un parteneriat pe termen lung me-
nit, pe de o parte, să anime secţiu-

nea de tineret în Fabrica de poveşti,
dar mai ales să împlinească dato-
ria noastră de a-l aduce acasă  şi
de a ne alătura demersului său cul-
tural şi artistic, cu impact la nivel

mondial, atât de benefic în contex-
tul candidaturii Craiovei la titlul de
Capitală culturală europeană 2021,
Marcel Iureş  f iind c etăţean de
onoare al oraşului».

În acest an, în programul festi-
valului se regăsesc activităţi diver-
se. Zilnic au loc evenimente tema-
tice precum „Noaptea Albă a Te-
atrului Studenţesc”,  „BookEx-
change” (8 noiembrie, ora 16.00,
ceainăria Blues  Attrac-
tion), „Publifest – mara-
ton de reclame” – ediţia a
III-a (11 noiembrie, ora
21.30,  House of  Ir ish
Coffee), conferinţa „Cul-
tura în viaţa studenţilor”
(12 noiembrie, ora 16.00,
Filarmonica „Oltenia”). Li
se adaugă o serie de trai-
ning-uri susţinute la Cen-
trul pentru Dezvoltare:
„Body language” (8 no-
iembrie), „Time Manage-
ment”  (9 noiembrie) ,
„Comunicare şi Branding
în ONG” (10 noiembrie),
„Public Speaking” (11
noiembrie).
Invitaţii de nerefuzat la
teatru, operă şi muzeu

Programul este completat de
spectacole şi concerte, evenimen-
tele culturale fiind organizate la Cra-
iova în parteneriat cu Teatrul Naţi-
onal „Marin Sorescu”, Filarmoni-
ca „Oltenia”, Opera Română, Mu-
zeul Olteniei, Casa de Cultură „Tra-
ian Demetrescu”, Casa de Cultură

Asociaţia Tineretul ONU – filiala Cra-
iova recrutează tineri cu iniţiativă, dornici
să se implice în activităţi de voluntariat.
Pentru a dobândi statutul de membru într-
unul dintre departamentele de Proiecte,
Comunicare, Vânzări, Secretariatul Filia-
lei, fiecare student este invitat să-şi trimi-
tă CV-ul la adresa de mail costinelemilian-
92@gmail.com până mâine, 7 noiembrie,
ora 23.00, menţionând departamentul pen-
tru care doreşte să aplice. Campania de
recrutare se derulează sub sloganul
„UNde-s mulţi puterea creşte. Numai îm-
preună putem reuşi!” şi se adresează per-

Se caută voluntari. Implică-te!
soanelor dornice să se dezvolte personal
şi profesional, studenţilor motivaţi,  c u
dorinţă de implicare.

«Tinerii vor avea oportunitatea de a-şi
descoperi pasiunile prin implementarea de
proiecte şi vor căpăta abilitatea de buni or-
ganizatori. În plus, vor avea şansa să în-
veţe cum să comunice mai bine, cum să
redacteze un comunicat de presă, să cre-
eze o mapă de presă, vor realiza materiale
vizibile pentru asociaţie şi pentru fiecare
proiect al acesteia. Pasionaţii de vânzări
vor beneficia de ocazia de a pune în prac-
tică o strategie proprie sau de a desprinde

anumite strategii. Mai mult, aplicanţii vor
cunoaşte provocarea de a fi secretar şi vor
învăţa să gestioneze resursele financiare,
cât şi documentele juridice», a precizat
Ştefania Dobre, director Comunicare în
cadrul filialei asociaţiei.

Asociaţia Tineretul ONU din România
este o organizaţie non-guvernamentală, ce
are drept scop promovarea valorilor Naţi-
unilor Unite prin intermediul activităţilor
desfăşurate. Filiala Craiova a fost înfiinţa-
tă cu scopul de a ajuta la promovarea aces-
tor valori prin intermediul evenimentelor
şi proiectelor pe care le implementează.

Maraton de evenimente pentru studenţii craioveni, la UNIFEST
Pe ste 50.000 de t ine ri din

18 centre  univers itare din
ţară – între care  şi Craiova –
au acces gratuit sau la
preţuri reduse, până vinerea
viitoare,  la spectacole de
te atru, operă şi operetă,
filme,  concerte ş i muzee în
cadrul Festivalului Naţional
Studenţesc UNIFEST. Cu
pe ste 300 de evenimente
diverse, UNIFEST aduce
pe ntru al 13-lea an consecu-
tiv cultura, arta şi educaţia
nonformală mai aproape de
studenţi.  Şi tinerii din ce n-
trul unive rsitar craiove an pot
participa, timp de zece  zile, la
numeroase  evenimente,
precum „Noaptea albă a
teatrului studenţesc”, „Publi-
fest – Maraton de reclam e”
sau „Maraton de Folk şi
Muzici Bune”, pot viziona
spectacole  „Bărbierul din
Sevilla” la Opera Română,  „O
scrisoare pierdută” şi „Hot’L
Baltim ore” la TNC, pot vizita
gratuit e xpoziţiile  Muzeului
Olteniei, se pot implica în
campanii sociale sau în
campionate sportive . UNI-
FEST se desfăşoară în perioa-
da 4-14 noiembrie, în organi-
zarea Uniunii Studenţilor din
România.

a Studenţilor, Direcţia Judeţeană de
Tineret şi Sport Dolj ş.a. La TNC,
studenţii sunt invitaţi să vadă două
montări după piesele lui I.L. Cara-
giale, ambele în regia lui Mircea
Cornişteanu: „O scrisoare pierdu-

tă” (astăzi, ora 18.30) şi „O noapte
furtunoasă” (mâine, 7 noiembrie,
ora 18.30). Duminică, 9 noiembrie,
tot pentru ei se va juca „Hot’L
Baltimore”, de Lanford Wilson, în
regia lui Peter Schneider. Biletele
pentru oricare dintre spectacole
costă 15 lei şi pot fi cumpărate de

la Agenţia teatrului ( tel.
0251.413.677), pe baza carnetului
de student, la preţul de 15 lei.

O invitaţie de nerefuzat este şi
la Maratonul de Folk şi Muzici
Bune, care se va desfăşura mâine,

7 noiembrie, în George’s Pub.
Sâmbătă seara, Opera Română
Craiova va prezenta opera bufă
în trei ac te „Bărbierul din Se-
villa”, de Gioachino Ross ini.
În plus, în perioada 11-14 no-
iembrie,  între orele 9.00 ş i
15.00, tinerii au ac ces gratuit,
pe baza carnetului de student,
la toate expoziţiile Muzeului Ol-
teniei de la cele trei secţii: Isto-
rie-Arheologie, Ştiinţele Natu-
rii ş i Etnografie.
Patru campanii de sănătate
publică adresate tinerilor

Festivalul Naţional Studen-
ţesc UNIFEST le să posibilita-
tea să participe şi la campiona-
te sportive de fotbal, tenis de
masă şi baschet (în Sala Voin-
ţa),  dar şi să se implice în di-

verse campanii de sănătate publi-
că. Aşa sunt „Donează sânge! Fii
erou!”, desfăşurată până dumini-
că, 9 noiembrie (orele 8.00-12.00)
la Centrul de Transfuzie Sangui-
nă din curtea Spitalului nr. 1, Cam-
pania de sănătate orală care are
loc astăzi,  de la ora 9.00, la sediul

Universităţii, „Inf oDiabet” – tes-
tare gratuită de glic emie (11 no-
iembrie, Universitate), campania
„Un măr pentru o ţigară” (14 no-
iembrie, Electroputere Mall). Pro-
gramul complet al  activităţilor fes-
tivalului îl puteţi găsi pe s ite-ul
www.unifest.ro.

***
Ajuns la a XIII-a ediţie, UNI-

FEST este organizat de Uniunea
Studenţilor din România, cea mai
mare federaţie, care reuneşte 102
asociaţii studenţeşti din toate cen-
trele universitare din ţară şi are
scopul de a reprezenta, promova
şi apăra drepturile studenţilor. USR
a fost fondată în 2001 (în acelaşi
an debutând şi UNIFEST), la ini-
ţiativa a 11 organizaţii studenţeşti
din Bucureş ti, Ploieşti, Craiova,
Cluj-Napoca şi Târgu Jiu. La Cra-
iova, fes tivalul este susţinut de
Organizaţia Studenţilor Farmacişti
(OSFC), Soc ietatea Studenţilor
Medicinişti (SSMC), Societatea
Studenţilor Stomatologi  (SSSC),
Asociaţia Studenţilor din Faculta-
tea de Economie şi Administrarea
Afacerilor (ASFEAA), Asociaţia
Studenţilor Facultăţii de Educaţie
Fizică Sport şi Kinetoterapie (AS-
FEFSK), Asociaţia Studenţilor din
Facultatea de Ştiinţe Sociale (AS-
FIG), EESTEC Craiova, Asociaţia
Tineretului ONU – filiala Craiova.
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Preºedintele noii Comisii Europene
(CE), Jean-Claude Juncker, a negat, ieri,
cã ar avea „probleme” cu ºefii guvernelor
italian ºi britanic, dar a opinat în schimb
cã premierul britanic, David Cameron, are
„o problemã cu ceilalþi premieri” din ca-
drul Uniunii Europene, relateazã France
Presse. „Eu nu am nici o problemã în mod
special cu Renzi, pe care îl apreciez foarte
mult, ºi nu am nici o problemã cu Came-
ron. În schimb, Cameron are o problemã
cu ceilalþi premieri” europeni, a subliniat
Juncker cu ocazia unei conferinþe de pre-
sã. Acesta i-a acuzat, marþi, pe Cameron
ºi Renzi cã folosesc un „limbaj dublu” cu
privire la negocierile bugetare în Europa.
„Am luat notiþe ºi când compar ce s-a spus
în salã cu ce s-a spus în exterior constat
cã declaraþiile nu coincid”, a explicat Jun-
cker. „I-am spus lui Matteo Renzi cã eu nu sunt
în fruntea unui grup de birocraþi. Sunt preºe-
dintele Comisiei Europene, o instituþie politicã,
ºi vreau ca premierii sã respecte aceastã insti-
tuþie. (...) Nu sunt o persoanã care sã tremure
în faþa premierilor sau a altor instanþe”, a aver-
tizat Juncker, la capãtul primei reuniuni plenare
a noului executiv european, ce îi succede Co-

Imigranþii proveniþi din Uniu-
nea Europeanã (UE) au contri-
buit în ultimul deceniu cu 20 de
miliarde de lire sterline (26 de mi-
liarde de euro) la bugetul Marii
Britanii, potrivit unui raport pu-
blicat ieri, în condiþiile în care
premierul britanic conservator
David Cameron doreºte sã limi-
teze imigraþia, informeazã AFP.
Potrivit studiului realizat de Uni-
versity College din Londra
(UCL), imigranþii europeni plã-
tesc multe impozite care nu li se
întorc sub formã de ajutoare so-
ciale, de unde rezultã aceastã
sumã de 20 de miliarde de lire
contribuþie la finanþele naþionale.
Studiul dezvãluie cã persoane
provenind din Europa de Est, cel
mai des stigmatizate, au contri-
buit cu 5 din totalul acestor 20
de miliarde de lire sterline, în pe-
rioada 2001-2011. Aceastã „nouã

Republicanii au obþinut, marþi,
majoritatea în Senatul american,
în alegerile de la jumãtatea man-
datului, reducând câmpul de acþi-
une al preºedintelui Barack Oba-
ma în ultimii doi ani la Casa Albã,
potrivit proiecþiilor televiziunilor.
Republicanii ºi-au construit victo-
ria obþinând cele ºase mandate de
care aveau nevoie pentru a prelua
controlul Senatului, dominat de
democraþi din 2006, ºi au pãstrat
controlul în Camera Reprezentan-
þilor. Potrivit mai multor instituþii
americane de presã, ieri, la ora
localã 1.00 (8.00, ora României),
principalele rezultate provizorii ale
scrutinelor erau urmãtoarele: dupã
scrutinul pentru peste o treime

Renzi cere Bruxellesului „respect” pentruRenzi cere Bruxellesului „respect” pentruRenzi cere Bruxellesului „respect” pentruRenzi cere Bruxellesului „respect” pentruRenzi cere Bruxellesului „respect” pentru
Italia, pe fondul tensiunilor cu JunckerItalia, pe fondul tensiunilor cu JunckerItalia, pe fondul tensiunilor cu JunckerItalia, pe fondul tensiunilor cu JunckerItalia, pe fondul tensiunilor cu Juncker

misiei Barroso. „Dacã Barroso (fostul preºe-
dinte al Comisiei) ar fi ascultat doar birocraþi,
bugetul Italiei ar fi fost tratat în mod diferit”, a
opinat Juncker. Acesta ºi-a exprimat hotãrârea
de a apãra onoarea executivului european în faþa
„criticilor nejustificate”, opinând cã „a spune
cã nu trebuie sã intervenim în anumite dosare
ce þin de coordonarea economicã europeanã ºi

a spune cã nu accepþi lecþii de la birocraþii
de la Bruxelles reprezintã o descriere care-
mi displace”. În cadrul ultimei sale depla-
sãri la Consiliul European, Renzi a criticat
fosta Comisie, dupã ce primise de la Bru-
xelles o scrisoare ce atrãgea atenþia asupra
unei „devieri importante” a bugetului italian
faþã de normele bugetare europene ºi soli-
cita Romei sã propunã soluþii. Guvernul ita-
lian ºi-a revizuit în cele din urmã proiectul
ºi a propus un efort suplimentar de circa
4,5 miliarde de euro, angajându-se sã îºi
reducã deficitul structural cu peste 0,3%
din PIB, faþã de 0,1% din proiectul iniþial.
Cu toate astea, primul ministru italian a ce-
rut, ieri, „respect” pentru þara sa din partea
Bruxellesului, în timp ce tonul continuã sã
creascã cu noul preºedinte al CE, noteazã
AFP. „Eu cer respect pentru Italia, trecutul

ei, viitorul ei. Insist asupra respectului pe care
þara îl meritã”, a declarat tânãrul prim-ministru
de 39 de ani pe reþeaua socialã Twitter. „Eu nu
am de gând sã merg la Bruxelles pentru a da
explicaþii în legãturã cu ce trebuie sã fac ºi i-
am spus lui Juncker ºi lui Barroso. Eu nu merg
în Europa sã spun: vã rog sã mã ascultaþi, eu
nu stau cu mâna întinsã”, a reacþionat Renzi.

MH17: Malaezia ºi Olanda menþin
presiunea pentru a avea acces
la locul prãbuºirii avionului

Premierii malaezian ºi olandez au
convenit, ieri, sã menþinã presiunea
pentru a avea acces la locul unde s-
a prãbuºit, în estul Ucrainei, avionul
companiei Malaysia Airlines (zborul
MH17) ºi de a-i aduce în faþa justiþiei
pe cei responsabili de aceastã trage-
die aviaticã, relateazã AFP. Avionul
Boeing 777, care venea din Amster-
dam, s-a prãbuºit la 17 iulie, dupã ce
a fost, probabil, doborât de o rache-
tã sol-aer lansatã dintr-o zonã în care
aveau loc lupte între susþinãtori ai
forþelor ucrainene ºi separatiºti pro-
ruºi. Avionul avea la bord 298 de
persoane, între care 193 de olandezi
ºi 44 de malaezieni. „Malaezia s-a
angajat sã-i aducã în faþa justiþiei pe
cei responsabili de prãbuºirea avio-
nului ºi trebuie sã facem tot posibi-
lul sã se facã dreptate”, a declarat
premierul malaezian, Najib Razak, la
încheierea unei întrevederi cu omo-
logul sãu olandez, Mark Rutte, subli-
niind cã prioritatea este de a recupe-
ra epava avionului. Aceasta se aflã
într-o zonã din estul Ucrainei, în apro-
pierea cãreia continuã luptele dintre
forþele ucrainene ºi separatiºtii pro-
ruºi. Olanda a fost însãrcinatã cu
identificarea victimelor, precum ºi cu
ancheta privind cauzele acestei dra-
me. Anchetatorii olandezi au recupe-
rat sãptãmâna trecutã noi rãmãºiþe
pãmânteºti de la locul catastrofei.
Pânã în prezent, au fost identificate
284 de victime.

Artur Mas: Orice popor are
dreptul de a-ºi decide viitorul

ªeful executivului regional din
Catalonia (Spania), Artur Mas, a apã-
rat, ieri, dreptul popoarelor de a se
pronunþa asupra viitorului lor, dupã
interzicerea de cãtre justiþie a unei
consultãri populare simbolice privind
independenþa regiunii prevãzut du-
minicã, tema unui diferend fãrã pre-
cedent între Madrid ºi Catalonia,
transmite AFP. „Suntem în curs de a
ne apãra un drept natural, care este
dreptul oricãrui popor de a decide.
Toate popoarele au dreptul de a-ºi
decide viitorul”, a declarat Artur Mas
ieri dimineaþã la Barcelona. Potrivit
acestuia, catalanii nu sunt „contra ni-
mãnui”, ci vor sã aibã „propriul lor
proiect”. Catalonia a sfidat deschis,
marþi, guvernul central de la Madrid,
anunþând cã menþine consultarea
popularã privind independenþa sa,
planificatã pentru 9 noiembrie, dupã
o interdicþie decisã de Tribunalul
constituþional de la Madrid, în urma
unei sesizãri depuse de guvernul
spaniol. Purtãtorul de cuvânt al exe-
cutivului catalan, Francesco Homs,
a anunþat „sesizarea Tribunalului
Suprem”, pentru a denunþa „atinge-
rile” aduse de cãtre guvernul central
spaniol „dreptului la participare, li-
bertãþii de expresie ºi libertãþii de
opinie”. „Rãspunsul este categoric:
procesul participativ este menþinut”,
a rãspuns Homs într-o conferinþã de
presã, adãugând: „Totul este gata
pentru 9 noiembrie ºi executivul ca-
talan menþine procesul participativ,
care, în opinia noastrã, este un mod
de a garanta libertatea de expresie”.
Catalonia are o populaþie de 7,5 mili-
oane locuitori ºi produce o cincime
din PIB-ul Spaniei. Birourile organi-
zate pentru votul simbolic de dumi-
nicã vor fi instalate în ºcoli ºi alte
clãdiri publice, în 942 din cele 947
municipalitãþi catalane. Circa 41.000
de voluntari vor fi mobilizaþi pentru
organizarea votului, care se va deru-
la între orele 09:00 (08:00 GMT) ºi
20:00 (19:00 GMT).

Imigranþii proveniþi din UE au contribuit
cu 20 de miliarde de lire sterline la bugetul Marii Britanii

anchetã prezintã o imagine pozi-
tivã” a imigraþiei, în special a ce-
lei „provenite din UE”, constatã
Christian Dustmann, coautor al
studiului, în timp ce una dintre
„preocupãrile majore ale dezba-
terii pe marginea imigraþiei este
de a ºti dacã imigranþii participã
într-un mod echitabil la impozi-
tele ºi la finanþarea ajutoarelor
sociale”. Publicarea acestui stu-
diu intervine în plinã dezbatere
asupra imigraþiei din Marea Bri-
tanie. Confruntat cu ascensiunea
formaþiunii eurofobe Ukip, Da-
vid Cameron a anunþat cã ar dori
sã limiteze imigraþia provenitã
din alte þãri ale UE, sfidând prin-
cipiul de liberã circulaþie a per-
soanelor, în vigoare în þãrile UE,
în apropierea alegerilor legisla-
tive din mai 2015. Cameron ar
urma sã se pronunþe pe margi-
nea acestui subiect înainte de

Crãciun, dezvãluie anturajul pre-
mierului. Potrivit mass-media
britanice, David Cameron ia în
calcul opþiuni precum „o frâna-
re de urgenþã” a imigraþiei ºi o
blocare a ajutoarelor sociale pen-
tru imigranþii veniþi din UE.

SUA: Dupã 8 ani, republicanii preiau controlul asupra Senatului
(36) din cele 100 de mandate din
Senat, republicanii ar deþine cel
puþin o majoritate de 52 de man-
date, ca urmare a victoriilor obþi-
nute în Arkansas, Colorado,
Iowa, Montana, North Carolina,
South Dakota, West Virginia, po-
trivit „The New York Times”
(NYT) ºi site-ului Real Clear Po-
litics. Democraþii, care erau ma-
joritari în Camera superioarã din
2006, deþin de-acum cel puþin 44
de mandate, cãrora li se adaugã
un senator independent. Rezulta-
tele definitive nu erau încã dispo-
nibile în Alaska ºi Virginia. Un al
doilea tur urmeazã sã fie organi-
zat pe 6 decembrie în Louisiana
(sud), un stat în care nici unul

dintre candidaþi nu a atins marþi
pragul fatidic de 50%. În Camera
Reprezentanþilor democraþii ar
deþine cel puþin 235 de mandate,
faþã de 233 (ºi un post vacant),
potrivit NYT. Democraþii se aflã
deja într-o situaþie mai mult decât
jenantã, pentru moment asigurân-
du-ºi doar 157 de mandate, ante-
rior deþinând 199 (plus douã lo-
curi vacante). Lucrurile nu stau
mai bine pentru democraþi nici în
ceea ce priveºte scorurile la gu-
vernatori, dintre cele 36 de state
care au organizat alegeri pentru
aceste funcþii o largã majoritate
orientându-se cãtre candidaþi re-
publicani. Se pare cã ºi statul Illi-
nois, fieful preºedintelui Barack

Obama, basculeazã în tabãra re-
publicanã. Printre lucrurile de re-
marcat la aceste alegeri ar fi ace-
lea cã electorii din South Caroli-
na (sud-est) au trimis în Senat
primul afroamerican care a fost
ales în sudul SUA dupã Rãzboiul
de Secesiune, la sfârºitul anilor
1870, iar o republicanã în vârstã
de 30 de ani, Elise Stefanik, a
devenit cea mai tânãrã femeie a-
leasã în Congres.

La scrutinul de marþi au fost
înlocuiþi 36 din cei 100 de senatori
ºi toþi membrii Camerei Reprezen-
tanþilor, în urma unor alegeri de
jumãtate de mandat, în care pre-
ºedintele Obama a plãtit preþul unei
nepopularitãþi tot mai mari.
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METEO

Seninjoi, 6 noiembrie - max: 15C - min: 6°C

$
1 EURO ...........................4,4192 ............. 44192
1 lirã sterlinã................................5,6213....................56213

1 dolar SUA.......................3,5371........35371
1 g AUR (preþ în lei)........130,3306.....1303306

Cursul pieþei valutare din 6 noiembrie 2014 - anunþat de BNR
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Crimã cu ecou

Se difuzeazã la PRO  Tv, ora 15:00

June Baldwin este acuzatã pe nedrept de
asasinarea soþului sãu, Tony, un cunoscut
playboy local. Incapabilã de a-ºi dovedi
nevinovãþia, June este condamnatã la opt
ani de închisoare.

În momentul în care îºi terminã de ispãºit
sentinþa ºi este eliberatã, ea este hotãrâtã
sã-ºi facã dreptate. June este convinsã cã
nu poate începe o viaþã nouã decât dacã îl
gãseãte pe adevãratul criminal al soþului
sãu ºi cel care o trimisese în închisoare.

Ceea ce nu ºtie femeia, este cã cel care
pusese cap la cap înscenarea este pe
urmele sale ºi nu se va da în lãturi de la a
ucide din nou.

Trage tare
ºi te scoþi

Se difuzeazã la HBO, ora 22:00

Regizorul Michael Bay ne prezintã
comedia de acþiune "Trage tare ºi te scoþi",
cu Mark Wahlberg, Dwayne Johnson ºi
Anthony Mackie.

Michael Bay este cunoscut prin ecranizãrile
de mare succes precum: seria Transformers,
Insula, Bad Boys 1 ºi 2, Pearl Harbor,
Armageddon ºi multe altele.

Subiectul filmului acesta este bazat pe
incredibila poveste adevãratã a unui grup
de instructori de fitness din anii '90 de la
Miami.

În goana lor dupã Visul American, decid sã
dea o loviturã care ia o cale extrem de
periculoasã.

Weekend cu mama

Se difuzeazã la Antena 1, ora  02:10

În urmã cu 15 ani, Luiza a plecat în Spania,
lãsând-o pe Cristina, fetiþa ei în vârstã de trei
ani, în grija rudelor.

Revenitã în þara, femeia descoperã adevãruri
ºocante, de care a fost þinutã la distanþã: fiica ei a
fugit de acasã, e dependentã de droguri ºi are o
fetiþã de doi ani pe care a lãsat-o în grija unui
orfelinat.

Mãcinatã de vinovãþie, Luiza încearcã sã o
salveze pe Cristina ºi sã-ºi rãscumpere astfel
greºelile din tinereþe.

Are la dispoziþie doar un weekend pentru
realizarea acestui lucru.

JOI - 6 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 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Discover România
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
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 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Maºini, teste ºi verdicte
00:25 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
02:05 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
03:20 Telejurnal
04:10 Sport

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Jurnal de front
08:30 Naturã ºi aventurã
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
10:55 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Ferma
12:00 Festivalul de Film Central

European de la Mediaº
13:00 Concerte Concursul

Enescu 2014
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:50 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
14:00 Uimitoarea lume a

plantelor
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Noapte indigo
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°-GE0
20:10 Hai-Hui
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Zeul rãzboiului
2012, Coreea de Sud, Istoric
01:25 Pescar hoinar
02:00 Concerte Concursul

Enescu 2014

TVR 2

07:15 Fiice fãrã mame
08:30 Vântul prin sãlcii
10:05 Fata cu nouã peruci
12:05 Roboþi
13:40 Frank ºi robotul
15:10 Superman: Dezlãnþuit
16:30 Dragoste ºi baschet
18:35 Prieteni buni
20:00 Lumea dupã Dick Cheney
22:00 Trage tare ºi te scoþi
00:10 Banshee
01:10 Ray Donovan
02:05 Eco-anarhiºtii
04:00 Jackass prezintã: Un

bunic nebun

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 Crimã cu ecou
2007, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
00:00 Crimã cu ecou (R)
2007, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller

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

08:30 Gusturi de milioane (R)
09:30 Doamne de poveste (R)
10:30 X-Men (R)
11:00 X-Men
11:30 Lara (R)
12:30 Norm încurcã - lume (R)
13:30 La Maruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Norm încurcã - lume
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Weekend cu mama
00:00 Anticamera
01:00 Weekend cu mama (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

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 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Fugarul
1997, India, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:30 Observator special (R)
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
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 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
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 Instinct paranormal (R)
2007
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Cusurgiii (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Impractical Jokers
2011, Comedie, Reality TV
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 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Pradã dificilã
1990, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 Hawaii 5.0
2010, SUA, Dramã
01:00 Secretul din Fortune
2000, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
03:00 O familie de poliþiºti (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã
03:30 Cusurgiii (R)
04:00 Pradã dificilã (R)
1990, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
05:30 Danni Lowinski
2010, Germania, Comedie,

Dramã
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30 Teleshopping

07:00 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 Marea Þãcãnealã
19:00 Special: UEFA Europa

League
20:00 Fotbal UEFA Europa

League: Astra - Celtic
22:00 Special: UEFA Europa

League
22:15 "Bãtaie cu de toate!" Local

Kombat Constanþa
00:00 Special: UEFA Europa

League
00:55 Sete de crapi

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asis-

tenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj organizeazã con-
curs (examen) la sediul insti-
tuþiei din Craiova, str. Nicolae
Titulescu nr. 22, jud. Dolj, în
data de 19.12.2014, ora 1000

proba scrisã, ºi în data de
23.12.2014, ora 1400, interviul,
pentru ocuparea urmãtoare-
lor posturi vacante: Inspector
specialitate gr. II – 2 posturi;
Inspector specialitate gr. I – 1
post; Inspector specialitate gr.
III – 2 posturi; Psiholog – 1
post; Fiziokinetoterapeut – 2
posturi; Asistent social – 5
posturi; Asistent medical fizi-
okinetoterapeut – 1 post; Ki-
netoterapeut – 1 post. Dosa-
rele de concurs se primesc în
termen de 10 zile lucrãtoare
de la data afiºãrii anunþului la
sediul D.G.A.S.P.C. Dolj, Ser-
viciul Resurse Umane, Orga-
nizare, Salarizare - camera 3.
Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei - ca-
mera 3 sau la telefon 0251/
407009.

Oraºul Dãbuleni anunþã
publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul «Reabilitare strada
Caracal ºi strada Dunãrii ºi
modernizare strãzi etapa I»
în oraºul Dãbuleni, judeþul
Dolj, propus a fi amplasat în

Anunþul tãu!
oraºul Dãbuleni. Informaþii-
le privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul Pri-
mãriei Dãbuleni, strada Uni-
rii, nr. 15, în zilele de luni-joi,
între orele 8.00-16.00 ºi vineri,
între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc
la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1.

S.C. IRCROS PRODUC-
TION SRL, cu sediul  în co-
muna Iºalniþa, str. Decebal,
nr.22, judeþul Dolj ºi S.C. ONI-
LAST SRL, cu sediul în co-
muna Valea Stanciului, sat
Horezu Poenari, str. Iorgu
Marinescu, nr.12, judeþul Dolj,
anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei de emitere
a avizului de mediu de cãtre
APM Dolj pentru „PLAN UR-
BANISTIC ZONAL SCHIMBA-
RE DESTINAÞIE TERENU
DIN ZONÃ DE LOCUIT ÎN
ZONÃ INDUSTRIE NEPO-
LUANTÃ ªI DEPOZITARE-
COMUNA MALU MARE, SAT
PREAJBA, ALEEA BECHE-
TULUI, NR.3, judeþul Dolj”.
Documentaþia care a stat la
baza emiterii deciziei de emi-
tere a avizului de mediu se
gãseºte pe site-ul APM Dolj
(http://apmdj.anpm.ro) ºi la
sediul din str. Petru Rareº
nr.1, Craiova, judeþul Dolj.

STAÞIUNEA
DE CERCETARE –

DEZVOLTARE
AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral
la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa
din Brazdã, precum
ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi
smântânã la cele
mai mici preþuri.
Relaþii la telefon:
0251/417.534.

 ANIVERSÃRI
În mijlocul acestei
toamne atât de
frumoase, dragul
ºi iubitul nostru
SEBASTIAN GABRIEL
ªERP, împlineºte 10

aniºori. Îi urãm “La
Mulþi Ani”, multã sã-
nãtate, copilãrie fe-
ricitã ºi mult succes
la ºcoalã. Pãrinþii,
fratele, moºicu ºi
bunicii.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni. Rog
seriozitate. Telefon:
0760/827.379.
Pensionarã (anticipat)
îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.

Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Tele-
fon: 0724/947.197.
Angajez vânzãtoare.
Telefon: 0765/040.172.

IDEI DE AFACERI
Caut investitor ro-
mân sau strãin pen-
tru înfiinþarea unei
plantaþii de cãpºuni
în spaþiu protejat. Po-
sed locaþie ºi materi-
alul sãditor. Telefon:
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 ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul din str. A. I.
Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie tem-
porar vacantã de inspector, clasa I, grad profesional principal din ca-
drul Serviciului Management Documente, Informaþii Publice - Direc-
þia Relaþii Publice ºi Management Documente din aparatul de specia-
litate al primarului municipiului Craiova - 1 post, în data de 19.11.2014,
ora 10.00 - proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileascã
potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmã-
toarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publicãrii anun-
þului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Munici-
piului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevã-
zute de art. 49 din Hotãrârea Guvernului României nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri in-
terioare de calitate,
26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Te-
lefon: 0767/174.979.
Repar frigidere la do-
miciliul clientului. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/ 103.411.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând came-
rã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Tele-
fon: 0766/271.705.
Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27
mp. Telefon: 0766/
227.092; 0756/
513.637.
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
apartament 3 came-
re decomandat, lux,
centralã, Craioviþa
Nouã - Orizont. Tele-
fon: 0752/641.487.

Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã în Ocnele
Mari Vâlcea, poziþie ex-
celentã, spaþii generoa-
se, detalii zilnice la te-
lefon: 0746/035.625, în-
tre orele 18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ, ju-
deþul Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã 2 camere,
salã, tindã, curte 600
mp, fântânã. Preþ
10.000 Euro în Cleanov
- Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/211.651.
Vând casã în comuna
Breasta - Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/943.220.

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 Calafat, str.
Jiului, stare bunã, 600
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Te-
lefon: 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 teren central,
deschidere la douã
strãzi, 324 mp, Rela-
þii 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
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil. Te-
lefon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile. Te-
lefon: 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 pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
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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.

Vând teren arabil, in-
travilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Te-
lefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilita-
te construcþie, grãdi-
nã Bio. Telefon: 0724/
805.298, dupã ora
17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELE-
FON: 0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant
Fi l iaºi.  Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând (schimb) dez-
membrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, naviga-
þie, impecabil.  Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând Fiat Punto mo-
tor 1,2, benzinã, 4
uºi, culoare roºu
grena, taxa auto plã-
titã ºi nerecuperatã,
înmatriculat Româ-
nia. Telefon: 0727/
714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând aspirator, foto-
lii, scoarþã ºi covoa-
re olteneºti, saltea
copil, lampadar. Te-
lefon: 0770/298.240.

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 lun-
gime 6 m, lãþime 1.5
m. Telefon: 0744/
391.195.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã –
80 lei, sãpun de casã
5 lei/kg, covor per-
san 2200/1800 mm
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cãrãmidã fa-
bricã veche. Telefon:
0730/085.197.
Vând bandã alerga-
re nouã, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0770/
222.905.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
butoi varzã, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.

Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau ma-
gazin Auto –Cielo -
2007. Telefon: 0767/
153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru com-
binã C 12M, cutie vi-
teze, reductor tracþi-
une, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm,
bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, com-
binã muzicalã ste-
reo. 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.Sinaia
cimitir Secu vând loc
de veci suprapuse
lucrare finisatã neo-
cupatã. Telefon:
0722/456.609.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 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.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi fe-
restre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprinde-
re Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
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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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joi, 6 noiembrie 2014
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând tub plastic pen-
tru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
SCHIMBURI

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

Cumpãr loc de veci
2 persoane cimitirul
Dorobãnþie, terminat,
nefolosit. Telefon:
0251/421.727.

GARSONIERE
Cumpãr garsonierã
în Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/887.095.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handicapat.
Telefon: 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 una came-
rã mobilatã la o tânã-
rã necãsãtoritã cu
posibilitãþi de platã a
întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna Craio-
viþa. Telefon: 0726/
497.404.
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195. 0351/
429.196.
Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0 7 8 5 / 7 9 7 . 3 1 7 ;
0351/464.628.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramo-
dern ºi regim hote-
lier. Telefon: 0762/
109.595.

Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinematograf
Craioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã,
A.C. mobilat, lux. Te-
lefon: 0726/212.774.
Apartament 2 came-
re decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, com-
plet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Pensionar, 65/1,60/
65 caut pensionarã
serioasã pentru prie-
tenie, convieþuire la
þarã, menaj, curãþe-
nie, întreþinere. Tele-
fon: 0253/289.198.
Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu caut
doamnã pentru prie-
tenie. Telefon: 0785/
103.411.

65/170/80, pensi-
onar nefumãtor,
fãrã obligaþii, do-
resc doamnã pen-
sionarã fãrã obli-
gaþ i i .  Telefon:
0 7 7 3 / 9 7 0 . 2 0 4 ;
0351/181.202.

CITAÞII
Barbu Cristina
este citatã pentru
04.12.2014 la Ju-
decãtoria Craiova
în dosar nr. 671/
215/ 2014 la CF 10.

DIVERSE
Caut o familie nevo-
iasã care poate îngriji
permanent o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea)
o las moºtenire. Te-
lefon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.

PIERDERI
PIERDUT poliþe Cas-
co eliberate de Om-
niasig: C1070335,
C 1 0 7 0 3 3 9 ,
C 1 0 7 0 3 4 0 ,
C 1 0 7 0 3 4 1 ,
C 1 0 7 0 3 4 2 ,
C 1 0 7 0 3 4 3 ,
C1070913. Se de-
clarã nule. 

CONDOLEANÞE
Gral de brigadã (r)
Ionel Popa, col (r)
Decã ªtefan ºi slt.
Hristea Mircea re-
gretã profund de-
cesul prietenului
DOBRE FLORIN,
om de aleasã no-
bleþe sufleteascã ºi
apropiat al cadrelor
militare în rezervã
ºi retragere ºi al ve-
teranilor de rãzboi.
Sincere condo-
leanþe familiei greu
încercate. Dumne-
zeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova pleacã la drum, azi,
în noul sezon european, elevii pregãtiþi
de Dan Pascu urmând sã întâlneascã,
în deplasare, echipa Partizan Vizura Bel-
grad, într-un meci contând pentru manºa
tur a ºaisprezecimilor de finalã din CEV
Cup. Încleºtarea din capitala Serbiei va
începe la ora localã 17:00, o orã mai târ-
ziu în România, ºi nu va fi transmisã la
TV. Jocul va fi arbitrat de un tandem
macedoneano-polonez, alcãtuit din
Zdravko Zdraveski ºi Szymon Pindral.

Alb-albaºtrii au evoluat în competi-
þie ºi sezonul trecut, când, dupã ce au
eliminat cu un sec 6-0 la general pe
olandezii de la FirmX Orion Doetin-
chem, s-au înclinat, în “optimi”, în faþa
francezilor de la Arago de Sete (3-6).
De cealaltã parte, Partizan n-a mai ju-
cat în Europa din 2012, an în care, din
postura de deþinãtoare a titlului naþio-
nal, a participat, evident, în Liga Cam-
pionilor.

Pe locul 4 în stagiunea precedentã,
craiovenii au început bine ºi actuala edi-
þie de campionat, ocupând poziþia a 3-
a, cu 9 puncte din 12 posibile (3 victo-
rii ºi o înfrângere). Cât o priveºte pe
oponenta sa din aceastã searã, pe 3 anul
trecut în þara vecinã, Partizan este li-
der la zi acum, strângând 8 puncte
dintr-un maxim de 9. Singurul punct l-
a pierdut contra campioanei en-titre,
concitadina Steaua Roºie, scor 3-2.

Dacã va trece de Partizan, SCM ar
putea întâlni, într-o “optime” sutã la
sutã româneascã, pe Dinamo Bucureºti,
echipã învinsã, sâmbãtã, la Polivalen-
tã, cu 3-2. “Câinii roºii” se bat pentru
calificare cu maghiarii de la Kecskemet
RC, prima manºã, disputatã în Unga-
ria, consumându-se asearã dupã închi-
derea ediþiei.

Returul din Bãnie dintre SCM ºi Par-
tizan va avea loc în 19 noiembrie, de la
ora 19:15.

Fetele de la SCM CSª Craiova au suferit,
ieri, al 9-lea eºec din tot atâtea partide susþi-
nute în Liga Naþionalã! Rãpuse cu o medie de
46 de puncte diferenþã în disputele anterioare,
baschetbalistele noastre n-au reuºit nici contra
celor de la Danzio Timiºoara (4 victorii ºi 4
înfrângeri înaintea jocului) sã scape “neºifona-
te”, bãnãþencele impunându-se, în Sala “Ion
Constantinescu”, cu 102-63 (pe sferturi: 24-
19, 29-14, 26-12, 23-18).

Irina Moþãþeanu Borº a fost, de departe, cea
mai bunã din tabãra SCM-ului, reuºind 26 de
puncte, o recuperare ºi 4 pase decisive. O
prestaþie apreciatã a avut ºi Adina Pop – 14
puncte ºi 6 recuperãri.

Runda viitoare, oltencele vor avea o misiune
ºi mai grea, înfruntând, “afarã”, pe a doua
clasatã, Universitatea Goldiº ICIM Arad (7
victorii ºi 2 înfrângeri). Meciul e programat
sâmbãtã, 8 noiembrie.

BASCHET (F): Nimic nou, o altã înfrângere drasticã

DIGI SPORT 1

20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Astra – Celtic,
Rio Ave – Steaua.

DIGI SPORT 2

18:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Nizhny Novgorod –
Anadolu Efes Istanbul / 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: St. Etienne – Inter Milano, Fiorentina – PAOK
Salonic.

DIGI SPORT 3

20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Asteras – Totten-
ham, Everton – Lille.

DOLCE SPORT

19:00, 22:05 –
FOTBAL – Liga
Europa: Dinamo
Moscova – Estoril,
Rio Ave – Steaua.

DOLCE SPORT 2

20:00 – FOTBAL
– Liga Europa: Astra
– Celtic.

SPORT.RO

20:00 – FOTBAL
– Liga Europa: Astra
– Celtic.

Astãzi

GRUPA A: FC Zurich (1p) –
Villarreal (7p), Apollon Limas-
sol (3p) – M’gladbach (5p);
ambele 20:00.

GRUPA B: HJK Helsinki (0p)
– AC Torino (7p), FC Copen-
haga (4p) – FC Bruges (5p);
ambele 20:00.

GRUPA C: Asteras T. (4p) –
Tottenham (5p), Beºiktaº (5p)
– Partizan B. (1p); ambele 20:00.

GRUPA D: ASTRA (0p) –
Celtic (7p), Dinamo Zagreb
(3p) – FC Salzburg (7p); am-
bele 20:00.

GRUPA E: Dinamo Moscova
(9p) – Estoril P. (3p), Panathinai-
kos (1p) – Eindhoven (4p); 19:00,
respectiv 20:00.

GRUPA F: Karabah (4p) – Dnepr
(1p), St. Etienne (3p) – Inter Mila-
no (7p); 19:00, respectiv 20:00.

GRUPA G: Feyenoord (3p) –
Rijeka (4p), Sevilla (5p) – Standard
Liege (4p); ambele 22:05.

GRUPA H: Wolfsburg (4p) – FK
Krasnodar (2p), Everton (5p) – Lille
(3p); ambele 22:05.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA EUROPA–

FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A

GRUPA I: Sparta Praga (6p) –
Slovan Bratislava (0p), Napoli (6p)
– Young Boys (6p); ambele 22:05.

GRUPA J: Rio Ave (0p) – STEA-
UA (6p), Dinamo Kiev (6p) – Aal-
borg (6p); ambele 22:05.

GRUPA K: Guingamp (4p) –
Dinamo Minsk (1p), Fiorentina (9p)
– PAOK Salonic (3p); ambele 22:05.

GRUPA L: Lokeren (3p) – Trab-
zonspor (6p), Legia Varºovia (9p)
– Metalist Harkov (0p); ambele
22:05.

LIGA CAMPIONILOR –

FAZA GRUPELOR –

ETAPA A 4-A

Rezultate consemnate marþi

Grupa A: Malmo FF – Atletico Ma-
drid 0-2 (Koke 30, Raul Garcia 78),
Juventus – Olympiacos 3-2 (Pirlo 21,
Roberto 65 aut., Pogba 66 / Botia
24, Ndinga 61).

Clasament: 1. Atletico M. 9p, 2.
Juventus 6p, 3. Olympiacos 6p, 4.
Malmo 3p.

Grupa B: FC Basel – Ludogoreþ
4-0 (Embolo 34, Gonzales 41, Gashi
59, Suchy 65), Real Madrid  – FC
Liverpool 1-0 (Benzema 27).

Clasament: 1. REAL M. 12p, 2.
Basel 6p, 3. Liverpool 3p, 4. Ludo-
goreþ 3p.

Grupa C: Zenit St. Petersburg –
Leverkusen 1-2 (Rondon 89 / Heung-
Min Son 68, 73), Benfica – AS Mo-
naco 1-0 (Talisca 82).

Clasament: 1. Leverkusen 9p,
2. Monaco 5p, 3. Zenit 4p, 4. Ben-
fica 4p.

Grupa D: Arsenal – Anderlecht 3-
3 (Arteta 25 pen., Alexis 29, Oxla-
de-Chamberlain 58 / Vanden Borre
61, 73 pen., Mitrovic 90), Dortmund
– Galatasaray 4-1 (Reus 39, Papas-
tathopoulos 54, Immobile 73, Kaya
84 aut. / Hakan Balta 69).

Clasament: 1. DORTMUND 12p,
2. Arsenal 7p, 3. Anderlecht 2p, 4.
Galatasaray 1p.

* - echipele scrise cu majuscule s-
au calificat în optimile de finalã.

Asearã dupã închiderea ediþiei

Grupa E: Man. City (2p) – ÞSKA
Moscova (1p), Bayern Munchen (9p)
– AS Roma (4p).

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

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

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

LIGA CAMPIONILOR –

FAZA GRUPELOR –

ETAPA A 4-A

Rezultate consemnate marþi

Grupa A: Malmo FF – Atletico Ma-
drid 0-2 (Koke 30, Raul Garcia 78),
Juventus – Olympiacos 3-2 (Pirlo 21,
Roberto 65 aut., Pogba 66 / Botia
24, Ndinga 61).

Clasament: 1. Atletico M. 9p, 2.
Juventus 6p, 3. Olympiacos 6p, 4.
Malmo 3p.

Grupa B: FC Basel – Ludogoreþ
4-0 (Embolo 34, Gonzales 41, Gashi
59, Suchy 65), Real Madrid  – FC
Liverpool 1-0 (Benzema 27).

Clasament: 1. REAL M. 12p, 2.
Basel 6p, 3. Liverpool 3p, 4. Ludo-
goreþ 3p.

Grupa C: Zenit St. Petersburg –
Leverkusen 1-2 (Rondon 89 / Heung-
Min Son 68, 73), Benfica – AS Mo-
naco 1-0 (Talisca 82).

Clasament: 1. Leverkusen 9p,
2. Monaco 5p, 3. Zenit 4p, 4. Ben-
fica 4p.

Grupa D: Arsenal – Anderlecht 3-
3 (Arteta 25 pen., Alexis 29, Oxla-
de-Chamberlain 58 / Vanden Borre
61, 73 pen., Mitrovic 90), Dortmund
– Galatasaray 4-1 (Reus 39, Papas-
tathopoulos 54, Immobile 73, Kaya
84 aut. / Hakan Balta 69).
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– Schalke (5p), NK Maribor (2p) –
Chelsea (7p).
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 13 10 1 2 30-8 31
CFR Cluj 13 8 2 3 22-10 26
Petrolul 13 7 4 1 22-9 25
Astra 13 7 3 3 22-10 24
ASA 13 6 5 2 17-9 23
Dinamo 13 6 4 3 22-16 22
Botoşani 13 6 3 4 18-18 21
FC Braşov 13 5 4 4 18-18 19
Craiova 13 5 4 4 15-19 19
Gaz Metan 13 3 6 4 15-17 15
Viitorul 13 3 5 5 14-16 14
„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 14-a
ASA – Gaz Metan, vineri, ora 18
Dinamo – Viitorul, vineri, ora 20.30
FC Braşov – Pandurii, sâmbătă, ora 15.30
FC Botoşani – CFR Cluj, sâmbătă, ora 18
„U” Cluj – Petrolul, sâmbătă, ora 20.30
CSMS Iaşi – „U” Craiova, duminică, ora 15.30
Oţelul – Astra, duminică, ora 17.30
Chiajna – Steaua, duminică, ora 20
Rapid – Ceahlăul, luni, ora 20.30

Sferturile Cupei României au
rezervat cel mai puternic adversar
pentru Universitatea Craiova, care
urmează să întâlneasc ă Steaua,
într-un duel care probabil se va
disputa pe 3 decembrie. Sunt şanse
mari ca tocmai acest meci de gală
să fie ultimul găzduit de arena „Ion
Oblemenco”, în condiţiile în care
clubul din Bănie a fost diligenţe pe
lângă autorităţi să prelungească ter-
menul de start al demolării stadio-
nului. În alte condiţii, cel mai pro-
babil partida se va juca la Severin,
fiindcă „Extensivul” nu are insta-
laţie de nocturnă, iar televiziunea
care transmite meciul, ProTV, îl va
programa în prime-time. Univer-
sitatea Craiova şi Steaua s-au mai
întâlnit în acest sezon, într-un meci
jucat fără spectatori, în Ghencea,
iar campioana s-a impus cu 3-1,
datorită golurilor marcate de Sân-
mărtean, Adi Popa şi Varela, pen-
tru onoarea oltenilor punctând An-
drei Ivan, în prelungiri. În primele
două tururi ale Cupei, Steaua a ali-
niat o formulă cu multe rezerve şi
a trecut de ACS Berceni şi de Poli
Iaşi, în timp ce alb-albaştrii au eli-
minat pe FC Caransebeş şi Viitorul
Voluntari.

Cârţu:
„Steaua este foarte puternică”

Directorul tehnic al Universită-
ţii, Sorin Cârţu, şi-ar fi dosit să în-
tâlnească echipa campioană abia în
finală şi consideră că Steaua are
prima şansă la calificare, dar se
bucură că ultimul meci pe „Ion

Într-o perioadă în care Bănia se
pregăteşte pentru demolarea sta-
dionului „Ion Oblemenco”, pagina
oficială de web a Universităţii Cra-
iova a aminiti ieri că s-au împlinit
47 de ani de la primul meci al echi-
pei din Bănie pe stadionul „Central”,
publicând pasaje din materialul apă-
rut în ziarul „Înainte”. „5 noiem-
brie este o dată de referinţă în is-
toria Universităţii Craiova, care lea-
gă clubul de actualul stadion „Ion
Oblemenco“. Pe 5 noiembrie 1967,
Ştiinţa debuta pe arena unde avea
să cunoască gloria continentală. O
făcea în stil mare: 4-0 cu ASA Târ-
gu Mureş.  Iată ce scria ziarul Î-
nainte despre Universitatea – ASA.
Titlul c ronicii: „În s fîrşit,  un
scor!...”. Şi continua: „Victorie con-
cludentă. Cel mai bun rezultat al
studenţilor  în ac est campionat.
Prilej de plăcută aducere aminte

Au trecut 47 de ani
de la primul meci pe „Central”

despre primul meci al Universităţii
pe Central. O revenire mult aştep-
tată: Oblemenco.” Universitatea a
jucat cu: Pilcă – Mihăilescu, Bâ-
tlan, Marin Marcel, Deliu – Desel-
nicu, Ivan – Niţă, Marian Popes-
cu, Oblemenco, Sfârlogea. Mari-
an Popescu marc a primul gol al

Universităţii pe „Central“, încă din
minutul 7. Un autogol avea să ducă
scorul la 2-0. Oblemenco, cel care
a schimbat numele Centralului,
avea să schimbe tabela pentru 3-
0. Iar Niţă să stabilească scorul fi-
nal” se menţionează în materialul
postat pe pagina csuc.ro.

Programul sferturilor de finală
ale Cupei României

Universitatea Craiova - Steaua
CS Mioveni – CFR Cluj
„U” Cluj – Pandurii Târgu Jiu
ASA Tg. Mureş – Petrolul Ploieşti
Partidele din această fază a competiţiei se vor desfăşura într-o sin-

gură manşă, în perioada 2-4 decembrie.

Universitatea Craiova va întâlni Steaua în sferturile
Cupei României, pe 3 decemebrie, pe „Ion Oblemenco”,

dacă arena nu se va demola
Oblemenco” va fi un derby. „Am
fost foarte inspirat când am cerut
autorităţilor să nu demoleze acum
arena. Vă daţi seama ce meci de
gală va fi cu Steaua. Ăsta cu sigu-
ranţă va fi ultimul pentru stadionul
nostru şi merita să găzduiască un
joc de un asemenea interes. Cu si-
guranţă că stadionul se va umple
la acest meci. Steaua e foarte pu-
ternică. Chiar dacă noi nu am pier-
dut niciun joc de când am preluat
echipa, totuşi întâlnim campioana.
Ei sunt favoriţi. Dar, repet,  mă
bucur mai mult pentru acest oraş,
pentru acest stadion că va găzdui
un ultim meci de o asemenea am-
ploare” a declarat Sorin Cârţu. În
ton cu „Sorinaccio” este şi antre-
norul principal al Craiovei, Emil
Săndoi, care consideră că este cel
mai greu adversar posibil pentru
echipa din Bănie. „Sorţii nu au fost
de partea noastră. Steaua era cel
mai greu adversar pe care-l puteam
întâlni. Însă,  la ora actuală, noi
suntem pe primul loc în clasamen-
tul formei, postură pe care dorim
să o menţinem şi la ora jocului cu
Steaua. Vom lupta pentru califica-
re pentru Nicuşor Bancu, pentru
suporteri, care, sunt convins că
vor umple stadionul. Este un meci
de gală la despărţirea de bătrânul
„Ion Oblemenco“, iar acesta este
un motiv în plus pentru care do-
rim să câştigăm”.

Badea: „Echipa are altă stare
de spirit cu Cârţu şi Săndoi”

Aflat într-o c onferinţă de pre-

să, preşedintele Clubului Sportiv
Universitatea Craiova, Pavel Ba-
dea, a intuit că alb-albaştr ii vor
avea parte de un derby. „Am sim-
ţit că juc ăm c u Steaua, asta e,
aacă este să joc i, mai bine să joci
cu cei mai buni.  Nicio echipă nu
es te favorită la Craiova, fie ea şi
Steaua, mai ales de c ând echipa
noastră a fos t preluată de Sorin
Cârţu şi Emil Săndoi, doi olteni
adevăraţi, care au schimbat sta-
rea de spir it şi rezultatele de c ând
au venit.  Nimeni nu se aştepta la
ac est parcurs , c u 9 mec iuri fără
eşec. Am spus mereu c ă avem
ec hipă bună, care nu merita să
fie în subsolul c lasamentului,
unde era se afla la început. Sper
ca naşul Sorin Cârţu să nu mă
dezamăgească.Mi-aş dori să avem
oc azia să jucăm pe „Ion Oble-
menc o” meciul cu Steaua,  dar
dacă va demara CNI licitaţia nu
trebuie să ezităm ş i să ne buc u-
răm că va fi cons truit un s tadion
nou” a declarat Pavel Badea.

Felix Grigore:
„Vom juca pe Ion Oblemenco”

Directorul executiv Felix Gri-
gore a afirmat c ă are c ertitudi-
nea că meciul cu Steaua se va
disputa pe „Ion Oblemenco”, ur-
mând să f ie ultima partidă înain-
te de demolarea arenei.  „În pri-
ma urnă erau numai adversari
buni, dar am picat cu cel mai greu
adversar,  cu campioana Româ-
niei. Meciul cu Steaua va fi ulti-
mul juc at pe Ion Oblemenco,

pentru că ier i am obţinut înţele-
gere de la autorităţi şi doamna pri-
mar pentru a juca acolo până în
decembrie. Va fi un avantaj pen-
tru noi faptul c ă jucăm pe teren
propriu cu 30.000 de oameni,  ştiţi
foarte bine c ât de sufletişti sunt

suporterii Craiovei. Sperăm să o
eliminăm pe Steaua. În ultimele
şapte etape noi suntem pe primul
loc, iar Steaua es te în spatele nos-
tru, dar asta nu înseamnă că Stea-
ua nu este o echipa bună şi nu se
bate la titlu”
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