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Monica MacoveiKlaus Iohannis:
Transfer de...
încredere!
Gestul interesant al europarlamentarului Monica Macovei, fost
candidat independent la preşedinţie, de declarată susţinere, în turul
II, a lui Klaus Iohannis, cu o serie
de condiţii exprese, se circumscrie
din punct de vedere politic aşteptărilor, fiind vorba de doi candidaţi
din zona de dreapta. Până aici nimic nefiresc. Din punct de vedere
juridic, Monica Macovei nu are nici
o acoperire la gestul său, dinamitându-şi singură întreaga filosofie
conform căreia „a creat o justiţie
independentă şi performantă”.
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Minora care şi-a
împuşcat
accidental bunica,
condamnată la
asistare zilnică
pentru patru luni
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Primăria Municipiului Craiova şi Camera de Comerţ şi Industrie Dolj organizează, pe 7 şi 8 noiembrie, “Forumul Oamenilor de Afaceri”, care este găzduit la Centrul Multifuncţional Craiova. Evenimentul se desfăşoară în colaborare cu Ambasada
Poloniei la Bucureşti, care a adus în Craiova mai multe firme dispuse să investescă
în oraşul nostru. Primarul Lia Olguţa Vasilescu le-a prezentat investitorilor polonezi
toate facilităţi pe care le pot găsi în Bănie, convingându-i că sunt cele mai mari
oportunităţi pentru afaceri pe care le vor găsi în ţări din Uniunea Europeană.

Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil
În fiecare an, pe data de 8
noiembrie, Biserica cinsteşte
Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri, adică pe toate ce tele îngere şti
care nu s -au de s părţit de
Dumnezeu. Lumea îngerească a fost creată de Dumnezeu
şi structurată pe o ierarhie înge re as că astfe l: Învăţătura
creştină vede cetele îngereşti
în număr de nouă, aşezate în
câte trei grupuri suprapuse:
Serafimi, Heruvimi, Scaune;
Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri.
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Polonia, invitatul special al “Forumul
Oamenilor de Afaceri” din Bănie
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Festivalul
„Juvelnicul
cu rânduieli”,
la Poiana Mare
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Corlãþean:
Întreaga
conducere
a MAE se va
deplasa în
strãinãtate,
pentru turul II
Ministrul Afacerilor
Externe, Titus Corlãþean, a
anunþat, ieri, cã întreaga
conducere a MAE se va
deplasa sãptãmâna viitoare
în strãinãtate, pentru a
verifica stadiul organizãrii
votului, în special în acele
locaþii unde au existat
probleme la turul I al prezidenþialelor, ºi pentru a
participa, în ziua votului, la
organizare. Corlãþean a fost
prezent, ieri, la o întâlnire de
lucru a conducerii MAE cu
ambasadorii din Germania,
Marea Britanie, Austria,
Franþa, Republica Moldova,
precum ºi cu ambasadorii ºi
consulii generali din Spania
ºi Italia, pentru a face o
analizã a desfãºurãrii
primului tur de scrutin în
strãinãtate ºi privind mãsurile concrete care trebuie puse
în practicã, în limitele
competenþelor legale atribuite MAE. Ulterior, ministrul a
anunþat, într-o conferinþã de
presã, mãsurile luate la
nivelul MAE pentru turul II,
explicând cã s-a decis
„constituirea unei echipe, la
dispoziþia Biroului Electoral
pentru Strãinãtate (BES),
formatã din diplomaþi ºi tot
personalul din ambasade ºi
consulate, dar ºi din centrala
MAE, pentru completarea
birourilor secþiilor de votare” acolo unde va fi nevoie.
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR
Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU
Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,
Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:
Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com
Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582
radoiflorina@yahoo.com
Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

sâmbãtã, 8 noiembrie 2014

actualitate

Echipele PSD ºi ACL nu au ajuns
la o înþelegere privind dezbaterea
electoralã între Ponta ºi Iohannis
Echipele de campanie ale PSD ºi ACL nu
au ajuns la o înþelegere în legãturã cu organizarea de dezbateri electorale la care sã participe Victor Ponta ºi Klaus Iohannis, candidaþii intraþi în turul II al alegerilor prezidenþiale. Preºedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a spus, la finalul întâlnirii, cã
social-democraþii au încercat sã-i convingã
pe cei de la ACL cã „4 este mai mare decât
1”, referindu-se la cele patru emisiuni televizate propuse de PSD. „Noi am încercat în
aceastã orã sã-i convingem cã patru este
mai mult decât unu. (...) Prezenþa la patru
dezbateri la patru televiziuni dã de patru ori
ºansa cetãþenilor din România sã-i vadã pe
cei doi candidaþi. Dumnealor au insistat cu
o singurã dezbatere. Noi nu credem cã pregãtim un meci de fotbal sau un meci de box,
noi credem cã pregãtim niºte dezbateri la
care cetãþenii din România au dreptul sã se
uite pentru a-ºi alege preºedintele”, a spus
Dragnea. La rândul sãu, purtãtorul de cuvânt al PNL, Alina Gorghiu, a susþinut cã în
continuare ACL este deschisã pentru a negocia
o formulã de dezbatere prezidenþialã, menþionând
cã propunerea a fost de a se discuta ºi despre
propunerile fãcute de alte televiziuni decât cele
patru propuse de PSD – respectiv Realitatea TV,

România TV, B1 ºi Antena 3. Gorghiu a afirmat cã
una dintre propuneri a vizat inclusiv televiziunea
publicã, care a fãcut o astfel de invitaþie. „A existat
o oarecare rigiditate din partea domniilor lor, nu
cred cã au venit pregãtiþi pentru o negociere fle-

xibilã, serioasã, pentru a avea ca finalitate
dezbaterea dintre Klaus Iohannis ºi Victor
Pontra, ci au venit cu aceeaºi propunere fixã,
rigidã, de a avea cele patru dezbateri în formatul agreat de Victor Ponta, la cele patru
televiziuni”, a afirmat purtãtorul de cuvânt
al PNL. Echipele de campanie ale ACL ºi PSD
s-au întâlnit, ieri, la sediul PNL din ªoseaua
Kiseleff, pentru a discuta legat de organizarea unor dezbateri electorale. Dragnea a fost
însoþit de purtãtorul de cuvânt al PSD, Gabriela Firea, ºi de deputatul Gabriela Podaºcã. Din partea ACL au luat parte la discuþii
purtãtorul de cuvânt al PNL, Alina Gorghiu,
purtãtorul de cuvânt al PDL, Adriana Sãftoiu, Eduard Hellvig ºi Dan Mihalache.
Pe de altã parte, Curtea Constituþionalã a României (CCR) a validat, ieri, primul
tur de scrutin al alegerilor prezidenþiale ºi
a stabilit cã în turul doi se vor confrunta
Victor Ponta (Alianþa PSD-UNPR-PC) ºi
Klaus Iohannis (ACL). Referitor la începerea campaniei electorale, preºedintele
CCR, Augustin Zegrean, a precizat cã aceasta
începe de la data publicãrii deciziei în Monitorul Oficial ºi a explicat cã a vorbit deja, încã de
joi, cu reprezentanþii MO ºi cã decizia urma sã
fie publicatã imediat.

Tãriceanu: Mã opun ferm unei legi a amnistiei ºi graþierii ºi modificãrii cotei unice
Preºedintele Senatului, liderul
PLR Cãlin Popescu Tãriceanu, unul dintre cei trei candidaþi nominalizaþi de Victor Ponta pentru
funcþia de premier, în cazul câºtigãrii de cãtre acesta a alegerilor
prezidenþiale, - a declarat ieri, întro conferinþã de presã la Oradea, cã
se opune ferm oricãrei formule în
care s-ar promova o lege a amnistiei ºi graþierii, precum ºi modificãrii cotei unice, pe care el însuºi a
iniþiat-o. „Acest subiect (al legii
amnistiei - n.r.) nu a apãrut în spa-

þiul public ca o ofertã sau o propunere din partea PSD-ului, a lui
Victor Ponta sau din partea noastrã, dar am vãzut cã a apãrut acest
subiect în spaþiul public de discuþie. Pot sã vã spun, în calitate de
preºedinte al Senatului, cã Senatul a respins propunerea legislativã, care a trecut de Camera Deputaþilor. Senatul a respins-o pur ºi
simplu, fãrã nici un fel de amendamente sau modificãri. (...) eu am discutat acest subiect ºi cu premierul
Victor Ponta, care mi-a spus la fel

Creþu: Am identificat dificultãþi
ºi întârzieri birocratice pe POR
Comisarul european pentru Politicã
Regionalã, Corina Creþu, a declarat, ieri,
cã a identificat la Ministerul Dezvoltãrii Regionale „dificultãþi ºi întârzieri birocratice” pe Programul Operaþional
Regional, astfel cã va trimite de luni
specialiºti la minister pentru integrarea observaþiilor CE. „Astãzi la Ministerul Dezvoltãrii Regionale am identificat unele dificultãþi ºi întârzieri birocratice în ceea ce priveºte Programul Operaþional Regional (POR) ºi am cerut
unitãþii care se ocupã de România din
cadrul DG Regio sã trimitã chiar de luni

specialiºti care sã lucreze alãturi de cei
din minister pentru integrarea în programul operaþional a tuturor observaþiilor trimise de Comisie”, a declarat
comisarul european Corina Creþu, în
cadrul unei conferinþe de presã comune cu ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici. „Dorinþa mea e ca
în viitorii cinci ani în toate statele membre sã dãm în principal veºti bune. Toate statele membre au nevoie de aceste
veºti, care, de fapt, se vor reflecta în
dezvoltarea economicã ºi crearea de
locuri de muncã. Noi, doar CE, nu vom
putea aduce aceste veºti
bune singuri. Avem nevoie de ajutorul statelor membre, pentru cã responsabilitatea pânã la urmã este a
statelor membre”, a mai
afirmat oficialul european,
care se aflã într-o vizitã în
România, ieri ºi astãzi. Corina Creþu s-a întâlnit, ieri,
cu ministrul Dezvoltãrii Regionale, Liviu Dragnea, cu
ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici,
ºi cu ministrul Transporturilor, Ioan Rus.

de clar ºi el cã respinge o astfel de
iniþiativã legislativã. Aº vrea sã punem punct acestui subiect. Datoritã campaniei, anumite subiecte sunt
încercate a fi aduse în dezbatere ºi
a fi folosite de adversari. Aici nu
este loc de nici un fel de nuanþare.
Clar vã spun: sunt împotrivã ºi nu
voi accepta la nivelul Parlamentului, ca parlamentar, ca preºedinte
al Senatului, în momentul de faþã,
o astfel de iniþiativã legislativã” a
subliniat Tãriceanu. Acesta a infirmat ºi faptul cã ar fi de acord cu
modificarea cotei unice, reamintind
cã „eu am fost cel care am introdus cota unicã, prima mãsurã a guvernului pe care l-am condus, în

2004. Pentru pãstrarea cotei unice
am avut de dus câteva rãzboaie
complicate, printre care ºi cu Fondul Monetar Internaþional. (...) Ulterior, cota unicã a fost atacatã de
opoziþie ºi a venit 2011, când, la
momentul formãrii USL, eu am fost
cel care am negociat, din partea
PNL, programul economic cu colegii din PSD. Am pledat cu vigoare pentru menþinerea acestei cote
unice ºi a fost acceptatã în final ca
mãsurã fiscalã esenþialã pentru politica economicã a Românei în perioada urmãtoare ºi a fost introdusã în programul economic al USL,
pe care am avut ºi onoarea sã-l prezint public”.

Statul va plãti aproximativ 320.000
de euro pentru fonduri PHARE care
nu mai pot fi recuperate
Ministerul Finanþelor Publice
(MFP) va aloca aproximativ 320.000
de euro de la bugetul de stat pentru
cheltuieli care sã compenseze fondurile europene din programul PHARE
ce nu mai pot fi recuperate de la datornici, potrivit unui proiect de lege
publicat de MFP. „Cheltuielile sunt
estimate, la momentul actual, la nivelul sumei de 319.633,51 euro, din care
318.179,45 euro — sume de la bugetul de stat necesare reîntregirii conturilor programelor PHARE gestionate de MFP, din care serviciile CE au
aplicat procedura de compensare a
unor debite ºi care nu se mai pot recupera de la debitori deoarece aceºtia nu au fost identificaþi sau în favoarea cãrora, în urma acþiunilor în
justiþie, au fost emise hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile care
anuleazã titlurile de creanþã, ºi
1.454,06 euro — diferenþe de curs

valutar nefavorabile, care nu se mai
pot recupera de la debitori sau care
nu sunt restituite de cãtre CE”, se
aratã în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. „În prezent,
în evidenþele contabile ale Autoritãþii de Certificare ºi Platã (ACP) sunt
înregistrate sume de recuperat aferente unor programe PHARE, anterioare programului PHARE Naþional
1998, alocate României în baza Acordului — Cadru semnat în 1991 de România cu Uniunea Europeanã. Printro serie de scrisori, Comisia Europeanã (CE) ne-a informat cã, pentru recuperarea acestor debite, care nu au fost
achitate la termen de cãtre instituþiile
române beneficiare ale respectivelor
proiecte cu finanþare UE, a aplicat procedura de compensare, respectiv reþinerea acestora din sumele cuvenite
României, aferente altor programe
PHARE”, menþioneazã MFP.
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Monica Macovei-Klaus Iohannis:
Transfer de ... încredere!
MIRCEA CANÞÃR

Gestul interesant al europarlamentarului Monica Macovei, fost candidat
independent la preºedinþie, de declaratã susþinere, în turul II, a lui Klaus
Iohannis, cu o serie de condiþii exprese, se circumscrie din punct de vedere politic aºteptãrilor, fiind vorba de doi
candidaþi din zona de dreapta. Pânã aici
nimic nefiresc. Din punct de vedere
juridic, Monica Macovei nu are nici o
acoperire la gestul sãu, dinamitânduºi singurã întreaga filosofie conform
cãreia „a creat o justiþie independentã
ºi performantã”. ªi alte abureli. Care
i-au fãcut rãu ºi în campania electoralã ºi dupã alegeri. Aºadar, dacã logica
politicã ºi afectivã a Monicãi Macovei
poate fi înþeleasã, nu poate fi priceputã logica sa juridicã. Când soliciþi imperativ ca doi parlamentari sã plece
cât mai grabnic, fiind declaraþi incompatibili prin decizii definitive ºi irevocabile, ºi ocultezi premeditat problema „cât cele ºase case, una peste
alta”, a lui Klaus Iohannis cu ANI, despre care ºi-a dat cu pãrerea, deloc

ignorant, inclusiv Traian Bãsescu, afirmând ceea ce bine se ºtie, duci în derizoriu orice convingere. Prin demersul sãu, Monica Macovei seamãnã confuzie, împinsã de meschine ºi periculoase interese personale. Ceea ce este
ilegal ºi strigãtor la cer la unii, e însã
de trecut cu vederea când existã un
interes. Afirmã, cu subiect ºi predicat,
Monica Macovei, cã „marele pericol
pentru România, în acest moment,
este Victor Ponta”. Ne îndoim cã Victor Ponta, ajuns preºedinte, poate face
rãul sãvârºit de Monica Macovei ca
europarlamentar, þãrii sale, la Bruxelles sau Strasbourg. Prefãcându-se a
nu înþelege cã derapajele de la principiile statului de drept în România au
fost rezultatul unei degradãri constante a vieþii politice româneºti în ultimii
ani, fãrã ca cenzorii României de la
Comisia Europeanã sã reacþioneze în
vreun fel. S-a acreditat, de pildã, ideea cã în România se exerseazã practica schimbãrii preºedintelui în timpul
exercitãrii mandatului, iar acest exer-

ciþiu excede Constituþia, nefiind reglementat. Ceea ce nu era adevãrat.
Schimbãri de preºedinþi în timpul exercitãrii mandatului s-au petrecut ºi în
Germania, Lituania, Cehia, Ungaria,
fãrã a fi incriminat procedeul. Nu mai
vorbim de faptul cã în Franþa, când
preºedintele Francois Hollande ºi ministrul de Interne, pe atunci, Manuel
Valls, actualmente premier, au trimis
fiecare câte o scrisoare unui tribunal
la care se judeca plângerea pentru defãimare depusã la 10 octombrie 2012,
de partenera de viaþã a preºedintelui,
Valerie Trierweiler, împotriva autorilor cãrþii „La Frondeuse”, Alix Bouilhaguet (France 2) ºi Christophe Jakubyszyn (TF1), împrejurare consideratã de presã ca amestec într-o afacere
judiciarã, s-a tãcut mâlc pe la Comisia
Europeanã. România a rãmas însã cu
Mecanismul de Cooperare ºi Verificare
(MCV) pe cap, toate raportele inserând informaþii filtrate prin intervenþia
eurodeputaþilor Monica Macovei sau
Cristian Preda. Cam aºa stau lucruri-

le trecute în uitare. Nu ceea ce relata
despre situaþia din þarã un fost preºedinte ca Emil Constantinescu, intelectual, om de dreapta, prezenta importanþã la Comisia Europeanã, ci veninul strecurat de reprezentanþii la Bruxelles ai României. Crucea trãdãrilor
intereselor naþionale trebuia dusã mai
departe. Transferul de încredere din
partea Monicãi Macovei spre Klaus
Iohannis s-a fãcut la nivel declarativ.
Tandemul, astfel creat, Monica Macovei - Klaus Iohannis, n-are alt sens decât acela de a controversa, pe cât posibil, victoria lui Victor Ponta, nicidecum de a împiedica-o. Deºi nimeni nu
mai convinge pe nimeni sã-ºi mai modifice votul. Dincolo de comicul acestei situaþii, fiindcã episodul alegerilor
prezidenþiale ar trebui trãit cu totul altfel, mult mai reflexiv, dialogul dovedindu-se cvasiimposibil, ceea ce ne este
dat sã vedem dovedeºte cã trãim în
Republica Românã Absurdistan. Cu
ieºire la mare. Titlul unei cãrþi a lui
Dorin Tudoran.
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Minora care ºi-a împuºcat accidental bunica,
condamnatã la asistare zilnicã pentru patru luni
S-a încheiat procesul fetei în
vârstã de 16 ani, din satul Sãrbãtoarea, comuna Bucovãþ, care, în
noaptea de 11 spre 12 ianuarie
a.c., ºi-a împuºcat mortal bunica,
de 64 de ani, cu arma de vânãtoare a concubinului, din greºealã. Minora a fost gãsitã vinovatã
de magistraþii Judecãtoriei CraReamintim cã, la începutul
acestui an, în noaptea de 11 spre
12 ianuarie a.c., poliþiºtii ºi procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au fost anunþaþi
prin 112, puþin înainte de miezul
nopþii, cã o femeie de 64 de ani,
din comuna doljeanã Bucovãþ,
satul Sãrbãtoarea, a fost împuºcatã, pierzându-ºi viaþa. La faþa
locului a plecat o echipã de cercetare, iar în urma verificãrilor
efectuate a reieºit cã autoarea
este chiar nepoata bãtrânei, o fatã
în vârstã de 16 ani. Din declara-

iova de ucidere din culpã ºi condamnatã la o pedeapsã neprivativã de libertate, prevãzutã de noul
cod penal, mai exact asistarea zilnicã, pe o duratã de 4 luni, sub
coordonarea Serviciului de Probaþiune Dolj. Sentinþa nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

þiile luate de anchetatori s-a stabilit cã Iuliana Mary Goangã, de
16 ani, împreunã cu concubinul
ei, Daniel Pencu, de 22 de ani,
s-au dus în vizitã acasã la tatãl
fetei, care locuia cu mama sa,
respectiv bunica fetei, Ioana
Goangã, de 64 de ani. Concubinul ºi-a luat cu el arma de vânãtoare pe care o deþinea legal ºi
pe care a lãsat-o într-o camerã
a locuinþei. La un moment dat,
Daniel Pencu ºi tatãl Iulianei au
ieºit afarã, iar fata a manevrat
greºit arma, care se pare cã nu

era asiguratã ºi avea
glonþ pe þeavã, ºi ºia împuºcat accidental bunica. Glonþul ia secþionat victimei
coloana în zona cervicalã, aceasta pierzându-ºi viaþa, dupã
cum au constatat ºi
medicii de pe ambulanþa sositã la faþa locului în urma apelului prin 112.
Poliþiºtii Biroului Arme, Explozivi ºi Substanþe Periculoase
(BAESP) din cadrul
IPJ Dolj au ajuns ºi ei
la faþa locului, au ridicat arma în vederea
efectuãrii expertizei
balistice ºi i-au aplicat
lui Daniel Pencu o
amendã în valoare de
10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor regimului armelor ºi
muniþiilor, întrucât
acesta nu avea voie sã
lase arma neasiguratã,
ci sã o pãstreze în anumite condiþii, prevãzute de Legea nr. 295/
2004 privind regimul
armelor ºi muniþiilor.

Vinovatã de ucidere
din culpã
Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au coordonat cercetãrile în dosar, la finalizarea acestora dispunând,
prin rechizitoriu, trimiterea în
judecatã, în stare de libertate, a
fetei de 16 ani, pentru ucidere
din culpã. Pe 30 aprilie a.c. s-a
înregistrat la Judecãtoria Craiova dosarul, iar la mijlocul lunii trecute, mai exact pe 16 octombrie a.c., instanþa a pronunþat sentinþa. Tânãra a fost gãsitã vinovatã de ucidere din culpã ºi, conform prevederilor
noului cod penal a fost condamnatã la o mãsurã de siguranþã
neprivativã de librtate. Judecã-

torii au dispus faþã de ea mãsura educativã a asistãrii zilnice,pe o duratã de 4 luni, sub coordonarea Serviciului de Probaþiune Dolj. (Potrivit legii, mãsura educativã a asistãrii zilnice
constã în obligaþia minorului de
a respecta un program stabilit
de serviciul de probaþiune, care
conþine orarul ºi condiþiile de
desfãºurare a activitãþilor, precum ºi interdicþiile impuse minorului). În plus, instanþa a obligat-o la plata sumeid e 1.600 de
lei cu titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat, întrucât nici o rudã
nu s-a constituit parte civilã în
procesul penal. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã la
Curtea de Apel Craiova.

Fiica lui Boericã ºi alþi patru inculpaþi sunt liberi
Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au emis,
ieri, patru mandate de arestare preventivã
în dosarul celor opt inculpaþi, între care se
aflã apropiaþi dar ºi una din fiicele lui Genicã
Boericã, acuzaþi de Parchetul Curþii de Apel
Craiova de evaziune fiscalã, spãlare de bani
ºi falsuri. Diana Cristina Boericã nu se aflã
printre arestaþi, ea urmând sã fie cercetatã
sub control judiciar.
Curtea de Apel Craiova s-a pronunþat, ieri, asupra solicitãrii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova de arestare preventivã a
celor opt apropiaþi ai lui Genicã
Boericã reþinuþi miercuri seara pentru spãlare de bani, evaziune fiscalã, înºelãciune ºi falsuri. Instanþa a emis mandate de arestare preventivã pentru Aurel Dorian Prie,
Radu Constantin Drãgan (ambii
aflaþi deja dupã gratii întrucât executau pedepsele primite în acelaºi
dosar cu Genicã Boericã pentru
rambursãri ilegale de TVA), care
au fost mutaþi din penitenciar în

arestul IPJ Dolj, dar ºi pentru Ileana Moandã ºi de Ionel Vlad, cei
doi fiind acum cãutaþi de poliþiºti
pentru a fi încarceraþi. Faþã de ceilalþi patru inculpaþi a fost dispusã
mãsura controlului judiciar: „Dispune luarea masurii controlului
judiciar faþã de inculpaþii Drãgan
Elena, Boericã Cristina Diana,
Cojocinescu Dorin ºi Dumitraºcu
Dragoº Dan. Pe timpul cât inculpaþii Drãgan Elena, Boericã Cristina Diana, Cojocinescu Dorin ºi
Dumitraºcu Dragoº Dan se aflã
sub control judiciar trebuie sa respecte urmãtoarele obligaþii: sã se

prezinte la organul de urmãrire
penalã, la judecãtorul de camerã
preliminarã sau la instanþa de judecatã ori de câte ori sunt chemaþi;
sã informeze de îndatã organul
judiciar care a dispus mãsura sau
in faþa cãruia se aflã cauza cu privire la schimbarea locuinþei; sã se
prezinte la organul de poliþie desemnat cu supravegherea; sã nu
exercite calitatea de asociat sau
administrator în cadrul societãþilor comerciale ºi sã nu se apropie
de martorii sau experþii din dosar”, dupã cum se aratã în încheierea de ºedinþã a Curþii de Apel
Craiova.
Reamintim cã, potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova care au efectuat cercetãrile în cauzã, inculpaþii
Prie Aurel Dorian, Drãgan Radu
Constantin, Vlad Ionel, Moandã
Ileana, Cojocinescu Dorin ºi Boericã Diana Cristina, apropiaþi ai lui
Genicã Boericã, cea din urmã fiind fiica acestuia, au hotãrât, în

anul 2007, înfiinþarea S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., societate prin care s-a urmãrit obþinerea, în mod ilicit, de creditare
de la CEC Bank, pe baza facturi
falsificate nr. 6984553/04.04.2007,
cu privire la achiziþii de utilaje,
suma primitã fiind de 8.425.867 .
Dupã obþinerea fondurilor, de aces-

tea urmau sã beneficieze, sub diferite forme, toþi cei implicaþi în
activitatea infracþionalã, lucru care
s-a ºi întâmplat. Inculpaþii au creat o adevãratã încrengãturã de firme, pentru a se pierde urma banilor, pentru diversele operaþiuni financiare efectuate nefiind plãtit
impozit ºi TVA.
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Polonia, invitatul special al
“Forumul Oamenilor de Afaceri” din Bănie
Primăria Municipiului Craiova şi Camera de Comerţ şi Industrie Dolj organizează, pe 7 şi 8 noiembrie, “Forumul Oamenilor de
Afaceri”, care e ste găzduit la Centrul Multifuncţional Craiova.
Evenimentul se desfăşoară în colaborare cu Ambasada Poloniei la
Bucureşti, care a adus în Craiova mai multe firme dispuse să investescă în oraşul nostru. Primarul Lia Olguţa Vasilescu le-a prezentat investitorilor polonezi toate facilităţi pe care le pot găsi în
Bănie, convingându-i că sunt cele mai mari oportunităţi pentru
afaceri pe care le vor găsi în ţări din Uniunea Europeană.

„Forumul Oamenilor de Afaceri”
de la Craiova, potrivit organizatorilor, nu va avea o frecvenţă anuală, ci va fi organizat c u diferite
ambasade care vor invita, la rândul lor, societăţi dispuse să cunoască mediul de afaceri de aici, precum şi facilităţile oferite investotorilor de municipalitatea craioveană. „Acest forum este o idee care
mi-a venit în Polonia, la Katowice, unde am vizitat a doua platformă industrială ca mărime din UE
şi unde mi-am dat seama că noi
avem faţă de ei foarte multe facilităţi despre care nu se cunoaşte. Şi
atunci am gândit un forum al oamenilor de afaceri care să fie structurat pe ţări. Şi am început, bineînţeles, cu Polonia, o ţară cu care
avem o relaţie specială, care datează de foarte mulţi ani, mai precis din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial”, le-a spus primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu,
investitorilor polonezi, cinci firme
care sunt incluse în proiectul „Green Ev” al Ministerului Mediului din
Polonia. De altfel, delegaţia acestor oameni de afaceri este condusă de consilierul ministrului de resort din ţara participantă la forum.

Polonia, o ţară prietenă
pentru Craiova
Reprezentanţii municipalităţii
craiovene au ţinut să îi asigurepe
oaspeţii polonezi că se bucură de
o prietenie specială aici, invitândui să meargă şi să descopere oraşul

nostru. „Puteţi să vizitaţi dacă aveţi
timp, pentru că, după Bucureşti,
Craiova este al doilea oraş din ţară
ca număr de monumente arhitecturale. Fiind o zonă eminamente
agric olă, aici se stabileau marii
moşieri din sudul ţării. Aveau locuinţele de iarnă care aproape toate erau construite cu arhitecţi de
la Paris. Dar mai târziu, acest oraş
s-a dezvoltat foarte mult din punct
de vedere industrial. Este unul dintre cele mai mari oraşe din România, al cincelea ca mărime, cu o
platformă industrială foarte mare.
Noi producem aici aproape orice,
mai puţin industrie navală”, a mai
spus edilul Craiovei.

Trei parcuri industriale,
pe platforma din Bănie
Primarul Lia Olguţa Vasilescu lea detaliat oamenilor de afaceri din
Polonia în ce constă infrastructura
de business a Craiovei. Aceasta lea spus că există un Parc Industrial
care s-a umplut cu venirea investitorului turc – firma ETI – şi că Primăria Craiova se gândeşte să-l dezvolte pe cel de-al doilea. „Aici avem
foarte multe cereri din partea investitorilor britanici, fiind vorba de apariţia a două noi fabricii. Suntem, de
altfel, singura administraţie din România care a deschis un centru de
afaceri în Marea Britanie, un centru care funcţionează foarte bine,
drept dovadă au avut loc destul de
multe schimburi”. Mai mult, autorităţile au precizat că se va deschi-

de şi celui de-al treilea parc industrial, care este un proiect guvernamental împreună cu partea chineză. „Terenul pe care îl putem la dispoziţie inves titorilor chinezi este
mult mai mare, aşadar putem primi
cu mare drag oferte din partea investitorilor polonezi. Ideea mea este
că dacă aveţi cumva afaceri care
se întind către Bulgaria, T urcia,
către zona de sud-est a Europei, la
ora actuală România este cea mai
bună platformă industrială, iar Craiova oferă cele mai multe facilităţi”,
a precizat primarul Craiovei.

Facilităţi fiscale
pentru investitori
Preşedintele Camerei de Co-

merţ ş i Indus trie Dolj, Gabriel
Vlăduţ, a prezentat oportunităţile
şi potenţialul pentru afaceri pe
care îl oferă Craiova. „Dores c nu
neapărat să vă conving, dar s ă vă
aduc în atenţie date care să argumenteze de ce Craiova poate să
fie un obiectiv al activităţii dumneavoastră. „Toate utilităţile sunt
adus e la parcul industrial şi poate
fi utilizat direct de către investitori. De asemenea, sunt multe facilităţi fiscale în cazul în care doriţi să vă implantaţi firma în incubatorul de afaceri, în parcul industrial”, a spus Vlăduţ. Aces ta a
afirmat c ă se pot închiria terenuri,
pe o perioadă de 49 de ani, cu o
taxă de 0,1 euro pe an, iar toate
firmele plasate în parc nu vor plăti

taxe şi impozite, având aduse până
la locul investiţiei tot ceea ce înseamnă infrastructură.
Aeroportul, poarta spre Europa
Craiova oferă, potrivt autorităţilor locale, şi alte avantaje care
se referă la forţa de muncă, una
calificată. „Craiova este şi un imporant centru de formare, în sensul că aici avem patru universităţi, importante şcoli profesionale, c are acoperă tot necesarul de
cadre bine specializat. Universitatea din Craiova este foarte deschisă
pentru a discuta cu dumneavoastră
adaptarea curiculei profesionale la
cerinţele firmelor dumneavoastră”,
a mai spus preşedintele CCI Dolj.
Gabriel Văduţ a punctat şi prezenţa
unui Centru de afaceri, care oferă
asistenţa în dezvoltarea firmelor, inclusiv pentru internaţionalizarea afacerii, şi care practică aceeaşi metodologie ca şi la Katowice, şi la Varş ovia. De asemenea, exis tă ş i
oportunităţile pentru trans portul
mărfurilor, pe Dunăre sau pe calea
aerului. „La o distanţă mică se află
Aeroportul, o poartă deschisă către Europa, care are zboruri directe la Milano, Roma, Dortmund,
Barcelona, Bologna şi Londra”, a
mai spus Gabriel Vlăduţ, invitându-i pe investitorii polonezi să-şi
aşeze afacerile aici.
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Calitatea în învăţământ şi în educaţie
Liceul Teoretic „Henri Coandă”
din Craiova organizează simpozionul interjudeţean cu tema „Calitatea în învăţământ şi în educaţie: perspectiva managementului
în paradigma eficienţei”, care va
avea loc pe data de 13 noiembrie
a.c. , începând cu ora 13.30, în
incinta unităţii de învăţământ mai
sus menţionate. La acest eveniment
vor participa 60 de cadre didactice. De asemenea, vor fi invitaţi
reprezentanţi ai Ins pectoratului
Şcolar Judeţean Dolj, ai Casei Corpului Didactic Dolj şi ai Universităţii din Craiova. Scopul acestui
simpozion este creşterea calităţii
procesului de învăţământ prin
schimbul de idei, păreri, materiale
didactice, prin prezentarea unor
experienţe educaţionale relevante,
elemente în măsură să conducă la

eficientizarea procesului instructiveducativ în ansamblu, dar şi cu
scop de colaborare a instituţiilor de
învăţământ.

Programe de educaţie în
conformitate cu standardele
europene

Concluziile simpozionului vor fi prezentate
odată cu festivitatea de
încheiere a programului, pe data de 13 noiembrie a.c., la ora 17.00.

Reprezentanţii instituţiei gazdă
susţin că pentru a asigura un învăţământ de calitate este necesar să
se respecte programele de educaţie
în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale şi europene, iar pentru a avea o reuşită
veritabilă este necesară o bună planificare, monitorizare, autoevaluare, evaluare a rezultatelor şi, nu în
ultimul rând, îmbunătăţirea lor permanentă. Proiectul este destinat
cadrelor didactice, specialiştilor în
domeniul educaţiei, dar şi părinţi-

lor. Simpozionul „Calitatea în învăţământ şi în educaţie: perspectiva
managementului în paradigma eficienţei” va fi organizat pe trei secţiuni, acestea fiind: „Manageri pentru calitate”, „Didactica şi calitate
în educaţie” şi „Proiecte europene
în sprijinul calităţii în educaţie”.
Parteneri în proiect alături Liceul Teoretic „Henri Coandă” sunt
As ociaţia CEDRU (Centrul de
Excelenţă pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Craiova), Casa

Corpului Didactic Dolj, Casa Corpului Didactic Olt, Inspectoratul
colar Judeţean Dolj, Inspectoratul

Şcolar Judeţean Olt, TVR Craiova, Radio Oltenia Craiova, Muzeul
Olteniei Craiova.

„Mobilitatea Erasmus+ (plus)
în cadrul Facultăţii de Litere”

Facultatea de Litere din cadrul
Universităţii din Craiova organizează selecţia pentru programul
„Erasmus+” pentru cel de-al doilea semestru al anului univers itar
2014-2015. Astfel, studenţii de la

Litere pot depunde dos arul de
concurs la catedrele sau lectoratele facultăţii până în data de 5
noiembrie a.c., iar testele de limbi
străine se vor susţine pe 6 noiembrie. Rezultatele vor fi afişate, ni

s-a spus, în următoarea zi de după
susţinerea testelor.
Pentru aplicare în c adrul programului „Erasmus+”, studenţii
anului II, ciclul Lic enţă, trebuie
să fi obţinut media generală minimum 8 în anul I de studiu s au
minimum 8 la examenul de admitere la Mas ter în cazul masteranzilor. Candidaţii vor colec ta
următoarele documente pentru
dosarul de concurs: Curriculum
Vitae în limba română; s ituaţia
şcolară; scrisoare de motivaţie în
limba programului de studiu de
la univers itatea gazdă.
Participanţii programului „Erasmus+” pentru anul universitar

Caravana ARIA va poposi
la Universitatea din Craiova
Asociaţia Română pentru Intelegenţă Artificială, în c olaborare cu Univers itatea din
Craiova, Universitatea „Aurel Vlaic u” din
Arad, Univers itatea „Politehnic ă” din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, Univers it atea „Ov idius ” din Constanţa, Universitat ea T ehnic ă
„ G h eo r g h e
As ac hi” d in
Iaş i, Universitatea „Babeş -Bolyai” din ClujNa poc a , Un iver s ita tea de
Ves t din T imişoara ş i Univers itatea Tehnică din ClujNapoca des făş oară caravana ARIA. Proiectul va fi găzduit de către Univers itatea
din Craiova, marţi, 11 noiembrie 2014, ora
9. 00, în sala 444 din incinta clădirii centrale a Universităţii din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13. Caravana ARIA va avea loc
în nouă dintre oraşe, având drept scop promovarea proiec tului în general ş i a obiec-

tivelor acestuia în special, c olaborarea cu
studenţi şi s pecialişti din domeniul Inteligenţei Artificiale, efec tuarea unui s tudiu
detaliat a colec tivităţii ş tiinţifice în IA din
România ş i implicarea activă a
p r in c ip a le lo r
centre de cercetare în Inteligenţa Artificială
din Ro mânia.
Proiec tul es te
des tinat oamenilor de ştiinţă
din do meniul
IA, profesorilor,
s tudenţilor c u
pr ofil te hnic ,
oa menilor de
afaceri, precum
şi tinerilor interes aţi de inovarea tehnologică. Evenimentul este s usţinut şi de mediul economic prin Discovery Networks
Europa Centrală ş i de Est, divizie a Discovery Communic ations (NASDAQ: DISCA, DISCB, DISCK), lider mondial pe segmentul canalelor TV c u plată, c are ajunge
la pes te 2,5 miliarde de abonaţi in pes te
220 de ţări ş i teritorii.

2014-2015, semestrul al doilea, vor
fi evaluaţi şi selectaţi în funcţie de
rezultatele obţinute la testele de limbă străină, dar şi în funcţie de calitatea dosarului de concurs pe care
l-au depus la lectoratele sau catedrele Facultăţii.
Cu această ocazie, Departamentul de Relaţii Internaţionale, alături
de Facultatea de Litere, organizează cursuri gratuite de pregătire lingvis tică pentru studenţii şi/s au
mas teranzii care vor fi s electaţi
pentru o mobilitate cu bursa „Erasmus+”. Aceste cursuri fiind organizate pentru limbile engleză, franceză, spaniolă şi germană, în cazul în care se formeză grupe de

minimum 5 studenţi.
Pentru a se însc rie în aces te
grupe, studenţii vor completa o
cerere disponibilă în format electronic pe site-ul Universităţii din
Craiova (w ww. ucv. ro), care urmează a fi depusă la Departamentul de Relaţii Internaţionale,
la sala 445, et. 2, clădirea c entrală, str. A.I. Cuza, nr.13, sau poate fi scanată şi trimisă la adresa
de e-mail: loredana_matees cu@yahoo.com până în data de 9
noiembrie a. c.
Programul „Erasmus+” este cel
mai important program de mobilitate şi cooperare la nivelul învăţământului superior din Europa.

Burse pentru cadrele didactice
universitare oferite de Fundaţia
germană „Alexander von Humboldt”
Cadrele didactice universitare, dar şi cercetătorii din divers e domenii,
aflaţi la toate etapele parcursului lor, de la post-doctoral până la cercetători de
înaltă calificare, vor avea
ocazia să participe la un
stagiu de cercetare în Germania. Candidaţii pot depunde dosarul de participare în oric e moment al
anului, iar bursele vor fi
oferite în egală măsură cercetătorilor din toate domeniile, indiferent de ţara din
care provin. Fundaţia „Alexander von Humboldt” sprijină activitatea cercetătorilor oferind o serie de burse şi programe de cercetare sub formă de premii pentru cei care
obţin rezultate deosebite. În cadrul acestui
program de stagiu participă reprezentanţi din
circa 140 de ţări, în număr de 26 de mii de
cercetători.

Finanţări din fondul Ministerului Educaţiei
şi Cercetării din Germania
Potrivit Fundaţiei „Alexander von Hum-

boldt”, câştigătorii marelui premiu sunt finanţaţi din fondul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării din Germania, iar beneficiarii acestui
premiu îl pot utiliza în primii cinci ani, acesta
fiind în valoare de cinci milioane de euro.
Reprezentanţii fundaţiei anunţă că după încheierea primului stagiu de cercetare, se menţin legături cu foştii bursieri ai programului.
De această ofertă pot beneficia şi cadrele didactice din cadrul Universităţii din Craiova,
aflate la orice etapă a carierei lor profesionale, începând cu studiile post-doctorale.
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU
Plouă necontenit de mai bine de douzeci şi
patru de ore, cu rare recreaţii, cât să ies pentru
o scurtă şi rapidă plimbare pe străzile superbe
din Albano Laziale. La prânz gazdele mele miau făcut totuşi surpriza unei ieşiri, cu maşina,
pe drumul ce duce la CastelGandolfo, reşedinţa estivală a Papei, luând prânzul într-un local
fermecător, situat pe malul lacului ce p oartă
numele localităţii. Nu plouă, pentru moment,
dar nori ameninţători, fulgere şi tunete pe care
nu le-am întâlnit acasă, nici măcar în iulie ori
august, anunţă noi reprize de ploaie.
Şi aşa se întâmplă, ploaia revine, la fel de
abundentă şi iritantă. Gazdele mele mă asigură
însă că, deşi toată provincia Roma se află sub
cod roşu, aici, pe dealurile romane nu există
pericolul unor aluviuni ce-au făcut deja ravagii
în Capitală.
Spre orele 17,30, asesorul pentru cult ură
Alessio Colini revine cu maşina la hotel şi pornim sub ropotele de ploaie spre sediul Primăriei u nde în sala de consiliu se va desăşura
lansarea cărţii scriitorului Aldo Onorati şi conferinţa mea pe care am anunţat-o sub titlul „La
profezia del passato”; ne temem cu toţii de
mobilizare, fiindcă dascălii şi liceenii din localitate au avut liber astăzi, prin decizie a Prefectu-

În căutarea rădăcinilor pierdute
rii provinciale, iar vremea nu pare indulgentă
cu cei ce confirmaseră intenţia de a participa.
Afişe mari sunt peste tot, îmi sunt arătate de
gazde parcă scuzându-se anticipat pentru ce
se tem că se va întâmpla.
Şi, totuşi, deja cu o jumătate de ceas înantea
orei întâlnirii, constat că pe scările de marmoră
ale Primăriei încep să urce grupuri de persoane, vârstnice mai ales, dar şi tineri. Nu vor veni,
aşa cum ne aşteptam prea mulţi români, fiindcă, mă asigură Steliana Ionescu, o doamnă ce
se compo rtă ca acasă, fiin dcă e activă şi în
spaţiul public şi politic (a candidat pentru consiliul orăşenesc cu trei ani în urmă, fără succes,
însă n-a abandonat lup ta), timpul nu le prea
îngăduie celor ce muncesc, iar copiii lor nu ies
din casă pe o astfel de vreme.
Sala se umple până la refuz, iau cuvântul, pe
rând, as esorul Alessio Colini, apoi scriitorul
Aldo Onorati, după care sunt invitat să dezvolt tema anunţată. Ins ist asupra rădăcinilor
comune, lingvistice şi istorice, relevând mai ales
aspecte mai puţin cunoscute în Peninsulă (formaţia culturală a unor prinţi şi voievozi români,
relaţiile dintre unii scriitori, precum cea dintre

Festivalul „Juvelnicul
cu rânduieli”,
la Poiana Mare

În comuna doljeană Poiana Mare se desfăşoară, la acest
sfârşit de săptămână, cea de-a
II-a ediţie a Festivalului „Juvelnicul cu rânduieli”, ce face
parte din proiectul „Reflexii
culturale la Calafat – Turism
şi tradiţii pescăreşti pe malul
Dunării”, finanţat prin Programul Op eraţion al pent ru
Pescuit 2007-2013. Evenimen-

t ul es te o rganizat d e
Asociaţia „Proiect Pentru o Lume a Oamenilor
Mai Bun i” (APLOMB)
Calafat, în parteneriat cu
Primăria şi Consiliul Local Poiana Mare şi Casa
de Cultură Calafat.
În programul zilei de
astăzi, 8 noiembrie – care
începe la ora 10.30 –, este
cuprinsă deschiderea a
nu mai puţin de trei expoziţii –
de fotografie, intitulată „Reflexii şi reflecţii dunărene”, una
cu specific etnografic şi de pescuit şi alta de artă plastică. De
asemenea, va fi lansat albumul
„Calafatul turistic” şi, de la
ora 12.00, se va desfăşura simpozionul „Peştele – resursă naturală, factor cultural şi element de progres şi dezvoltare

pentru comunităţile locale”.
Mâine, 9 noiembrie, localnicii
din Poiana Mare – şi nu numai
– sunt invitaţi, de la ora 11.00,
la expoziţia culinară cu produse din peşte, unde pot face şi
degustări, ca şi la concursul
„Cea mai bună ciorbă de peşte”. Programul va continua cu
un recital de fanfară populară,
iar între orele 16.00 şi 21.00, cu
un spectacol artistic.
Proiectul „Reflexii culturale la Calafat – Turism şi tradiţii pescăreşti pe malul Dunării” se derulează pe parcursul unui an, începând din iulie
a.c., timp în care vor fi organizate mai multe astfel de festivaluri. Primul a avut loc pe 18
şi19 octombrie a.c., în comuna
doljeană Ciupercenii Noi.

MAGDA BRATU

Dumitru Ungureanu îşi lansează
la Craiova romanul „Poetica femeilor
voluminoase”
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează astăzi, 8 noiembrie, ora 11.00, în Salonul Medieval, lansarea romanului „Poetica femeilor voluminoase”, semnat de Dumitru Ungureanu şi apărut recent la Editura „Eikon” din
Cluj-Napoca. Vor vorb i despre carte Cosmin
Dragoste, managerul instituţiei-gazdă, şi Luiza
Mitu. Manifes tarea est e inclusă în acţiunile
culturale din cadrul proiectului „Săpt ămâna
Tradem”, desfăşurat în perioada 3-9 noiembrie.
Dumitru Ungureanu (născut la 4 martie 1956,
Morteni, Dâmboviţa) este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, autor de romane, povestiri, eseuri, publicistică, reconstructor de iconografie pentru Enciclopedia represiunii comuniste din România, în mai multe volume, în
cadrul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, şi autorul a două expoziţii intitulate „Erotica Naturalis”.
«A nu se înţelege de aici că e o carte scrisă
exclusiv pentru bărbaţi! Mărturisesc o mare admiraţie pentru femei, şi precizez – chiar dacă asta
o să-mi aducă necazuri – că-mi plac toate! (Dar
tu lor? – pot fi întrebat. Şi ele mie, desigur... – aş
răspunde.) Nimic nu mi se pare mai important în
lume decât o femeie frumoasă, şi toate femeile
sunt frumoase! Femeia 8 Dumitru Ungureanu
este Opera de artă prin excelenţă, plăsmuită prin

graţia lui Dumnezeu. Cum am putea să nu iubim
lucrarea Lui?» (Dumitru Ungureanu în „Cuvânt
prevenitor”, „Poetica femeilor voluminoase”).

MAGDA BRATU

Cesare Pavese şi Mircea Eliade, dar mă opresc
asupra unui aspect pe care mi-l solicitase cu
prioritate primarul Nicola Marini, în scurta strângere de mână la sosire, scuzându-se pentru o
posibilă scurtă absenţă din cauza ordinelor prefecturii legate de codul roşu.
Tocmai a revenit în sală şi atunci am vorbit
despre integrarea imigraţilor, români înainte de
toate, ce reprezintă, avea să o spună chiar domnia sa în cuvântul de încheiere, deja 10 la sută
din populaţia localităţii.
Şi ce anume poţ i art icu la în tr-o sală cu
vreo su tă de italieni de to at e v ârstele şi d in
to at e med iile sociale dacă nu o inv it aţie la
co nv ieţ uire su b s emnul un ei „frăţii” înt in se
prin v eacuri în tre d ou ă naţ iu ni de acelaşi
neam? Le-am po ves tit – eu lor, o ricât ar p ărea de parod xal, d ar nu s -a dov ed it a fi şi
pent ru majoritatea celor prezenţi – desp re
experienţa p e care am t răit-o, cu mai bin e de
zece an i în urmă, în s ud ul Braziliei, v izitând
împreun ă cu o ech ipă a un ei telev iziun i de
la Roma o mică lo calitate fo nd ată ş i întreţ inu tă de p est e o jumătate de v eac d e căt re
imigraţ i it alien i fu giţi din cauza sărăciei po st-

belice pe ocean.
Relatarea mea, cu detalii despre suferinţele
prin care trecuseră conaţionalii lor până să se
adapteze şi să-şi definească un destin de care
abia târziu, spre final de viaţă, erau cu adevărat
mândri, a generat, aveau să-mi confirme câţiva,
o emoţie şi o invitaţie la meditaţie.
Discursul primarului Marini a fost însă chiar
mai convingător: fiindcă în limbajul direct, nemediat, al politicii responsabile, a recurs la apelul la înţelegere, ca unic vehicul de convieţuire,
cât timp nici nu poate fi vorba de o diversitate
structurală, când e vorba de cetăţeni ai unor
naţiuni atât de apropiate într-un trecut din păcate fie uitat, fie ignorat.
S-a conturat astfel chiar tema acelei profeţie
asupra trecutului pe care o sugeram în titlul
intervenţiei.
La sfârşit, sunt solicitat să scriu, în română,
dedicaţii pe cartea lui Aldo Onorati cuvinte de
salut şi de bună pace pentru câte o Elena, Veronică, Mirelă, Ion, Constantin, Vasile: sunt români găzduiţi de cei ce mă solicită ori care sunt
angajaţii lor. Ce-ar fi de adăugat? Doar că de aici
încolo ar trebui să înceapă un alt discurs.

Dacă e week-end, se spun
poveşti la Teatrul „Colibri”!

După ce, aseară, s-au bucurat de spectacolul de gală care a deschis oficial stagiunea 20142015 – o coproducţie a Teatrului pentru Copii
şi Tineret „Colibri” şi Liceului de Arte „Marin
Sorescu”, ce a îmbinat o retrospectivă a stagiunii trecute cu momente din reprezentaţiile
repertoriului actual –, copiii de toate vârstele
sunt aşteptaţi, în acest week-end, să se bucure

de alte poveşti care au fost create în
Fabrica ElectroCOLIBRI.
Astăzi, 8 noiembrie, ora 18.00 este programat spectaco lul „Eu sunt Shakespeare”, de Alina Nelega, în regia lui
Gav ril Cadariu, scen ografia semn ată
Oana Micu (costume, păpuşi) şi Tiberiu
Toitan (decoruri). Atmosfera magică este
dăruită publicului de actorii Alla Cebotari, Cosmin Dolea, Oana Stancu, Mugur Prisăcaru, Daniel Mirea, Emanuel
Popescu, Ionica Dobrescu, Rodica Prisăcaru, Adriana Ioncu şi Alis Ianoş.
Du min ică, 9 n oiembrie, d e la o ra
11.00, „Şoricelul şi balerina de porţelan” îşi spun povestea într-un spectacol în regia şi pe un scenariu de Adriana Stamate după „O rază de soare” de Al. T. Popescu, scenografia Eustaţiu Gregorian, muzicaAlexandru Iosub. În distribuţie îi regăsim pe actorii Ionica Dobrescu, Alis Ianoş, Alla Cebotari,
Adriana Ioncu, Oana Stancu, Daniel Mirea, Iulia
Cârstea şi Rodica Prisăcaru.

MAGDA BRATU

Mai multe biserici din Mitropolia Olteniei
îşi sărbătoresc astăzi hramul
În Arhiepisco pia Craiovei, mai multe locaşuri sfinte îşi sărbăto resc hramul as tăzi, de
praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.
În zi de hram, slujba Sfintei Liturgh ii la Biserica „Sfinţii Arhangheli”, ctitorită d e Fraţii Buzeşti în Cetatea Banilor Olteniei, va fi oficiată
de ÎPS Irineu, arhiepiscopu l Craiov ei şi mitropolitul Olteniei, împreună cu un s obor de preoţi şi diaconi.
În mu nicip iu l
Târgu Jiu, în Piaţa
Victoriei, se înalţă
una dintre cele mai
fru moas e biserici
din oraş , „Sfinţ ii
Voievozi”. Alte sfinte lăcaşuri de închinare, mo numente
istorice, aflate sub
pronia Sfinţilor Arhangheli, mai întâlnim în localităţ ile
Bistreţ , Brat ov oieşti, Giurgiţa, Horezu Poienari, Brăd eş ti Bătrâni ş i
Marotinul de Jos,
din judeţul Dolj, şi în localităţile Ceauru, Sohodol, Groşerea şi Doseni, din judeţul Gorj.
Potrivit Biroului de Presă a Mitropoliei Olte-

niei, în Arhiepiscopia Râmnicului, Mânăstirea
Arnota îi are ocrotitori pe Sfinţii Arhangheli. La
fel şi Schitul Lacul Frumos din comuna Vlădeşti, bisericile cu hramul „Sfinţii Arhangheli”
din municipiul Râmnicu Vâlcea şi din localităţile Frânceşti, Fârtăţeşti, Budeşti, Bistriţa şi Bodeşti. În Episcopia Severinului şi Strehaiei, cel
mai important sfânt lăcaş închinat Sfinţilor Arhangheli este Mânăst irea Baia de
Aramă din judeţul
Mehedinţi. Alături
d e aces t aş ezământ monahal mai
amintim bisericile
din localităţile Izvo ru Bârzii, Sfodea şi Vânători.
În Ep is co pia
Slatinei şi Romanaţ ilor, Mânăst irea Clocociov din
Slatina îi are ocrotitori pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil. La fel şi Biserica-bo lniţă de
la Mânăstirea Brâncoveni, precum şi bisericile
din localităţile Drăgăneşti-Olt, Brâncoveni, Cornăţelu, Trepteni şi Vlăngăreşti.
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Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinsteşte Soborul Sfinţilor Mihail şi
Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără
de trupuri, adică pe toate cetele îngereşti care
nu s-au despărţit de Dumnezeu. Lumea îngerească a fost creată de Dumnezeu şi
structurată pe o ierarhie îngerească astfel:
Învăţătura creştină vede cetele îngereşti în
număr de nouă, aşezate în câte trei grupuri
suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune;
Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri. Biserica şi-a dat consimţământul
asupra acestei ierarhii prin introducerea ei
în pictura bisericească. Pentru că îngerii
sunt netrupeşti, la ei nu se poate vorbi de o
transplantare a speciei (Fac 6,2), deci, ei nu
se căsătoresc, nu se înmulţes c (Matei
22,30) şi nici nu mor (Luca 20, 35-36). Îngerii îşi transmit unii altora propriile gânduri
şi hotărâri fără să rostească cuvinte. Însă,

pentru îndeplinirea slujbei lor, pot lua înfăţişare omenească.
Sfântul Arhanghel Mihail . În limba
ebraică, numele său înseamnă “Cine este
ca Dumnezeu?”. El este cel care “strigă”:
“Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi,
ce a pătimit Lucifer, cel care era cu noi:
cel ce era lumina, acum întuneric s-a făcut. Căci cine este ca Dumnezeu?” Şi aşa
s-a întoc mit s oborul, adică adunarea şi
unirea tuturor îngerilor. Pe seama sa se
pune şi călăuzirea lui Lot şi a familiei acestuia la ieşirea din Sodoma, precum şi protecţia specială a poporului lui Israel. Îi scoate din cuptorul cel de foc pe cei trei tineri
din Babilon, îl sprijină în luptă pe Ghedeon,
îl mustră pe vrăjitorul Valaam şi îl eliberează din închisoare pe Sfântul Apostol Petru.
Conform Scripturii, la sfârşitul veacurilor,
toţi morţii vor ieşi din morminte la glasul

trâmbiţei Sfântului Arhanghel Mihail.
Sfântul Arhanghel Gavriil. În limba
ebraică, Gavriil înseamnă “bărbat-Dumnezeu”. Numele său conţine în mod concentrat ideea că Dumnezeu Se va face bărbat,
că va asuma firea omenească. El este cel
ce vesteşte Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana
naşterea Maicii Domnului, îi descoperă lui
Zaharia naşterea Înaintemergătorului. Păstorilor le arată că li S-a născut Prunc, pe
Iosif, logodnicul Mariei, îl întăreşte ca să
nu se îndoiască de nimic, călăuzeşte Sfânta Familie în Egipt şi aduce femeilor mironosiţe vestea Învierii Domnului. Pentru toate acestea, Biserica lui Hristos îi cinsteşte
cu evlavie şi cheamă harul şi ajutorul Sfinţilor Arhangheli, rugându-i ca prin ajutorul
şi rugăciunile lor cu toţii să aflăm scăpare
de rele şi să ne învrednicim de bucuria cerească şi de împărăţia veşnică. Amin.

Preot Liviu Săndoi

Peste 500 de candidaţi susţin Rezidenţiatul la Craiova
Anul acesta, la concursul de Rezidenţiat s-au înscris, la Craiova, 587 de absolvenţi ai universităţilor de medicină
şi farmacie. Cei mai mulţi medici tineri,
Organizarea Rezidenţiatului, sesiunea 2014, a intrat în linie dreaptă urmând c a peste două săptămâni, pe 23 noiembrie, să aibă loc
conc urs ul. Craiova are alocate
224 de locuri pentru domeniul
Medic ină, 34 pentru Medic ină
dentară şi 9 pentru Farmacie. Şi
în ac est an este centru de examinare pentru posturile publicate în
judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea şi pentru loc urile publicate în c entrele universitare Craiova şi Braşov.
La nivel naţional, la concursul
de Rezidenţiat s-a înscris un număr de 5.661 de absolvenţi ai univers ităţilor de medicină şi farmacie. Aceştia vor concura pe cele
3.909 locuri şi posturi scoas e la
concurs. Cei mai mulţi, 4.172, sau înscris pentru locurile şi posturile scoase la conc urs în domeniul medicină, 1.118 au optat pentru locurile şi posturile din domeniul medicină dentară, iar restul de

486, s-au înscris pentru domeniul medicină, un număr de 70 au optat pentru medicină dentară, iar restul de 31
vor susţine specialitatea în farmacie.

371 vor susţine specialitatea în
farmacie.

ră clasificare pentru fiecare domeniu.

Concursul este programat
pe 23 noiembrie

Bibliografia şi tematica,
aceleaşi din anii trecuţi

Conc urs ul s e va des făşura
după aceleaşi reguli din ultimii ani.
Candidaţii vor fi departajaţi în
funcţie de răspunsurile c orecte pe
care le dau la testul grilă cu 200
de întrebări. Examinarea va avea
loc pe parcursul a patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim
realizat la cele 200 de întrebări
pentru fiecare domeniu şi se calculează la nivelul fiecărui centru
universitar în care se organizează
conc ursul. Ocuparea locurilor şi
a posturilor în specialitate se face
în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita loc urilor şi a
posturilor public ate pentru fiecare domeniu în centrul univers itar
respectiv, alcătuindu-se o singu-

Cele 200 de întrebări de concurs s unt de două tipuri: 25%
sunt întrebări tip complement simplu, cu un s ingur răspuns corect
posibil din 5, se notează fiecare
întrebare cu răspuns corect cu 4
puncte; 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu, cu
2-4 răspunsuri corec te. Departajarea candidailor c are au obinut
punc tajul maxim pos ibil se face
prin susinerea unei probe suplimentare de departajare. Această
probă constă în 100 de întrebări
din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu,
alcătuite cu 24 de ore înainte de
susinerea probei, într-un s ediu
securizat. Această probă are loc
în ziua de sâmbătă, 29 noiembrie,
în c entrul universitar în care s-a

desfă’urat concursul.
Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual
de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului,
cu unitatea sanitară la care au fost
repartizate locurile pentru rezidenţiat. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post
înc heie c ontract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată
cu unitatea sanitară publică ce a
publicat postul respectiv, cu res-

pectarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 18/2009 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/
2012. Rezidenţii au obligaţia să
efectueze pregătirea şi să susţină
examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii
programului de pregătire.
Bibliografia şi tematica de concurs au rămas aceleaşi ca în anii
trecuţi.

împreună c u partenerii Şcoala
Gimnazială Specială „Sfântul Mina”
şi World Vision România - Biroul
Zonal Dolj.
Demons traţia de baschet are
loc în cadrul proiec tului ACCESS
– Accelerarea Competenţelor de
Bază pentru Servicii Eficiente şi
Sprijin pentru Utilizatorii de
Sc aun Rulant - derulat de Fundaţia Motivation România în parteneriat cu organizaţia World Vision. Evenimentul es te s prijinit,

totodată, prin intermediul proiectului Advanc ing Partners &
Communities (APC), un acord de
cooperare de 5 ani finanţat de
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională – USAID,
prin Acordul nr. AID-OAA-A-1200047, începând cu 1 Octombrie,
2012. Proiec tul ACCESS îşi propune să îmbunătăţeasc ă servic iile
pentru utilizatorii de s caun rulant
din România.

RADU ILICEANU

Demonstraţie de baschet în scaun
rulant, la Sala Polivalentă

Sala Polivalentă din Craiova găzduieşte, luni, un eveniment sportiv deos ebit. Înc epând c u ora
14.00, va avea loc o demonstraţie
inedită de baschet în scaun rulant.
Este ocazia perfectă de a aduce în
atenţia publicului abilităţile pe care
le au persoanele cu dizabilităţi, să
promoveze beneficiile sportului şi
să aducă împreună oameni uniţi de
aceeaşi pasiune pentru mişcare.
Spectatorii vor avea ocazia să
asiste la un altfel de meci de baschet, în care driblingul şi aruncarea la panou se execută diferit,
dintr-un s caun rulant, dar aduc
aceeaşi satisfacţie echipei. De asemenea, doritorii vor putea încerca
ei înşişi jocul de baschet în scaun
rulant, ghidaţi de sportivii şi antrenori. Evenimentul este organizat
de Fundaţia Motivation România

RADU ILICEANU
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Osborne: Marea Britanie va plãti datoria
suplimentarã la bugetul UE în douã tranºe
Marea Britanie a înregistrat „un real
succes”, obþinând, ieri, acordul partenerilor sãi europeni pentru amânarea pânã
la 1 septembrie 2015 a plãþii suplimentului de 2,1 miliarde de euro pe care trebuie sã-l verse la bugetul UE, a anunþat ministrul de Finanþe, George Osborne, relateazã AFP ºi Reuters. „Ne-am descurcat mai bine decât speram, este un real
succes”, a spus Osborne, la finalul reuniunii cu omologii sãi de la Bruxelles,
precizând cã þara sa a obþinut acordul
„pentru plata în douã tranºe” în „a doua
parte a lui 2015”, respectiv dupã alegerile legislative din mai anul viitor. Cele douã
tranºe au fost fixate în iulie ºi septembrie 2015, în contextul în care suma trebuia iniþial plãtitã în totalitate la 1 decembrie 2014,
a declarat o sursã europeanã. „Am obþinut o
amânare, nu vom plãti dobândã” ºi „am obþinut
schimbarea regulilor pentru ca acest lucru sã nu
se mai întâmple”, a completat Osborne. În final,

suplimentul pe care va trebui sã-l plãteascã Marea Britanie va fi de circa un miliard de euro,
potrivit ministrului. Pe de altã parte, o sursã din
rândul negociatorilor a declarat pentru AFP cã
suma plãtitã va fi totuºi de 2,1 miliarde de euro.

„Datoria rãmâne de 2,1 miliarde de
euro, prezentarea britanicilor amestecã lucrurile”, a precizat aceasta. Prin
urmare, victoria nu este decât una parþialã pentru premierul britanic David
Cameron, care a calificat drept „inacceptabilã” aceastã reajustare a contribuþiei þãrii sale ca urmare a bunelor
sale rezultate economice. „În aceastã
chestiune am de dat un rãspuns clar.
Nu vom plãti aceste 2,1 miliarde de
euro la 1 decembrie ºi nu am intenþia
sã plãtesc o astfel de sumã”, a afirmat
Cameron ieri dimineaþã, în timpul unei
vizite la Helsinki. Omologii sãi i-au
acordat în cele din urmã un rãgaz, în
contextul în care alegerile legislative
au loc în Marea Britanie în mai 2015. „Consiliul
a recunoscut caracterul excepþional al situaþiei ºi
a solicitat Comisiei Europene sã schimbe regulile” pentru a permite acest compromis, a afirmat
un diplomat.

Kiev: Zeci de tancuri, echipamente ºi trupe Virus informatic, introdus în computere
considerate vitale în SUA
din Rusia au intrat în estul Ucrainei
Kievul a acuzat, ieri, cã zeci de
tancuri, echipamente de artilerie ºi
soldaþi din Rusia au intrat în estul
separatist al Ucrainei, unde cinci
soldaþi au fost uciºi în ultimele 24
de ore. În total, „32 de tancuri, 16

obuziere ºi 30 de camioane militare Kamaz, precum ºi trupe au intrat în Ucraina din Rusia” ºi se îndreptau spre oraºul Krasnîi Luci,
din regiunea rebelã Lugansk, a declarat purtãtorul de cuvânt al armatei ucrainene, Andrei Lisenko. Un alt
convoi de camioane
care transporta trei
staþii radio a trecut
frontiera pe la postul
de control Izvarin,
aflat sub controlul
separatiºtilor, a adãugat el. Lisenko a
menþionat, de asemenea, cã „cinci soldaþi au fost uciºi ºi
alþi 16 (...) rãniþi în
ultimele 24 de ore”.

Un virus informatic de tip „cal
troian”, BlackEnergy, folosit ºi contra NATO, a fost introdus în programe informatice ce controleazã
mare parte din infrastructura americanã ºi poate provoca o catastrofã economicã, avertizeazã Departamentul pentru Securitate Internã
(DHS), relateazã postul ABC News.
Hackeri suspectaþi cã sunt susþinuþi

de cãtre guvernul rus au introdus în computere din SUA considerate „vitale”, încã din 2011,
acest program capabil sã preia
controlul unor operaþiuni industriale complexe, au declarat
surse din cadrul Securitãþii Naþionale citate de ABC News,
evocând dovezi în acest sens
ºi avertizând cã este vorba
dspre o ameninþare foarte serioasã. Programul este utilizat pentru controlarea unor conducte de
petrol ºi gaze, reþele de alimentare
cu energie electricã, de distribuþie
ºi filtrare a apei, turbine eoliene ºi
chiar a unor centrale nucleare,
adaugã postul, subliniind cã oprirea
sau avarierea oricãreia dintre aceste utilitãþi publice poate afecta sute
de mii de americani.

Netanyahu dispune demolarea caselor „teroriºtilor” din Ierusalim
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a
dispus demolarea caselor autorilor atacurilor
„teroriste” din Ierusalimul de Est, a declarat ieri
un responsabil israelian sub acoperirea anonimatului, citat de AFP. Aceastã decizie, supusã
aprobãrii Ministerului Justiþiei, a fost luatã joi
seara, în urma consultãrilor premierului cu responsabilii de securitate, a precizat aceeaºi sursã. Ea nu se va aplica în cazul locuinþelor autorilor celor trei atacuri din ultimele douã
sãptãmâni, respectiv douã atacuri cu
maºina soldate cu patru morþi ºi tentativa de asasinat asupra unui rabin
naþionalist exponent al extremei drepte care solicita sã fie lãsat sã se roage
pe esplanada moscheilor pentru evrei,
a declarat acest responsabil. Autorii palestinieni ai celor trei atacuri au fost
împuºcaþi mortal, noteazã AFP. Decizia premierului intervine într-un climat
de puternicã tensiune în Ierusalimul de
Est, partea palestinianã a oraºului anexat ºi ocupat de Israel. Miºcarea Fatah, a preºedintelui palestinian Mahmoud Abbas, a atribuit ieri miºcãrii rivale islamiste Hamas responsabilitatea
pentru atentatele asupra caselor ºi au-

toturismelor mai multor lideri ai sãi din Fâºia
Gaza, relateazã AFP. „Comitetul central al Fatah
condamnã atacurile din aceastã dimineaþã împotriva cadrelor sale ºi atribuie Hamas responsabilitatea pentru aceste infracþiuni”, a declarat un
înalt responsabil al Fatah, Nasser al-Qidwa, în
cadrul unei conferinþe de presã desfãºurate la
Ramallah, în Cisiordania. Hussein al-Sheikh, un
al membru al conducerii Fatah, a spus la rândul

sãu cã nu are „nici o îndoialã asupra faptului cã
Hamas este responsabilã pentru ceea ce s-a întâmplat împotriva liderilor Fatah”. Hamas a condamnat imediat atacurile produse ieri dimineaþã,
însã, a apreciat Azzam al-Ahmad, lider al Fatah
care rãspunde de dosarul reconcilierii cu Hamas,
„acest lucru nu înseamnã cã Hamasul nu poartã
întreaga responsabilitate”. „Existau semne de
ieri (joi — n.r.) searã, declaraþii ale Hamas împotriva Fatah ºi a lui Mahmoud Abbas, dintre care cea mai marcantã a
fost cea a unui grup de funcþionari
militari ai Hamas, care au anunþat cã
vor face sã eºueze ceremoniile prevãzute cu prilejul comemorãrii a 10 ani
de la moartea lui Yasser Arafat”, a adãugat el. Una dintre explozii a vizat chiar
o estradã montatã în vestul Gaza, în
vederea desfãºurãrii manifestãrilor
dedicate comemorãrii lui Yasser Arafat, principal fondator al Fatah. „Nu
lansãm acuzaþii nefondate împotriva Hamas. Avem informaþii conform
cãrora sursa atacurilor se aflã în
sânul serviciilor armate ale Hamas
ºi sperãm cã Hamas o va descoperi”,
a explicat Ahmad.

ªTIRI
Obama cere Congresului 3,2
miliarde dolari pentru finanþarea
luptei împotriva SI
Preºedintele Barack Obama intenþiona sã cearã, ieri, aleºilor americani un fond suplimentar de 3,2 miliarde de dolari pentru finanþarea luptei împotriva grupãrii Statul Islamic
(SI) în Irak ºi Siria, au declarat oficiali
americani, relateazã AFP. Aceºti bani
vor contribui la finanþarea bombardamentelor lansate de coaliþia internaþionalã, condusã de Statele Unite
ale Americii, ºi la antrenarea ºi înarmarea soldaþilor irakieni, au precizat
responsabilii americani sub rezerva
anonimatului. Raidurile aeriene din
Irak ºi Siria, care, potrivit experþilor
americani, ar putea dura ani de zile,
costã 8,3 milioane de dolari pe zi, conform Pentagonului. Însã ministerul
american al Apãrãrii a anunþat cã
operaþiunea „Determinare absolutã”,
lansatã la începutul lunii august, a
costat deja 580 de milioane de dolari
pânã la 16 octombrie.

Parlamentul bulgar a aprobat
guvernul condus de GERB
Parlamentul bulgar a aprobat, ieri,
formarea unui guvern minoritar de
centru-dreapta condus de liderul
formaþiunii GERB ºi noul premier Boiko Borisov, informeazã Reuters ºi
AFP. Votul a fost vãzut ca o simplã
formalitate dupã ce GERB anunþase
cã dispune de suficient sprijin pentru a guverna. Partidul conservator
GERB a câºtigat alegerile legislative
anticipate din 5 octombrie. Din cei 234
de parlamentari prezenþi, 136 au votat în favoarea guvernului lui Borisov, care ºi-a descris cabinetul ca fiind „proeuropean ºi reformator, deschizând calea pentru o Bulgarie stabilã”. „Este momentul sã asigurãm
independenþa þãrii în materie de energie”, a insistat el în parlament, în
condiþiile în care Bulgaria depinde de
importurile de gaze ruseºti. Constituitã dupã negocieri dificile, echipa
este alcãtuitã din 21 de membri, dintre care 13 din cadrul GERB, 7 din Blocul Reformator (RB, de dreapta) ºi
unul din ABV (de stânga). Guvernul
dispune de o majoritate parlamentarã datoritã sprijinului naþionaliºtilor
Frontului Patriotic.

Orban vorbeºte în premierã
despre „o puternicã presiune”
americanã asupra Ungariei
SUA fac presiuni asupra Ungariei
din cauza cooperãrii sale cu Rusia în
chestiuni de energie, a susþinut premierul Viktor Orban în prima sa declaraþie pe aceastã temã, conform
informaþiilor difuzate ieri de media,
relateazã AFP. „SUA supun Ungaria
unei puternice presiuni” pentru cã se
tem de „apropierea ei de Rusia”, a dat
el asigurãri joi searã, la finalul unei
întrevederi care a avut loc la Munchen cu Horst Seehofer, ºeful guvernului regional din Bavaria. Orban a
afirmat însã cã politica sa „nu este
prorusã, ci proungarã”. Premierul
conservator, acuzat de derivã autoritarã de criticii sãi din Ungaria ºi din
strãinãtate, s-a abþinut pânã în prezent de la comentarii în privinþa reproºurilor aduse de Washington. În septembrie, preºedintele Barack Obama a
numit Ungaria printre þãrile unde existã „o ameninþare împotriva societãþii
civile” ºi i-a declarat indezirabili în
SUA pe ºase responsabili unguri suspectaþi de corupþie. Potrivit lui Orban,
iritarea SUA ar fi direct legatã de susþinerea de cãtre Budapesta a proiectului gazoductului South Stream, al
companiei ruse de gaze Gazprom.

ªTIRI
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Energia nuclearã-un risc
controlabil
07:30 Energia nuclearã-un risc
controlabil
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
08:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Aventurile tânãrului
Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,
Familie, Fantastic
10:10 Labyrinth
1986, Marea Britanie, Aventuri,
Familie, Fantastic, Muzical
12:00 România deºteaptã
12:30 Descoperã Europa ta!
13:00 Ciocnirea civilizaþiilor
14:00 Telejurnal
14:30 Lumea azi
15:00 Ora regelui
16:00 Concert caritabil in
beneficiul Fundaþiei Principesa
Margareta a României
17:00 Medici de gardã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Preºedinte pentru România
22:00 Adio, Tovarãºi!
2011, Rusia, Documentar
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
00:10 Escrocherii financiare
1999, Marea Britanie, Crimã,
Dramã, Thriller

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Visuri la cheie (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Masterchef (R)
15:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Eroi de sacrificiu 2
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,
Thriller
22:30 Stare de asediu
1998, SUA, Acþiune, Thriller
01:00 Eroi de sacrificiu 2 (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,
Thriller
02:30 Stare de asediu (R)

09:00 Danseazã printre stele
(R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,
Familie
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Încredere
2010, SUA, Dramã, Thriller
02:00 Vine razia!
1987, SUA, Comedie, Crimã,
Dramã
03:45 Bãiatul din vecini
2008, Crimã, Thriller
06:00 Observator

07:00 Lumea ºi noi
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Dupã 25 de ani
14:35 Politicã ºi delicateþuri
15:35 Tezaur folcloric
17:00 Adio, Tovarãºi!
2011, Rusia, Documentar
18:00 Lozul cel mare
18:30 Starea naþiei
18:50 Gala Umorului
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Preºedinte pentru
România
22:00 Dosar România *Ediþie
specialã – interiviu cu Dan Puric
23:00 Starea naþiei * Best of
00:10 Ultima iarnã
2006, SUA, Horror, Thriller
01:55 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,
Dramã, Romantic, Dragoste
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Iubire necondiþionatã
2012, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Masterchef (R)
16:00 Cel mai bun prieten al
omului
2010, SUA
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Taken 2: Teroare în
Istanbul
2012, Franþa, Acþiune, Crimã,
Dramã
22:30 Buried: Îngropat de viu
2010, Spania, Dramã, Mister,
Thriller

09:00 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,
Familie
09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:15 Next Star (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,
Familie
20:30 Incredibilul Hulk
2008, SUA, Acþiune, Fantastic,
SF
23:00 Slevin: Nevinovat cu
ghinion
2006, SUA, Dramã, Thriller
01:30 Jesse James
1972, SUA, Western
03:15 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,
Familie
03:45 Incredibilul Hulk (R)
2008, SUA, Acþiune, Fantastic,
SF
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Mistere ºi conspiraþii
09:00 Comoara pierdutãMãnãstirea Vãcãreºti
09:30 Credinþã ºi celebritate
10:00 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd
1999, Canada, Familie
11:00 Master Class Mariana
Nicolesco
12:00 Rezistenþa prin culturã
12:30 Citeºte româneºte!
13:00 Negustorii de ocazii
13:30 Istorii încâlcite
14:10 Monte Carlo
1986, SUA, Dramã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorial ’90
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:25 Rugby* România -SUA.
Meci amical
20:30 Ultimele zile
22:10 Arte, carte ºi capricii
23:10 Drumuri neºtiute
2009, SUA, Dramã
01:10 Noapte indigo
02:00 Memorial ’90
03:00 Rezistenþa prin culturã

HBO
07:50 S-a nãscut o stea
10:10 Liga dreptãþii: Spargerea
de la muzeu
11:30 George Harrison
13:05 Mary cea cu vino-ncoa'
15:05 Iisus mã iubeºte
16:45 Regatul de gheaþã
18:30 Loviturã cu efect
20:25 Profesoara de englezã
22:00 Fetele
22:30 Episoade
23:00 Înainte de miezul nopþii
00:50 Ray Donovan
01:50 Întuneric total
03:35 Un strop de mare
05:30 Filme ºi vedete

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
02:00 Doamne de poveste (R)
03:00 Reþeta de Acasã (R)
03:15 Acasã în bucãtãrie

PRO CINEMA
08:00 Acasã în bucãtãrie (R)
09:00 Doamne de poveste (R)
10:00 X-Men (R)
10:30 Lara (R)
11:30 Acasã în bucãtãrie
12:30 Doamne de poveste
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Norm încurcã - lume (R)
1999, SUA, Comedie
15:30 La bloc (R)
16:00 Lara
17:00 La bloc (R)
18:00 Serviciul Român de
Comedie (R)
19:00 La bloc
20:00 Ultimul cartuº
22:15 Lumea drogurilor
00:15 Tanti Florica (R)
01:00 Lumea drogurilor (R)
02:30 Lumea Pro Cinema

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
14:45 Fotbal FA Cup: 1st Round
16:45 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory Oklahoma:
Benjamin Adegbuyi - Hesdy
Gerges
23:00 Patrula Balamuc
00:00 Condamnaþi pe viaþã
01:00 Wrestling WWE NXT Next
Generation
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:20 Trãsniþii din Queens
1998, SUA, Comedie
07:50 Soþia perfectã
2009, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
09:00 Casa: construcþie ºi
design
09:40 Teleshopping
10:20 Secrete de stil
10:50 Levintza prezintã
11:20 Click! Poftã bunã!
11:50 Fetiþele ponei
2013, Animaþie, Comedie,
Familie
13:50 Avocaþi în Las Vegas
2010, SUA, Comedie, Dramã
15:50 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Jurnalul unui burlac
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Victime Colaterale
2002, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Swamp Devil
2008, Canada, Horror
01:00 Victime Colaterale (R)
2002, SUA, Acþiune, Thriller
03:00 Swamp Devil (R)
2008, Canada, Horror
04:30 Jurnalul unui burlac (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Click! Poftã bunã! (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Teo Show (R)
10:30 Buzduganul cu trei peceþi
1977, România, Aventuri, Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
16:15 O mãrit pe mama soacrã!
(R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Norocul îþi bate la uºã
22:30 Dispãrutã fãrã urmã
2007, SUA, Crimã, Dramã,
Mister, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Asta-i România! (R)
03:45 Dispãrutã fãrã urmã (R)
2007, SUA, Crimã, Dramã,
Mister, Thriller
05:30 WOWBiz (R)

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd
1999, Canada, Familie
11:00 Master Class Mariana
Nicolesco
12:00 Pescar hoinar
12:30 Jurnal de front
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Pas în doi
1985, România, Dramã
16:00 Mistere ºi conspiraþii
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Astã searã dansãm în
familie
1972, România, Comedie
22:10 Noiembrie, ultimul bal
1989, România, Dramã
00:00 Omul cu chitara
01:00 Astã searã dansãm în
familie (R)
1972, România, Comedie
02:50 Jurnal de front

HBO
07:20 Profesoara de englezã
08:55 Ghinionistul
10:30 Pe platourile de filmare
11:00 George Harrison
12:55 Batman: Întoarcerea
Cavalerului Negru, Partea 2
14:15 Despãrþiþi, dar împreunã
16:00 Fata cu nouã peruci
18:00 Stagiarii
20:00 Loviþi de dragoste
2013, Franþa, Comedie
21:40 Rãmâi cu mine
22:30 Poveºti de groazã
23:25 O inimã normalã
01:35 Jackass prezintã: Un
bunic nebun
03:05 Filiera evreiascã

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
02:00 Doamne de poveste (R)
03:00 Reþeta de Acasã (R)
03:15 Acasã în bucãtãrie

PRO CINEMA
08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste (R)
10:30 Descoperã România (R)
11:00 Lara (R)
12:00 Acasã în bucãtãrie (R)
13:00 Promotor (R)
13:30 Doamne de poveste (R)
14:30 Lara
15:45 La bloc (R)
16:45 Ultimul cartuº (R)
19:00 La bloc
20:00 Punctul zero
22:15 Rivala
00:15 Lara (R)
01:15 Rivala (R)
03:00 Lumea Pro Cinema
03:30 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Sete de crapi
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: Daniel
Ghiþã - Dzevad Poturak, Peter
Aerts - Tyrone Spong
23:00 Patrula Balamuc
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
02:30 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:20 Un nou început
2004, Dramã
09:40 Teleshopping
10:20 Fetiþele ponei (R)
2013, Animaþie, Comedie,
Familie
12:20 Adevãrul despre România
(R)
13:20 Playtech
13:50 Secretele magiei
14:50 Epic Show (R)
15:50 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:00 ªtirile Times New Roman
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Frecvenþe stranii 2
2003, SUA, Dramã, Fantastic,
Horror, SF, Thriller
01:30 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
02:30 Schimb de mame (R)
04:00 ªtirile Times New Roman
(R)
04:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:30 Casa: construcþie ºi
design (R)
06:00 Playtech (R)
06:30 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Buzduganul cu trei peceþi
(R)
1977, România, Aventuri, Istoric
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 KIDSing Romania (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 KIDSing Romania
23:00 Rãzboinicul
2003, SUA, Acþiune, SF
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:15 Rãzboinicul (R)
2003, SUA, Acþiune, SF
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Anunþul tãu!
MITRACHE ADRIAN (pentru SC GEMA CONS SRL)
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM DOLJnu este necesarã efectuarea
evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã
efectuarea evaluãrii adecvate
– în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul „Construire imobile colective
P+4+M”, propus a fi amplasat
în Municipiul Craiova, str. Tineretului, nr. 18E, judeþul Dolj.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul APM DOLJ, strada
Petru Rares, nr. 1, în zilele LV, între orele 9-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã la data 12.11.2014.
ANIVERSÃRI
Cu ocazia aniversãrii zilei numelui Andra, Alina,
Claudiu ºi Radu veriºori ureazã
doamnei SÎRBU
MIHAELA, Tradiþionalul “La Mulþi
Ani”, sãnãtate,
prosperitate ºi
mult noroc în
viaþã!

La zi onomasticã,
Costel, Doina ºi Lenuþa ureazã domnului SÎRBU GABRIEL,
multã sãnãtate, viaþã lungã, bucurii ºi
împliniri!
DoamneiCARAMAN
GABRIELA de ziua
numelui îþi dorim sãnãtate, fericire, ºi “La
Mulþi Ani!”. Familia
Florescu.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni. Rog
seriozitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vânzãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon:0251/552.089;
0747/072.570.
OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist / ã
cu sau fãrã experienþã. Telefon: 0766/
617.521.

S.C. ANDRES ROB
CONSTRUCT angajeazã coordonator
activitate de transport
rutier. Relaþii la telefon: 0724/049.832.
Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Telefon: 0724/947.197.
MEDITAÞII
Meditez geografie. Telefon: 0749/043.111.
Meditez limba românã. Telefon: 0762/
929.809.
PRESTÃRI SERVICII
Filmãrifotovideodecalitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.

Persoanã serioasã îngrijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri interioare de calitate, 26
ani experienþã în þarã
ºi strãinãtate. Telefon:
0767/174.979.
Repar frigidere la domiciliul clientului. Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Urgent! Garsonierã
BrazdãG-uri,31,27mp.
Telefon: 0766/227.092;
0756/513.637.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 camere ultracentral, ultralux, A.C. internet, toate dotãrile. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 92
mp în Bucureºti, în faþa
Facultãþii de Drept. Telefon: 0721/995.405.
Proprietar vând
VÂNZÃRI
apartament 3 cameGARSONIERE
Urgent – vând came- re decomandat, lux,
rã cãmin 22 m.p. preþ centralã, Craioviþa
10.000 Euro. Telefon: Nouã - Orizont. Telefon: 0752/641.487.
0766/271.705.
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Particular vând apartament 2 semidecomandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând apartament 3
camere, Filiaºi. Telefon: 0766/577.828.
CASE

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren 2800 mp. Telefon: 0767/840.722.
VândcasãlaNegoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton- fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/ 692.884.
Vând casã în Ocnele Mari Vâlcea, poziþie excelentã, spaþii
generoase, detalii zilnice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ, judeþul Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã 2 camere, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã Regalã superbã 3 camere ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 camere, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi canalizare la poartã, localitatea Ciutura. Telefon: 0763/305.850.
Vând casã în comuna Breasta - Dolj, lângã primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.

Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate
utilitãþile, 345 mp teren
+ cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro. Telefon: 0728/890.807.
TERENURI
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru,
stradal, utilitãþi, apã,
curent, canalizare,
îngrãdit, doar sã vã
ridicaþi casa, 35 euro/
mp, negociabil. Telefon:0761/817.214.
Vând teren lângã
abatorul de animale
stradal,10000 mp,
Ghindeni, utilitãþi, apã
ºi curent, 8 euro/mp,
negociabil . Telefon:0761/817.214.
Vând teren 10000 mp,
Malu Mare, lângã
moarã, stradal, având
posibilitate pentru utilitãþi, curent ºi apã, 15
Km de Craiova, 10
euro / mp, negociabil.
Telefon: 0761/817.214.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vândterencentral,deschidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la telefon: 0746/495.167.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
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Ocazie! Vând, închiriez, teren, Calea Bucureºti, km 9, 10002000 m deschidere
36 m, ideal pentru
Showroom, depozit,
halã, parc auto, benzinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil. Telefon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tanchiºtilor, între vile. Telefon: 0351/170.504.
Ocazie! Vând 800
mp, teren ideal pentru casã, zonã pitoreascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren arabil, intravilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Telefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate construcþie, grãdinã Bio. Telefon:
0724/805.298, dupã
ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi teren intravilan 650 mp,
deschidere 28 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând pãdure comuna Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã, gaze. Poziþie superbã. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI

CUMPÃR TEREN
AGRICOL. TELEFON: 0766/368.385.
SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant Filiaºi. Telefon: 0766/
577.828.
Vând spaþiu comercial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI
Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locuibilã. Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
0771/663.179.
Schimb teren intravilan 4000 mp cu apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecuperatã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.
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Vând (schimb) dezmembrãri Fiat Punto
S.T.D.I. an 1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie
2006, full optional
piele, xenon, navigaþie, impecabil. Telefon: 0762/109.595.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând aspirator, fotolii, scoarþã ºi covoare olteneºti, saltea
copil, lampadar. Telefon: 0770/298.240.
Vând 2 jenþi cu cauciucuri de Logan. Telefon: 0766/304.708.
Vând chivetã, 55/40
cm, 30 Ron, tablouri
sfinþi, 30 Ron, cãrþi diverse, 2 Ron. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Telefon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei /
bucatã, tinere, sãnãtoase. Telefon: 0763/
226.996.
Vând copertinã lungime 6 m, lãþime 1.5
m. Telefon: 0744/
391.195.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã –
80 lei, sãpun de casã
5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane,
butoi varzã, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Telefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau magazin Auto –Cielo 2007. Telefon: 0767/
153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru combinã C 12M, cutie viteze, reductor tracþiune, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu congelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.Avantajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicletã bãrbãteascã. Telefon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
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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.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese
Dacia noi, calculator
instruire copii, combinã muzicalã stereo. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã- 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând Frigider Arctic
180 litri ºi premergãtor copii. Telefon:
0745/602.001.
Vând grâu, uºi ºi ferestre. Telefon: 0766/
676.238.
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Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr Catargiu Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
SCHIMBURI
Vând sau schimb
calorifere de tablã
puþin folosit cu un
calorifer fontã 120/
80 foarte puþin folosit. Telefon: 0720/
231.610.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
GARSONIERE

Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 camere decomandate, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinematograf
Craioviþa, 180 euro/
lunã. Telefon: 0728/
012.055.
Apartament 2 camere decomandate lux,
A.C. microcentralã,
balcon închis, complet mobilat. Telefon:
0722/956.600; 0756/
028.300.
Închiriez apartament
ultracentral, ultralux,
A.C. toate dotãrile,
mobilier ultramodern
ºi regim hotelier. Telefon: 0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat,
depozit, Dezrobirii. Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

cuvântul libertãþii / 13

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Închiriez 3 camere,
ultracentral, centralã, A.C. mobilat,
lux. Telefon: 0726/
212.774.
MATRIMONIALE
Salariat, 50 ani, serios, cu serviciu caut
doamnã pentru prietenie. Telefon: 0785/
103.411.
Pensionar, 65/1,60/
65 caut pensionarã
serioasã pentru prietenie, convieþuire la
þarã, menaj, curãþenie, întreþinere. Telefon: 0253/289.198.

65/170/80, pensionar
nefumãtor, fãrã obligaþii, doresc doamnã pensionarã fãrã obligaþii.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Cumpãr garsonierã
DIVERSE
Maºinã de cusut în Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.
Caut o familie nevoiaIleana, maºinã de
sã care poate îngriji
DIVERSE
cusut de cismãrie
permanent o gospoveche, maºinã de Cumpãr cãrucior pendãrie la þarã (Vâlcea)
scris defectã. Tele- tru handicapat. Teleo las moºtenire. Telefon: 0251/417.493. fon: 0351/460.132.
fon: 0351/809.908,
Sinaia cimitir Secu ÎNCHIRIERI OFERTE
dupã ora 18.00.
vând loc de veci su- Închiriez apartament
PIERDERI
prapuse lucrare fini- 4 camere, mobilat,
Pierdut ºtampilã rosatã neocupatã. Te- utilat, centralã, tot
tundã nr.3 emisã de
lefon: 0722/456.609. confortul, Materna
S.C.T- Bucureºti S.A.
Craioviþa.
Telefon:
Vând tub plastic penSe declarã nulã.
tru forat puþuri di- 0756/379.809.
mensiune 112. Tele- Închiriez apartament
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
fon: 0745/589.825. douã camere, parter,
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Vând þiglã Jimbolia ºi ultracentral. Telefon:
Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
cãpriori din demolãri. 0722/654.845.
Telefon:0722/943.220; Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Te- Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu lefon: 0771/780.325. Subsemnatul.................................................................................
jantã 155/13 noi, ara- Închiriez una came- Domiciliat în ............................................................................
gaz voiaj cu douã rã mobilatã la o tâ- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
ochiuri cu butelie, poli- nãrã necãsãtoritã vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
rubrica ...................................... la data de ....................
zor unghiular (flex) D cu posibilitãþi de pla- la
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
125/ 850 W, foarfecã tã a întreþinerii ºi chitãiat tablã de banc, riei în zona Mater- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
canistrã aluminiu na Craioviþa. Tele- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
nouã 20 l, reductor fon: 0726/497.404. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oxigen sudurã, alter- Închiriez cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nator 12V nou, delcou medical dotat co- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
aprindere Dacia 1310 respunzãtor. Rela- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nou, arzãtoare gaze þii la telefon: 0251/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sobã D 600 mm. Te- 412.966; 0741/ sâmbãtã, 8 noiembrie 2014
Semnãtura:..........................................
lefon: 0251/427.583. 072.812.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

BASCHET (M) – Liga Naþionalã, etapa a 6-a: BC Timiºoara – SCM U Craiova 79-73. Cu detalii, în ediþia de luni.
HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-A

Ultima reprezentaþie
din acest an, la Polivalentã
SCM Craiova – U Neptun Constanþa, duminicã, ora 18:00
Handbalistele de la SCM Craiova
întâlnesc mâine, la Sala Polivalentã, pe
Universitatea Neptun Constanþa, într-un
ultim meci pe teren propriu în acest an.
Evident, prin prisma evoluþiilor
extraordinare de pânã acum, fetele
pregãtite de Aurelian Roºca pornesc
mari favorite în faþa formaþiei clasate
pe locul 12, un succes asigurându-le
iernarea pe poziþia secundã. “Doar
atât”, deoarece e imposibil de crezut
cã liderul Baia Mare se va împiedica
în runda ce încheie turul de campionat,
“acasã”, de codaºa U Cluj, plus cã albalbastrele vor avea un joc înfernal în
fief-ul Coronei Braºov.
Revenind la partida de mâine,
Craiova nu s-a înclinat în acest sezon,
la Polivalentã, decât în compania
liderului ºi campioanei en-titre, de

Programul complet al rundei – duminicã:
HC Dunãrea Brãila – HCM Rm. Vâlcea,
HC Zalãu – HCM Roman (ambele 11:00),
CSM Ploieºti – CSM Cetate Devatrans
(11:30), U Alexandrion Cluj – ASC Corona
Braºov (15:15), SC Mureºul Tg. Mureº –
CSM Bucureºti (17:00), SCM CRAIOVA –
Universitatea Neptun Constanþa (18:00).
Partida CSM Unirea Slobozia – HCM Baia
Mare s-a disputat în devans, miercuri, încheindu-se cu scorul de 33-21 în favoarea
formaþiei vizitatoare.
1. Baia M.*
33
8. Ploieºti
12
2. CRAIOVA 30
9. Slobozia*
12
3. CSM Buc. 26
10. Vâlcea
11
4. Corona
26
11. Deva
10
5. Roman
20
12. Constanþa 9
6. Brãila
18
13. U Cluj
8
7. Zalãu
13
14. Tg. Mureº 0
* - un joc mai puþin.
altfel, aceasta fiind ºi singura sincopã
dacã nu icludem aici ºi jocul pierdut în
deplasarea de la CSM Bucureºti, dar
adjudecat la masa verde (n.r. “Cazul
ecusoanele”). De partea cealaltã,
echipa de la malul Mãrii are o singurã
victorie în ºase “ieºiri”, una deloc
concludentã de moment ce a fost
obþinutã la “lanterna” Târgu Mureº,
grupare care n-a obþinut nici mãcar un
punct pânã acum.

Programul celorlalte echipe craiovene de salã
HANDBAL (M): Singura echipã de salã ce evolueazã în
divizia secundã, Universitatea Craiova, joacã azi, de la ora
13:00, în deplasare, cu Academia de Handbal Minaur Baia
Mare. Dupã 7 etape, Craiova ocupã locul 5, cu 15 puncte (5
victorii ºi 2 înfrângeri), în timp ce oponenta se aflã pe 7, cu
12 puncte (4v, 2î).
BASCHET (F): Pe ultimul loc al clasamentului (14), fãrã sã fi

bãtut pe nimeni în 9 etape, în plus, chiar cedând la diferenþe mari
de scor, SCM CSª Craiova, dã piept azi, de la ora 18:30, la Arad,
cu a 4-a clasatã, Universitatea Goldiº ICIM Arad (7v, 2î).
VOLEI (F): Învinsã în toate cele 4 meciuri din Divizia A1,
unde ocupã ultimul loc (12) cu 1 punct (smuls la acel 2-3 cu
Penicilina, la Iaºi, din runda inauguralã), SCM U Craiova se
duelazã, azi, de la 18:00, “afarã”, cu CSM Satu Mare, echipã

aflatã pe 9, cu 3 puncte (1v, 3î).
VOLEI (M): Dupã insucesul de joi de la Belgrad, 2-3 cu
Partizan în CEV Cup (meci tratat în ultima paginã a cotidianului nostru), SCM U Craiova se bate mâine, de la ora 17:00, cu
ªtiinþa Explorãri Baia Mare. Bãieþii lui Dan Pascu sunt pe locul
3 al ierarhiei, cu 9p (3v, 1î), iar gazdele partidei ocupã poziþia
a 5-a, cu 8p (de asemenea 3v, 1î).

SPORT
SPORT LA
LA TV
TV ÎN
ÎN WEEKEND
WEEKEND –– TRANSMISII
TRANSMISII ÎN
ÎN DIRECT
DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
10:00, 13:35 – MOTO GP – FP3, QP,
FP4, Q1, Q2 – Marele Premiu al Valenciei, în Spania / 17:00, 19:00, 21:00 –
FOTBAL – Spania: Almeria – Barcelona,
Getafe – Elche, Real Madrid – Rayo.
DIGI SPORT 2
11:00 – POLO – Superliga Naþionalã:
Steaua – Dinamo / 14:45 – VOLEI (F) –
Divizia A1: Dinamo – Alba Blaj / 17:00,
19:15 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Gyor – Viborg, Larvik – HCM Baia
Mare / 20:45 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Dinamo – HC Odorhei.
DIGI SPORT 3
14:45, 16:15 – POLO – Superliga Naþionalã: Criºul Oradea – Rapid, CSM Digi
Oradea – Sportul Studenþesc / 17:45,
19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BCM U Piteºti – U-BT Cluj, CS Energia Tg. Jiu – CSU Asesoft Ploieºti /
21:45 – FOTBAL – Italia: Sampdoria –
Milan.
DOLCE SPORT
15:30 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov
– Pandurii / 19:15 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Larvik – HCM Baia
Mare.
DOLCE SPORT 2
14:00 – TENIS – Fed Cup: Cehia –
Danemarca / 18:00 – FORMULA 1 – Calificãri Marele Premiu al Braziliei / 19:30
– FOTBAL – Anglia: Queens PR – Man.

City / 21:45 – FOTBAL – Italia: Sampdoria – Milan.
SPORT.RO
14:45 – FOTBAL – Cupa Angliei, meci
din prima rundã.
EUROSPORT
14:45, 17:00 – FOTBAL – Anglia: Liverpool – Chelsea, Man. United – Crystal
Palace.
EUROSPORT 2
9:00, 10.30, 12.45, 15:00 – PATINAJ
ARTISTIC (F, M) – Grand Prix la Beijing, în China / 16:30, 19:30 – FOTBAL
– Germania: Frankfurt – Bayern Munchen, Werder Bremen – Stuttgart.
TVR 2
18:30 – RUGBY – Meci amical: România – Statele Unite.
LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC
Botoºani – CFR Cluj, U Cluj – Petrolul.
LOOK PLUS
15:30 – FOTBAL – Liga I: FC Braºov
– Pandurii.

Duminicã
DIGI SPORT 1
9:40, 11:00, 12:00 – MOTO GP:
WUP, Grila de Start ºi Marele Premiu al
Valenciei, în Spania / 16:00 – FOTBAL –
Italia: Juventus – Parma / 18:00 – FOTBAL – Franþa: St. Etienne – Monaco /
20:00 – FOTBAL – Spania: Valencia –
Bilbao / 22:00 – FOTBAL – Franþa: Paris
SG – Marseille.

DIGI SPORT 2
12:00 – POLO – Superliga Naþionalã:
Steaua – Dinamo / 14:00, 16:00 – TENIS (M) – Turneul Campionilor, la Londra, în Regatul Unit / 18:10, 20:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Hypo
Viena – HC Leipzig, Buducnost – Thuringer / 22:00 – TENIS (M) – Turneul
Campionilor, la Londra, în Regatul Unit.
DIGI SPORT 3
11:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Ploieºti – Cetate Devatrans /
13:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM Baia Mare – Potaissa Turda /
15:15 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
U Cluj – Corona Braºov / 17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Steaua CSM
– CSU Atlassib Sibiu / 19:00 – FOTBAL – Italia: Fiorentina – Napoli / 22:00
– FOTBAL – Spania: Sociedad – Atl.
Madrid.
DOLCE SPORT
15:30 – FOTBAL – Anglia: Tottenham – Stoke City / 17:30 – FOTBAL
– Liga I: Oþelul – Astra.
DOLCE SPORT 2
14:00 – TENIS – Fed Cup:
Cehia – Danemarca / 18:00 –
FORMULA 1 – Cursa Marele
Premiu al Braziliei / 22:30 –
BASCHET NBA: Brooklyn – Orlando.
EUROSPORT
12:00 – HALTERE (F) – Campionatul Mondial, la Almaty, în Kazahstan /

15:30, 18:00 – FOTBAL – Anglia: Sunderland – Everton, Swansea – Arsenal.
EUROSPORT 2
8:30 – PATINAJ ARTISTIC – Galã
demonstrativã la Beijing, în China /
16:30, 19:30 – FOTBAL – Germania:
Wolfsburg – Hamburg, Dortmund –
Monchengladbach.
LOOK TV
15:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I:
CSMS Iaºi – CS U Craiova, Concordia
Chiajna – Steaua.
LOOK PLUS
17:30 – FOTBAL – Liga I: Oþelul –
Astra.
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FOTBAL – LIGA A IV-A –
ETAPA A 13-A

FOTBAL – LIGA A III-A – ETAPA A 11-A

Astãzi, ora 12:00: Progresul Segarcea –
CS U II Craiova, Dunãrea Calafat – Vânãtorul Desa, Viitorul Cârcea – Danubius Bechet,
Dunãrea Bistreþ – Recolta Ostroveni, Unirea Leamna – Amaradia Melineºti, ªtiinþa
Malu Mare – Victoria ªtiinþa Celaru.
1. CS U II
31 7. Bechet
19
2. Calafat
27 8. Ostroveni
11
3. Cârcea
27 9. Celaru
9
4. Bistreþ
24 10. Malu Mare 9
5. Segarcea 23 11. Melineºti* 8
6. Leamna
19 12. Desa*
1
* - un joc mai puþin.

Municipal n-a putut
produce surpriza
Viitorul Municipal Craiova, singura echipã fãrã victorie din Seria 4, a
rãmas cu acest statut ºi dupã etapa
a 12-a, cedând, ieri, în faþa ocupantei poziþiei a doua a ierarhiei, neînvinsa Naþional Sebiº, scor 0-2 la
Iºalniþa. Vizitatorii din judeþul Arad
au încheiat conturile în finalul primei reprize, în minutele 44 ºi 45,
odatã cu reuºitele lui Sulea ºi Bozian.
Sãptãmâna viitoare avem derby-ul

doljean al seriei, Municipal mergând
la Braloºtiþa pentru disputa cu mult
mai bine plasata ACSO Filiaºi, formaþie care a stat în aceastã rundã,
ca urmare a faptului cã Muncitorul
Reºiþa s-a retras din campionat.
Trecând în Seria 3, ACS Podari
face azi o nouã încercare disperatã
de a evada din subsolul clasamentului, trupa pregãtitã de Dragoº Bon
înfruntând, acasã, pe ilfovenii de la
Inter Clinceni.

LIGA A V-A – ETAPA A 10-A
Duminicã

Seria 3

Seria 4

Ieri: Atletic Bradu – AFC Astra II 6-0, CS Afumaþi – Sporting
Roºiori 1-0, Urban Titu – CS ªtefãneºti 2-1, Chindia Târgoviºte –
Dinicu Golescu Câmpulung 1-0.
Astãzi, ora 14:00: ACS PODARI – Inter Clinceni, FCM Târgoviºte – Argeºul Piteºti, Viºina Nouã – Concordia Chiajna II.
1. Afumaþi
21
8. Roºiori
14
2. Titu
21
9. FCM Târg.*
13
3. Chindia
20
10. Clinceni*
11
4. Chiajna II*
18
11. Viºina N.*
11
5. ªtefãneºti
18
12. Bradu
10
6. Argeºul*
18
13. Astra II
6
7. D. Golescu
17
14. PODARI*
5
* - un joc mai puþin.

Ieri: VIITORUL MUNICIPAL CRAIOVA – Naþional Sebiº 0-2,
Vulturii Lugoj – Pandurii II Tg. Jiu 1-0, Nuova Mama Mia Becicherecul Mic – Minerul Mehedinþi 4-0.
Astãzi, ora 14:00: FC Hunedoara – Millenium Giarmata, CS Ineu
– UTA Bãtrâna Doamnã, ªtiinþa Turceni – Minerul Motru. ACSO
FILIAªI stã, deoarece Muncitorul Reºiþa s-a retras din campionat
1. Mama M.*
24
8. Hunedoara**
12
2. Sebiº*
24
9. Mehedinþi
8
3. UTA**
20
10. Motru**
6
4. Giarmata*
19
11. Turceni**
6
5. Lugoj*
17
12. Ineu**
6
6. Pandurii II*
16
13.V. M. CRAIOVA* 3
7. FILIAªI*
13
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

Patru atleþi de la CSM Craiova, în Turcia
pentru Balcaniada de Cros
Astãzi, în localitatea turcã Darica,
cei mai buni atleþi simpatizanþi ai
concursurilor de cros din Balcani se
vor aduna pentru a-ºi împãrþi medaliile din acest an la Campionatului
Balcanic. Lotul României deplasat de
federaþia de specialitate este unul
destul de numeros, din care fac parte
ºi patru sportivi legitimaþi la CSM
Craiova, ce ºi-au obþinut prezenþa în
Turcia dupã rezultatele foarte bune
consemnate la Campionatul Naþional,
de la Bãile Felix, din urmã cu douã
sãptãmâni. ªtefana Andrei, medaliat

cu argint la seniori ºi Motogna
Bogdan, ocupant al locului patru la
tineret, vor participa în întrecerile
masculine, iar în cursele fetelor vor
alerga Moagã Elena ºi Constantinescu Daniela, cele douã atlete clasate
pe prima, respectiv a doua poziþie la
naþionale, categoria senioare. Delegaþia tricolorã a fãcut deplasarea în
Turcia de joi, urmând ca întrecerile
sã se desfãºoare astãzi, într-o singurã zi. Revenirea atleþilor români în
þarã este programatã pentru mâine
dimineaþã.

LIGA EUROPA– FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A
Rezultate complete
GRUPAA: FC Zurich – Villarreal 3-2, Apollon
Limassol – Monchengladbach 0-2.
Clasament: 1. M’gladbach 8p, 2. Villarreal 7p,
3. FC Zurich 4p, 4. Apollon 3p.
GRUPA B: HJK Helsinki – AC Torino 2-1, FC
Copenhaga – FC Bruges 0-4.
Clasament: 1. FC Bruges 8p, 2. AC Torino 7p,
3. FC Copenhaga 4p, 4. HJK Helsinki 3p.
GRUPA C: Asteras T. – Tottenham 1-2, Beºiktaº – Partizan B. 2-1.
Clasament: 1. Beºiktaº 8p, 2. Tottenham 8p, 3.
Asteras 4p, 4. Partizan 1p.
GRUPA D: ASTRA – Celtic 1-1 (William de
Amorim 79 / Johansen 32), Dinamo Zagreb – FC
Salzburg 1-5.
Clasament: 1. FC SALZBURG 10p, 2. Celtic
8p, 3. Dinamo Z. 3p, 4. ASTRA 1p.
GRUPA E: Dinamo Moscova – Estoril P. 1-0,

Panathinaikos – Eindhoven 2-3.
Clasament: 1. DINAMO M. 12p, 2. PSV Eindhoven 7p, 3. Estoril 3p, 4. Panathinaikos 1p.
GRUPA F: Karabah – Dnepr 1-2, St. Etienne –
Inter Milano 1-1.
Clasament: 1. Inter 8p, 2. St. Etienne 4p, 3. Dnepr
4p, 4. Karabah 4p.
GRUPA G: Feyenoord – Rijeka 2-0, Sevilla –
Standard Liege 3-1.
Clasament: 1. Sevilla 8p, 2. Feyenoord 6p, 3.
Standard 4p, 4. Rijeka 4p.
GRUPA H: Wolfsburg – FK Krasnodar 5-1,
Everton – Lille 3-0.
Clasament: 1. Everton 8p, 2. Wolfsburg 7p, 3.
Lille 3p, 4. FK Krasnodar 2p.
GRUPA I: Sparta Praga – Slovan Bratislava 40, Napoli – Young Boys Berna 3-0.
Clasament: 1. Sparta P. 9p, 2. Napoli 9p, 3.Young

B. 6p, 4. Slovan 0p.
GRUPA J: Rio Ave – STEAUA 2-2 (Diego
Lopes 35, 77 pen. / Keºeru 60, Filip 90+4), Dinamo Kiev – Aalborg 2-0.
Clasament: 1. Dinamo K. 9p, 2. STEAUA 7p, 3.
Aalborg 6p, 4. Rio Ave 1p.
GRUPA K: Guingamp – Dinamo Minsk 2-0,
Fiorentina – PAOK Salonic 1-1.
Clasament: 1. FIORENTINA 10p, 2. Guingamp
7p, 3. Salonic 4p, 4. Dinamo Minsk 1p.
GRUPA L: Lokeren – Trabzonspor 1-1, Legia
Varºovia – Metalist Harkov 2-1.
Clasament: 1. LEGIA 12p, 2. Trabzonspor 7p,
3. Lokeren 4p, 4. Metalist 0p.

Runda viitoare va avea loc în 27 noiembrie.
Echipele scrise cu majuscule au obþinut deja calificarea.

Seria 1: Avântul Giubega – Viitorul Dobridor, Viitorul Ciupercenii Noi – Voinþa Caraula, SC Poiana Mare – SIC Pan Unirea,
Tractorul Cetate – Recolta Galicea Mare, Flacãra Moþãþei – Viitorul Vârtop, Progresul Ciupercenii Vechi – Fulgerul Maglavit, Dunãrea
Negoi – Victoria Pleniþa. Avântul Verbiþa stã.
Clasament (primele 5): 1. SIC PAN 24p (1 joc), 2. Pleniþa 21p (- 1 joc), 3. Cetate 19p,
4. Moþãþei 18p (- 1 joc), 5. Ciupercenii N. 16p.
Seria 2: Viitorul GP Siliºtea Crucii – CSM
Progresul Bãileºti, Triumf Bârca – Progresul
Cerãt, Voinþa Radovan – Recolta Cioroiaºi, AFC
Giurgiþa – Recolta Urzicuþa, Avântul Rast –
Recolta Seaca de Câmp, Gloria Catane – Viitorul Mãceºu de Sus, Recolta Mãceºu de Jos
– Unirea Goicea.
Clasament (primele 5): 1. Mãceºu S. 22p
(- 1 joc), 2. Catane 20p, 3. Cerãt 18p, 4. Bãileºti 15p, 5. Giurgiþa 15p.
Seria 3: Viitorul Sadova – Dunãrea Gighera, Unirea Amãrãºtii de Jos – Avântul Daneþi, Unirea Tricolor Dãbuleni – Victoria Cãlãraºi, Progresul Amãrãºtii de Sus – Torentul
Secui, Viitorul Gângiova – Unirea Tâmbureºti,
Avântul Dobreºti – Fulgerul Mârºani. Ajax
Dobroteºti stã.
Clasament (primele 5): 1. Tâmbureºti
20p, 2. Amãrãºtii S. 20p, 3. Cãlãraºi 15p (1 joc), 4. Sadova 15p (- 1 joc), 5. Daneþi
14p (- 1 joc).
Seria 4: Unirea Câmpeni – Luceafãrul Popânzãleºti, Viitorul Apele Vii – Avântul Pieleºti,
Voinþa Puþuri – ªtiinþa Teasc, Viitorul II Cârcea – Atletico Zãnoaga, Sporting Leu – Progresul Castranova, Flacãra Drãgoteºti – Viitorul Coºoveni.
Clasament (primele 5): 1. Cârcea II 24p (1 joc), 2. Castranova 21p, 3. Coºoveni 19p,
4. Puþuri 19p, 5. Leu 17p.
Seria 5: CS Casa Bogdan Craiova – Aktiv
Padea, Inter Secui – Fortuna Craiova, ªtiinþa
Calopãr – Viitorul Ghindeni, AS Rojiºte –
Avântul Þuglui, Avântul Gherceºti – Voinþa
Belcin, Viitorul ªtiinþa Craiova – Arena Bulls
Preajba.
Clasament (primele 5): 1. Secui 25p, 2. Rojiºte 21p, 3. Þuglui 19p, 4. ªtiinþa Craiova 19p,
5. Preajba 15p.
Seria 6: Vulturul Cernãteºti – Viitorul Valea
Fântânilor, Rapid Potmelþu – Unirea Braloºtiþa, Standard ªimnicu de Sus – Luceafãrul Craiova, AS Scaieºti – Jiul Breasta, Progresul Mischii – Viitorul Municipal II Craiova. AS Greceºti stã.
Clasament (primele 5): 1. Municipal II 22p,
2. Potmelþu 18p (- 2 jocuri), 3. Luceafãrul 16p
(- 1 joc), 4. Braloºtiþa 14p (- 1 joc), 5. Valea F.
11p (-1 joc).
Cu excepþia partidelor Progresul Mischii
– Viitorul Municipal II Craiova (ora 13:00)
ºi Dunãrea Negoi – Victoria Pleniþa (ora
14:00), toate celelalte meciuri sunt programate de la ora 11.00.
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Duminică, Universitatea Craiova întâlneşte CSMS Iaşi, formaţie
care tocmai a obţinut primul succes în campionat, în Giuleşti
Universitatea Craiova joacă duminică, de la ora 15.30, în deplasare cu CSMS Iaşi, echipă antrenată
de fostul tehnician al FCU Craiova,
Nicolo Napoli. Emil Săndoi, a prefaţat disputa de la Iaşi: „Ne bucurăm că a mai trecut un val şi ţinem
în continuare steagul sus. Mai sunt
patru hopuri până la final şi ne dorim să le trecem cu bine. Iaşiul este
o echipă în creştere de formă, de
trei etape nu pierde. Va fi un joc dificil. Cu multă dăruire, organizare
şi dorinţă rezultatul ne poate fi favorabil. Iaşiul are câţiva jucători de
valoare, cu experienţă în prima ligă,
cum sunt Wesley, Olah, Ciucur ori
Cristi Munteanu, dar asta nu înseamnă că nu vom face tot ce depinde de noi pentru a obţine un rezultat bun”. Săndoi n-a dorit să comenteze perioada în care acceptase un tandem cu Nicolo Napoli, pe
banca echipei lui Mititelu, în primăvara trecută, spunând că „au fost
nişte simple discuţii”. În schimb,

Emil Săndoi a vorbit despre relaţia
cu Florin Prunea, alături de care a
cucerit eventul în 1991 la Craiova.
„De Florin Prunea mă leagă amintiri frumoase, am fost colegi la Universitatea, apoi i-am fost şi antrenor în Bănie, apoi am lucrat împreună la FRF, unde el s-a ocupat, ca
şi mine, de naţionala de tineret. Florin nu se va reîntâlni numai cu mine,
ci şi cu Sorin Cârţu, care i-a fost
antrenor în 1991 şi au lucrat împreună la Iaşi acum 2 ani, dar şi cu
Adrian Popescu. Din punctul meu
de vedere este unul dintre cei mai
buni conducători din ţară, ştie să-şi
protejeze echipa, jucătorii. Este un
băiat deosebit, un prieten adevărat,
dar timp de 90 de minute vom fi
adversari. Fie ca cea mai bună echipă să câştige duminică“.
Săndoi a ţinut să mulţumească
autorităţilor locale pentru prelungirea termenului de demolare a arenei „Ion Oblemenco”: „Mulţumim
municipalităţii, Consiliului Local

Craiova şi doamnei primar Lia Olguţa Vasilescu pentru înţelegerea
de care au dat dovadă, astfel încât
următoarele două meciuri de campionat şi partida din Cupă cu Steaua se vor juca pe Oblemenco. Ne
dorim să răsplătim încrederea de
care beneficiem şi să obţinem trei
rezultate pozitive în aceste partide. Totodată, dat fiind că în decembrie stadionul se va dărâma, ne
dorim cât mai mulţi suporteri alături la acest jocuri, avem nevoie de
sprijinul lor. Mi-aş dori şi până la
meciul cu Steaua să fie tot 30.000
pe stadion. Ştiu că avem suporteri
adevăraţi, care vin pentru echipă,
nu pentru adversar. Ultima victorie contra Stelei a fost obţinută în
2003, cu 30.000 de oameni pe stadion şi alte 20.000 la porţi. Dorinţa mea la începutul lui decembrie
este ca acea victorie să nu mai fie
ultima“. Meciul din Cupa României, Universitatea – Steaua, a fost
programat joi, 4 decembrie, de la

Eşec cu iz de calificare la Belgrad
pentru voleibaliştii craioveni
SCMU Craiova a pierdut cu 3-2 în faţa lui Partizan
prima manşă a disputei din CEV Cup
Echipa masculină de volei SCM
Universitatea Craiova a fost învinsă în meciul tur al „şaisprezecimilor” Cupei CEV de Partizan Belgrad, scor 3-2, pe seturi: 25-18,
25-16, 21-25, 18-25, 15-12. În sala
„Sumice” din capitala Serbiei, trupa lui Dan Pascu a fost surprinsă
de o echipă tânără şi entuziastă,
care a câştigat primele două seturi
zburând practic peste fileu, în
aproximativ 50 de minute. Cu un
fals, Mrdak, de neoprit, Partizan
părea că va închide meciul în timp
record, în faţa unei formaţii craiovene care a suferit atât la blocaj,
dar şi din cauza formei slabe a ridicătorului Bicanin. Urmărit din tribune de familia sa, Bicanin nu s-a
regăsit decât începând cu setul 3,
când a început revenirea alb-albaştrilor. Antrenorul Craiovei şi selecţionerul României, Dan Pascu, a
apelat la toţi jucătorii din lot pentru
a-şi odihni şi recapacita titularii în
speranţa unei reveniri de la 0-2. Şi
aceasta s-a produs. Deşi gazdele
au început şi a treia parte foarte
bine, scor 3-0, Lică şi compania
au avut o reacţie de orgoliu la momentul oportun, în timp ce sârbii
s-au metamorfozat într-o echipă
debusolată, care a greşit mult la
serviciu şi la preluare. Craiova a
profitat de momentul bun şi a luat
două seturi într-o manieră entuziasmantă, care a continuat inclusiv în
setul decisiv, în care SCMU Craiova a condus permanent, până la
12-10. Însă un time-out cerut de
gazde i-a scos pe olteni din ritm,
Partizan cucerind setul cinci după
tot atâtea puncte câştigate la rând,
în special pe erorile adversarilor.
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ora 20, fiind transmis de ProTV.

Acka: „Vreau în Europa cu
Universitatea şi să joc la naţionala Cote d’Ivoire”
Fundaşul ivorian al Universităţii
Craiova, Stephane Acka, îşi propune să ajungă în echipa naţională a
ţării sale şi să joace în cupele europene cu formaţia din Bănie, dar spune că este un vis deocamdată, în
primul an fiind esenţială rămânerea
în Liga I. „Am câştigat cu Botoşani, a fost super, în special pentru
Bancu. Dar ne aşteaptă un meci
greu la Iaşi. Chiar dacă adversarii
sunt jos în clasament se află în creş-

tere de formă. Noi ne vom face jocul şi sper să luăm punctele. Suntem la 6 puncte de Europa, dar în
acest sezon trebuie în primul rând
să ne gândim la evitarea retrogradării. Visul meu e să joc cu Universitatea în Europa, dar cel mai probabil de la anul. Şi un alt vis al meu,
am spus-o de când am venit aici,
este să ajung la echipa naţională a
Coastei de Fildeş. Dar pentru asta
trebuie să muncesc mai mult, să mă
implic mai mult la echipa de club“.
Stephane Acka n-a mai vrut să
rememoreze timpurile când evolua
pentru FC Universitatea: „După ce
am păţit acolo, nu mai vreau să
discut despre Mititelu, sunt fericit
unde sunt acum”.

CSMS Iaşi – Universitatea Craiova
Duminică, ora 15.30, stadion: „Emil Alexandrescu”
CSMS Iaşi: Grahovac – I. Voicu, Plămadă, Cr. Munteanu,
Bădic – Novac, Creţu – Bosoi, Ciucur, Wesley – Bole. Antrenor:
Nicolo Napoli.
Craiova: Bălgrădean – Achim, Frăsinescu, Acka, Vătăjelu –
Băluţă, Madson, Mateiu, Târnăcop – Nuno Rocha, Bawab. Antrenori: Sorin Cârţu şi Emil Săndoi.

Liga I – etapa a 14-a
Meciurile ASA – Gaz Metan şi Dinamo – Viitorul s-au jucat aseară.
FC Braşov – Pandurii,
FC Botoşani – CFR Cluj,
„U” Cluj – Petrolul,
CSMS Iaşi – „U” Craiova,
Oţelul – Astra,
Chiajna – Steaua,
Rapid – Ceahlăul,
În returul din Sala Polivalentă
din Bănie, pe 19 noiembrie, trupa
lui Dan Pascu are nevoie de un
succes cu 3-0 sau 3-1 pentru calificare, în cazul în care va câştiga
tot cu 3-2 urmând să se joace un
„set de aur”. Titulari pentru formaţia din Bănie au fost: Lică, Ene,
Bicanin, Ghionea, Milev, Turjanin
şi Mărieş (libero), iar pe parcurs
au intrat: Voinea, Manda, Velicu,
Vâlcelean, Marciu.
„Ne-am specializat în meciuri de
5 seturi, sunt mulţumit că băieţii
fac faţă din punct de vedere fizic.
Am început slab, s-a văzut un trac
al competiţiei, una puternică, dar
din setul 3 am avut execuţii extraordinare, am juc at la adevărata
noastră valoare. La 2-0 speram să
câştigăm măcar un set. Partizan
este o echipă tânără, dar talentată,
iar Mrdak este un jucător de mare
clasă. Sârbii de la noi au fost puţin
copleşiţi de presiunea de a evolua
acasă. Este un rezultat mare, după
un joc foarte bun şi privim returul

cu mare încredere, avem şanse
foarte bune de calificare, deşi returul se va juca sub o mare presiune. Vrem să aducem la Craiova şi
alte echipe de valoare, iar fanii să
vadă care este nivelul european” a
declarat antrenorul Craiovei, Dan
Pascu.
„Nu ştiu ce s-a întâmplat în primele 2 seturi, chiar nu am înţeles
ce am jucat. După revenirea pe
care am avut-o, meritam să câştigăm decisivul, dar iar am greşit
inexplicabil. Sârbii au jucători tineri,
dar de mare valoare. Avem prima
şansă, sper în calificare, nu trebuie să le lăsăm mai mult de un set” a
declarat căpitanul Craiovei, internaţionalul Laurenţiu Lică.
Dacă va trece de Partizan Belgrad, SCM Universitatea Craiova
ar putea întâlni Dinamo Bucureşti,
pe c are a învins-o recent în Divizia A1, scor 3-2. Dinamoviştii sau impus în faza actuală în deplasare cu maghiarii de la Kec skemeti, scor 3-2.

CLASAMENT
Steaua
CFR Cluj
Petrolul
4
Astra
5
ASA
6
Dinamo
Botoşani
FC Braşov
Craiova
Gaz Metan
Viitorul
„U” Cluj
13
Ceahlăul
14
Pandurii
Chiajna
CSMS Iaşi
Rapid
Oţelul

M
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

sâmbătă, ora 15.30
sâmbătă, ora 18
sâmbătă, ora 20.30
duminică, ora 15.30
duminică, ora 17.30
duminică, ora 20
luni, ora 20.30

V
10
8
7
7
6
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
1
2
1

E
1
2
4
3
5
4
3
4
4
6
5
4
4
6
6
6
3
4

Î
2
3
1
3
2
3
4
4
4
4
5
6
6
5
5
6
8
8

G
30-8
22-10
22-9
22-10
17-9
22-16
18-18
18-18
15-19
15-17
14-16
14-17
13-22
14-19
11-20
10-20
6-19
5-21

P
31
26
25
24
23
22
21
19
19
15
14
13
13
12
12
9
9
7

