
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXIV,  Nr. 7596marţi, 11 noiembrie  2014   16 pagini    1 leu

Masterplanul de deşeuri, cel mai mare
proiect gestionat de judeţul Dolj

La Consiliul Judeţean (CJ) Dolj
a fost semnat, ieri, contractul de
finanţare nerambursabilă pentru
proiectul „Sistem de management
integrat al deşeurilor“, în valoare
totală de aproximativ 54 de mili-
oane  de euro, considerat cel mai
mare  proiect implementat de ad-
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ministraţia judeţea-
nă. Alături de şeful
administraţie i dolje-
ne, la acest eveni-
ment au mai partici-
pat directorul Direc-
ţiei Afaceri Europene a CJ, Ileana
Măjină, reprezentanţi ai organis-
mului intermediar al POS Mediu,
precum şi ai unităţii de  implemen-
tare  a proiectului.

S-a semnat
contractul
de finanţare
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Tãriceanu: Protocolul
de refacere a USL,
semnat înainte de turul doi

Preºedintele Senatului, liderul
Partidului Liberal Reformat
(PLR), Cãlin Popescu Tãriceanu,
a anunþat, ieri, cã protocolul de
refacere a USL va fi semnat de
PSD ºi PLR, dar ºi de celelalte
formaþiuni componente ale USL, în
aceastã sãptãmânã, respectiv
înainte de turul doi al alegerilor
prezidenþiale. Tãriceanu a arãtat
cã nu e vorba de o refacere
simbolicã, ci despre una “de
substanþã”, dar a admis cã
suprapunerea între USL ºi noul
proiect politic nu va fi “perfectã”.
“Sigur cã nu putem sã punem noul
proiect într-o suprapunere
perfectã peste cel vechi. Dar ceea
ce e important e cã vom avea din
nou o contrucþie politicã în care
sã fie reprezentat PSD ºi PLR”, a
subliniat Tãriceanu, care a
menþionat cã ºi celelalte formaþi-
uni ale USL vor face parte ºi vor
semna protocolul de refacere.
Întrebat, pe de altã parte, dacã
PLR intrã la guvernare, acesta a
rãspuns cã “nu sunt lucruri
neapãrat legate, nu existã o
condiþionare în acest sens”.

Paºcu, propus pentru postul
de vicepreºedinte al PE

Parlamentul European (PE)
urmeazã sã-l aleagã, mâine, pe
Ioan-Mircea Paºcu în funcþia de
vicepreºedinte al Legislativului,
pe postul eliberat de Corina
Creþu, care a devenit, de la 1
noiembrie, comisar pentru
Politicã Regionalã, au declarat,
pentru Mediafax, surse social-
democrate. Marjory van den
Broeke, ºefa Biroului de presã al
PE, a anunþat, ieri, într-o conferin-
þã de presã, cã miercuri va fi ales
un nou vicepreºedinte, ca urmare
a vacantãrii unui post, explicând
cã este vorba de cel ocupat pânã
recent de Corina Creþu. Postul
aparþine PSD, care a decis sã-l
propunã pe Ioan-Mircea Paºcu,
conform surselor citate. Aceasta
este singura propunere, astfel cã
votul ar urma sã fie o simplã
formalitate.

Preºedintele Traian Bãsescu a semnat,
ieri dupã-amiazã, decretele privind înceta-
rea mandatului lui Titus Corlãþean la ºefia
MAE ºi numirea în funcþia de ministru de
Externe a lui Teodor Meleºcanu. Ulterior, la
depunerea jurãmântului de cãtre Meleºca-
nu, ºeful statului a declarat cã demisia lui
Corlãþean a fost târzie, precizând cã nu l-ar
fi numit în funcþie pe fostul director SIE,
dar o face, totuºi, având în vedere urgenþa.
Ieri, premierul Victor Ponta a anunþat cã i-a
transmis preºedintelui Traian Bãsescu no-
minalizarea lui Teodor Meleºcanu pentru
postul de ministru al Afacerilor Externe, la
scurt timp de la demisia lui Titus Corlãþean
din aceastã funcþie. Meleºcanu a demisio-
nat, în septembrie, de la conducerea Servi-
ciului de Informaþii Externe (SIE) pentru a
participa la primul tur al alegerilor preziden-
þiale, unde a obþinut 1.374 voturi (0,85%).
Ulterior, acesta ºi-a anunþat susþinerea pentru Pon-
ta în turul al doilea al prezidenþialelor, iar premierul a
declarat cã, dacã va câºtiga alegerile, va fi în echipa
sa de la Cotroceni, ca ºi consilier prezidenþial pe
probleme de securitate naþionalã. Cum spuneam, în
cursul dimineþii de ieri Titus Corlãþean a anunþat cã
l-a informat pe premier cã a decis sã-ºi depunã man-
datul de ministru, menþionând cã MAE îºi menþine
poziþia cã nu existã baze legale pentru înfiinþarea de
noi secþii de votare în strãinãtate la turul al doilea de
scrutinm, din 16 noiembrie, ºi cã el, personal, nu
poate accepta încãlcarea legii “pe considerente ºi
interese politice ºi electorale”. “L-am informat cu
puþinã vreme în urmã (...) pe prim-ministrul Româ-
niei (...) cã am decis sã-mi depun mandatul de minis-
tru al Afacerilor Externe. Nu pot sã accept ºi nu
accept sã încalc legea ºi legalitatea, nu pot accepta
ca instituþia Ministerului Afacerilor Externe sã fie
forþatã (...) sã încalce legea ºi legalitatea pe consi-
derente de interese politice, electorale ale domnilor
Bãsescu ºi Iohannis ºi nu pot accepta sã ofer moti-
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ve de contestare a rezultatelor alegerilor prezidenþi-
ale de la turul doi pe considerente de nelegalitate a
înfiinþãrii de noi secþii de votare în strãinãtate”, a
declarat Corlãþean într-o conferinþã de presã.

Rugat sã exprime un punct de vedere cu privire
la opiniile divergente din ultimele zile ale BEC ºi
MAE privind existenþa cadrului legal pentru înfiin-
þarea de noi secþii de votare în strãinãtate, vicepre-
ºedintele Autoritãþii Electorale Permanente (AEP),
purtãtorul de cânt al BEC Marian Muhuleþ, a decla-
rat pentru Mediafax cã Biroul Electoral Central a
creat o “posibilitate interpretabilã” pentru înfiinþa-
rea de noi secþii de votare în strãinãtate, insuficien-
tã fãrã o decizie prin care sã se stabileascã termene-
le pentru desemnarea membrilor acestor secþii. “În
opinia mea, de vicepreºedinte al AEP, cele douã or-
ganisme implicate în situaþia aceasta ar fi trebuit ca
în urma întâlnirii de sãptãmâna trecutã sã identifice
soluþii practice, în interesul alegãtorilor. Din pãcate,
s-a ajuns la o dezbatere politicã inutilã interesului
alegãtorilor”, a spus Muhuleþ. Referitor la Hotãrâ-

rea 4, despre care BEC a informat, vineri, prin
comunicat, cã în baza acesteia se pot organiza
noi secþii de votare în strãinãtate, vicepreºe-
dintele AEP a spus cã, în acest caz, BEC “a
interpretat” articolul 54 din Legea 370/2004, “cre-
ând, astfel, o posibilitate interpretabilã de a se
organiza secþii de votare în strãinãtate între cele
douã tururi de scrutin”. Întrebat dacã o hotãrâ-
re de interpretare a BEC poate contraveni pre-
vederilor legii pentru alegerea Preºedintelui,
care aratã cã turul doi ale alegrilor se desfãºoa-
rã în aceleaºi secþii ca la primul tur, Muhuleþ a
rãspuns: “Rolul BEC este tocmai acela de a lua
hotãrâri de interpretare, de a lua decizii de apli-
care a prevederilor legale acolo unde considerã
cã textul legal nu este suficient de clar. (...) Ca
urmare a discuþiilor de sãptãmâna trecutã cu
reprezentanþii MAE, s-a ajuns la concluzia cã
legea nu este suficient de clarã ºi acolo (artico-
lul 54 – n.r.) poate fi cheia prin care se poate

deschide calea înfiinþãrii de secþii de votare în strãi-
nãtate”. Pe de altã parte, vicepreºedintele AEP a
susþinut cã Hotãrârea de interpretare 4 a BEC este
insuficientã pentru înfiinþarea de noi secþii de vota-
re în strãinãtate. “În opinia mea, ca vicepreºedinte
al Autoritãþii Electorale Permanente, poziþie pe care
am ºi exprimat-o în cadrul BEC, hotãrârea aceea nu
cred cã este suficientã. Ea ar fi trebuit completatã ºi
cu mãsuri organizatorice, ar fi trebuit completatã cu
o decizie de aplicare, în sensul în care termenele
privind organizarea acelor secþii de votare ºi, când
spun organizare, mã refer la desemnarea preºedinþi-
lor birourilor secþiilor de votare ºi a membrilor, la
termenele de contestare a desemnãrii acestora, aºa
cum ele sunt prevãzute pentru organizarea normalã
pentru orice birou de secþie de votare, pentru ca
orice termen prevãzut în legislaþie sã poatã fi restrâns
în aceastã perioadã scurtã de timp”, a spus Muhu-
leþ, continuând cã “nu avem încã o astfel de decizie,
deci cred cã doar hotãrârea de interpretare datã de
BEC nu este suficientã”.

DNA cere aviz de la preºedinte
pentru urmãrirea penalã a fostului
ministru al Internelor Cristian David,
pentru luare de mitã ºi spãlare de
bani, existând suspiciuni cã ar fi pri-
mit 500.000 de euro pentru ca o per-
soanã sã obþinã titlul de proprietate
asupra unui teren de 15 hectare din
Buzãu. “Procurorul ºef al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie - doamna La-
ura Codruþa Kovesi - a transmis pro-
curorului general al PICCJ referatul

Ajutorul anual acordat veteranilor, vãduvelor
ºi accidentaþilor de rãzboi, pentru acoperirea unei
pãrþi din costul chiriei, energiei electrice ºi ener-
giei termice pentru nevoi casnice, ar putea fi ma-
jorat cu 13%, de la 265 la 300 de lei. Prevederea
este cuprinsã într-un proiect de hotãrâre privind

stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru
acoperirea unei pãrþi din costul chiriei, energiei
electrice ºi energiei termice pentru nevoi casni-
ce, cuvenit veteranilor de rãzboi, vãduvelor de
rãzboi, precum ºi accidentaþilor de rãzboi în afara
serviciului ordonat pus, ieri, în dezbatere publicã

de Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale
ºi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV. „Aceastã
majorare este motivatã de creºterea preþurilor la
mãrfurile nealimentare ºi la servicii în luna iulie
2014 faþã de luna iulie 2013”, se precizeazã în nota
de fundamentare.

Ajutorul anual acordat veteranilor, vãduvelor ºi accidentaþilor de rãzboi ar putea creºte la 300 lei

DNA cere aviz de la preºedinte pentru urmãrirea penalã a fostului ministru Cristian David
întocmit de procurorii anticorupþie,
în vederea sesizãrii Preºedintelui Ro-
mâniei pentru formularea cererii de
efectuare a urmãririi penale faþã de
David Cristian, ministru al Internelor
ºi Reformei Administrative în perioa-
da 5 aprilie 2007 - 22 decembrie 2008,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
luare de mitã ºi spãlare de bani”, ara-
tã DNA, într-un comunicat de presã
transmis agenþiei Mediafax. Potrivit
sursei citate, DNA a fost sesizatã, în

acest an, cã fostul ministru Cristian
David ar fi pretins, în 2007, iar la data
de 1 februarie 2008 ar fi primit suma
de 500.000 de euro, de la un denun-
þãtor, pentru a-ºi exercita atribuþiile
de îndrumare ºi coordonare a activi-
tãþii prefecþilor într-o modalitate care
sã asigure emiterea, de cãtre Comisia
judeþeanã pentru stabilirea dreptului
de proprietate, a titlului de proprieta-
te asupra unui teren de 15 hectare
aflat în intravilanul municipiului Bu-
zãu. “Totodatã, pentru a masca ori-
ginea sumei primite cu titlu de mitã ºi
pentru a evita tragerea la rãspundere
penalã, ar fi fost încheiate mai multe
contracte de vânzare-cumpãrare,
având ca obiect tranzacþii imobiliare
fictive între persoanele implicate în
sãvârºirea infracþiunilor de corupþie”,
precizeazã DNA. „Nu am avut nici
un fel de implicare în emiterea vreu-
nui document legat de stabilirea drep-
tului de proprietate, în consecinþã,
nu existã nici o premisã de a fi pre-
tins nimãnui nimic. Sunt surprins de
momentul ales de un denunþãtor care
ºi-a «amintit» tocmai acum pretinse
fapte din 2007”, afirmã Cristian Da-
vid, într-o declaraþie transmisã agen-
þiei Mediafax.

Într-un alt dosar, DNA anunþa, în
5 martie, cã David Cristian, la data
faptelor având funcþia de ministru

delegat pentru Românii de Pretutin-
deni, este urmãrit penal pentru abuz
în serviciu sub forma participaþiei
improprii, uz de fals ºi fals în declara-
þii, care ar fi fost fãcute pentru a jus-
tifica 60.000 de euro. Procurorii DNA
i-au adus la cunoºtinþã atunci lui Cris-
tian David cã este urmãrit penal, dupã
ce, în 27 februarie, preºedintele Tra-
ian Bãsescu a avizat cererea formu-
latã în acest sens. Potrivit referatului
procurorilor, pentru a justifica, în de-
claraþia de avere depusã la 14 iunie
2013, intrarea în patrimoniul sãu a
unei sume de bani pe care nu o putea
justifica prin mijloace licite, Cristian
David ar fi consemnat în fals, la ru-
brica “venituri din alte surse”, primi-
rea a 60.000 de euro, cu titlu de “re-
stituire împrumut”, de la mama sa.
„Pentru ca, la rândul sãu, mama dem-
nitarului sã poatã justifica deþinerea
legalã a sumei de 60.000 euro pe care
ar fi restituit-o fiului sãu, acesta a
efectuat demersuri astfel încât, cu o
persoanã de încredere, a fost înche-
iat formal un antecontract de vânza-
re-cumpãrare a unui apartament în
care se atesta, în mod nereal, faptul
cã mama ministrului delegat ar fi vân-
dut acelei persoane un apartament
în judeþul Prahova pentru suma de
60.000 euro”, au scris procurorii în
referat.
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GEORGE POPESCU

Întors, dupã o sãptãmânã, din Italia, îmi
revin presant în memorie discuþiile, multe ºi
aprinse, pe  care le-am avut cu localnici de
pe tot eºichierul social. ªi nu numai, ci ºi cu
români, mai tineri dar ºi ceva mai vârstnici,
mai „vechi” imigraþi ori ceva mai noi.

Mai întâi, având ca subiect ºi argument
al sejurului meu acolo lansarea unei cãrþi a
unui scriitor nativ ºi activ încã în zonã –
Castelli Romani de pe colinele romane –, am
fost rugat de amfitrionii mei, inclusiv de pri-
marul oraºului Albano Laziale, Nicola Ma-
rini, sã vorbesc ºi despre integrarea imigra-
þilor, în contextul globalizãrii ºi al Noii Euro-
pe. Am fãcut-o ieºind dintr-un previzibil ti-
par al retoricii, avansând mai curând sub-
iecte de reflecþie pentru cele vreo sutã de
persoane ce au umplut, pânã la refuz, sala
micã a Primãriei, aleasã în ultimul moment
tocmai datoritã temerii absenteismului din
cauza codului roºu în vigoare la acea orã
pentru toatã provincia romanã.

Le-am reamintit celor prezenþi, majori-
tatea adulþi, de marile emigraþii ale conaþio-
nalilor lor de-a lungul ultimului veac ºi ju-
mãtate, în care i-am inclus ºi pe friulanii
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craioveni de care nu ºtiau aproape nimic.
Le-am relatat ºi experienþa pe care am trãit-
o în sudul Braziliei, într-o localitate exclu-
siv italianã, cu cele douã drapele arborate
la o imensã Poartã de intrare, care sosiserã
la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mon-
dial, determinaþi tot de sãrãcie ºi de lipsa
de perspectivã ce justificã ºi bejenia româ-
nilor din ultimii ani.

În fapt, ºtiam cã, asemenea României,
cu care se înrudeºte nu doar lingvistic, ci
sub mai multe paliere, inclusiv cele ale unei
meridionalitãþi ce-ar implica ºi balcanismul,
ºi Italia trãieºte, în aceºti ani, paradoxuri
similare: ºi Italia este simþitã de majoritatea
cetãþenilor ei ca o þarã „anormalã”: un sub-
iect la modã, îl constaþi, îl auzi peste tot ºi
mai ales pe toate reþelele mass-mediatice,
fie cã e vorba de lunga „istorie” a domniei
lui Berlusconi – dublul sosiei sale de la Bu-
cureºti, cu care împãrtãºeºte acelaºi profil
psihologic montat abil într-o ramã „ideolo-
gicã” de dreapta –, fie cã în discuþie se aflã
noul premier, „de stânga”, Matteo Renzi,
tot mai contestat de bãtrânii „lupi” ai vechii
politici peninsulare.

Cu aceeaºi patimã se discutã ºi despre
„hemoragia de creiere” în afarã, de decã-
derea ºcolii, a culturii, despre uitarea, atât
de vinovatã, a gloriei unei istorii unice, de-
spre riscul omologãrii (pierderea tradiþiilor
locale atât de orgolioase acolo), încât ex-
presia de þarã anormalã a devenit un ade-
vãrat concept, la ordinea zilei.

Existã însã ºi diferenþe ºi, aºa cum se
ºtie ori nu prea, ele sunt cele ce marcheazã
distanþa, de cele mai multe ori istoricã, dar
poate cã ºi geograficã: nu e pusã în discu-
þie existenþa libertãþii, a liberei opinii, dupã
cum nici nu se vorbeºte despre vreun peri-
col de „înstrãinare” a Italiei: trãdarea, câtã
este, rãmâne la nivelul grupurilor ºi a gãºti-
lor, sub spectrul aceluiaºi resort, cel al lup-
tei pentru Putere. --

Matteo Renzi îºi strigã pe toate canalele,
ca ºi la noi Victor Ponta, mândria de a fi
italian. A fãcut-o ºi în faþa Troicãi, a în-
fruntat-o ºi pe „Doamna de Fier” a Germa-
niei, i-a spus-o la obraz ºi fostului Capo al
CE de la Bruxelles, Barroso, ºi, am obser-
vat, în rândul intelectualilor, a celor ce nu se
regãseau în lexicul ofensator ºi, deseori,

grosier al lui Berlusconi, cã tocmai un astfel
de slogan are succes ºi pe care cei mai mulþi
îl vãd ca un remediu al unei deplorabile divi-
zãri pe care au trãit-o în ultimii ani.

ªi n-am putut sã nu mã întreb, privind
ieri searã la niºte mitinguri desfãºurate sus-
pect de „organizat” în câteva oraºe româ-
neºti, asupra legitimitãþii strigãtului „Vrem
libertate”? Sã le lipseascã românilor chiar li-
bertatea pânã acolo încât sã invoce eveni-
mentele din decembrie ‘89 ca resort al unei
astfel de doleanþe?

Cu siguranþã, libertate existã ºi se „mã-
nâncã pe pâine”, ca sã reiau o vorbã popu-
larã. Multe altele lipsesc, iar sãrãcia – ºi mai
ales sãrãcirea – e un simptom al unei grave
neputinþe a clasei politice în ansamblul ei,
dar încã ºi mai adevãrat este faptul cã, în
ultimul deceniu, unul al unui regim duplici-
tar ºi urât, cel bãsescian, unui proiect valid
de Þarã i s-a substituit spectacolul scanda-
lului ce ne-a deturnat de la realitate. ªi, iatã,
când apare un astfel de proiect, ne grãbim
sã-l refuzãm sub etichete deseori caraghioa-
se. ªi hazlii, aºa cum este aceastã falsã acu-
zã a lipsei de… libertate.
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Reamintim cã scandalul care i-
a îngrozit pe craiovenii aflaþi la
Electroputere Mall din cartierul
craiovean Lãpuº s-a petrecut pe 29
mai a.c., seara. Procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cercetãrile în
cauzã,  au stabilit cã, Florian Drã-
guºin, de 21 de ani, din Craiova,
fiul lui Ion Drãguºin zis „Sile”, în
prezent judecat ºi el în stare de
arest pentru trafic de influenþã, l-a
lovit în mod repetat cu pumnul ºi
cu un cuþit pe Andrei
Daniel Budicã, de 19
ani, din Craiova, într-
una din toaletele centru-
lui comercial.

Se pare cã totul a
avut la bazã neînþelegeri
mai vechi dintre agresor
ºi victimã, mai exact un
incident petrecut pe 2
iunie 2013, incident cu
privire la care Florian
Drãguºin a formulat ºi
o plângere la momentul
respectiv în care susþi-
nea cã ar fi fost agresat
de douã persoane, între
care ºi Andrei Daniel
Budicã, de 19 ani, din

Reprezentanþii Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj au anunþat cã, sâm-
bãtã seara, în jurul orei 19.00, la
Punctul de Trecere al Frontierei
(PTF) Calafat, judeþul Dolj, s-a
prezentat pentru a intra în þarã
cetãþeanul macedonean Miroslav
A., în vârstã de 59 de ani, la vo-
lanul unui autocamion marca
M.A.N.

Dupã efectuarea controlului de
frontierã, ºoferul autocamionului,
intenþionând sã plãteascã taxa de
pod la casierul de la casa de ta-

O craioveancã de 31 de ani a
provocat, duminicã seara, un
accident în comuna Breasta, în
urma cãruia o persoanã a fost
rãnitã. Conform poliþiºtilor Ser-
viciului Rutier Dolj, duminicã
seara, în jurul orei 18.30, Mã-
dãlina Butuºinã, de 31 de ani,
din Craiova, în timp ce condu-
cea o autoutilitarã marca Ive-
co, înmatriculatã în Bulgaria, pe
DJ 606, în localitatea Breasta,
deplasându-se cãtre Craiova,  nu
a pãstrat o distanþã regulamen-
tarã faþã de vehi-
culul care circu-
la în faþa sa, în
aceeaºi direcþie
de mers, un Fiat
condus regula-
mentar de Stelu
Iordan,  de  51
ani, din Craiova,
l-a acroºat ºi l-a
proiectat în par-
tea dreaptã, într-
un ºanþ. ªoferul
Fiatului  a fost
rãnit uºor, fiind
transporta t  la
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Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova pentru îngrijiri
medicale, iar ºoferiþa s-a ales cu
dosar penal.

„În urma accidentului a re-
zul ta t  vãtãmarea corporalã
uºoarã a craioveanului de 51 de
ani, poliþiºtii ajunºi la faþa locu-
lui întocmind dosar penal pen-
tru comiterea infracþiunii de vã-
tãmare corporalã din culpã”, ne-
a declarat inspector principal
Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

Macedonean prins încercând sã achite
taxa de pod cu o bancnotã falsã

Poliþiºtii de frontie-
rã de la Punctul de
Trecere a Frontierei
Calafat au descope-
rit  un cetãþean
macedonean care a
vrut sã achite taxa
de pod cu o bancno-
tã falsã de 100 de
euro. Bãrbatul este
acum cercetat penal.

xare, i-a înmânat acestuia o banc-
notã de 100 de euro. În urma exa-
minãrii bancnotei, s-a constatat
faptul cã aceasta nu prezintã elas-
ticitatea uneia autentice, iar la ve-
rificarea cu dispozitivul automat
de citire, acesta nu a recunoscut
bancnota. Oprit pentru audieri de
poliþiºtii de frontierã, cetãþeanul
macedonean a declarat cã nu
avea cunoºtinþã despre faptul cã
bancnota este falsã ºi cã a pri-

mit-o ca rest în Bulgaria.
„Bancnota a fost reþinutã pe

bazã de dovadã în vederea conti-
nuãrii cercetãrilor, iar în cauzã s-
a  întocmit dosar penal pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de tentati-
vã de punere în circulaþie de va-
lori falsificate, respectiv punere
în circulaþie de valori falsifica-
te”, a precizat purtãtorul de cu-
vânt al STPF Dolj, comisar-ºef
Romicã Ivãnoiu.

Craioveanul în vârstã de 21 de ani
arestat la sfârºitul lui mai sub acuzaþia
de tentativã de omor, dupã ce a bãtut ºi
înjunghiat un alt tânãr, de 19 ani, tot din
Craiova, într-o toaletã de la Electropu-
tere Mall, a fost condamnat. Judecãto-
rii Tribunalului Dolj l-au gãsit vinovat ºi
i-au aplicat o pedeapsã de 3 ani ºi 10

luni închisoare cu executare, menþinân-
du-i arestarea preventivã. Scandalul s-a
petrecut pe 29 mai, seara, iar medicii
legiºti au stabilit cã viaþa victimei a fost
pusã în primejdie, suferind mai multe
plãgi tãiate la cap, torace, abdomen ºi
ambele mâini, conform raportului întoc-
mit de medicii legiºti.

Craiova. Pe acest fond, pe 29 mai
a.c., seara, în jurul orei 19.30,
Andrei Daniel Budicã, însoþit de trei
prieteni, s-a dus la Mall, unde a
ajuns ºi Florian Drãguºin, împre-
unã cu tatãl sãu, Ion Drãguºin zis
„Sile” ºi alte câteva persoane. La
un moment dat, Budicã ºi un prie-
ten de-al sãu au mers la toaletã,
unde s-au întâlnit cu Florian Drã-
guºin, scandalul izbucnind din nou.
S-au strâns acolo însoþitorii ambi-
lor „combatanþi”, în timpul încãie-

rãrii Budicã fiind bãtut ºi înjunghiat
de mai multe ori cu cuþitul de Flo-
rian Drãguºin. Au fugit cu toþii
dupã comiterea faptei, iar victima,
care a ieºit din toaletã încercând
sã-ºi opreascã sângerarea cu pro-
priul tricou, a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde diagnosticul me-
dicilor a fost „politraumatism
prin agresiune, plãgi înjunghia-
te hemitorace drept posterior, pla-
gã penetrantã toraco-abdomina-

lã, hemotorax drept,
plagã hepaticã, ºoc
hemoragic, trauma-
tism cranio-facial, 4
plãgi tãiate în regiu-
nea occipitalã, hemo-
sinus maxilar drept”,
dupã cum au reþinut
procurorii în rechizito-
riul întocmit la finaliza-
rea cercetãrilor. Budi-
cã a primit îngrijiri
medicale, medicii le-
giºti stabilind ulterior
cã pentru leziunile su-
ferite (în zona toraco-
abdominalã, dar ºi la
cap) are nevoie de 25
de zile de îngrijiri me-

dicale. Însã pentru cã una dintre
loviturile de cuþit i-a atins ficatul,
s-a stabilit cã i-a fost pusã în pri-
mejdie viaþa, astfel cã s-a deschis
dosar penal în cauzã sub aspectul
comiterii infracþiunii de tentativã
de omor.

Autorul, dupã gratii
de pe 30 mai

Oamenii legii au reuºit, la o zi
dupã incidentul violent din Mall, sã
punã mâna pe autor, l-au reþinut
pe 24 de ore, apoi a fost arestat
preventiv, mãsura fiind prelungitã
ulterior de instanþã. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au finalizat cercetãrile ºi au dispus,
prin rechizitoriu, trimiterea în ju-
decatã, în stare de arest preventiv,
a lui Florian Drãguºin pentru ten-

tativã la infracþiunea de omor, tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice ºi
portul fãrã drept al cuþitului, dosa-
rul fiind înregistrat la Tribunalul
Dolj pe 25 iunie a.c. Procesul s-a
judecat cu Drãguºin în stare de
arest, iar sãptãmâna trecutã, pe 6
noiembrie a.c., judecãtorii au pro-
nunþat sentinþa. Inculpatul a fost
gãsit vinovat de toate cele trei in-
fracþiuni reþinute în sarcina sa, fi-
ind condamnat la o pedeapsã tota-
lã de 3 ani ºi 10 luni închisoare cu
executare. Instanþa i-a menþinut
arestarea preventivã ºi l-a obligat
la plata sumei de 3.109,65 lei, re-
prezentând cheltuielile de spitalizare
ale victimei sale, la care se adaugã
538 lei cu titlu de cheltuieli judi-
ciare. Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea
de Apel Craiova.
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Numãrul celor depistaþi pe par-
cursul unei singure luni este des-
tul de mare, având în vedere cã de
la începutul anului ºi pânã octom-
brie fuseserã depistate în total 18
cazuri. Medicii spun însã cã, pe
de altã parte, temerile apãrute au
fãcut sã creascã semnificativ ºi
numãrul celor care s-au testat – în
total 1.734 de persoane. În ceea
ce priveºte categoriile de testare,
douã persoane au ieºit pozitiv la
testul HIV, menþionând cã au avut

Direcþia de Sãnãtate Publicã (SDP) a
anunþat, ieri, cã alte opt cazuri de infecta-
re cu virusul HIV au fost descoperite în
Dolj, în urma testelor care s-au fãcut în
ultimele sãptãmâni în mai multe labora-
toare din judeþ. În urmã cu trei sãptãmâni,
zeci de tineri au dat fuga sã-ºi facã testul

HIV dupã ce DSP a declanºat o anchetã epi-
demiologicã la Segarcea. Atunci au apã-
rut informaþii conform cãrora un tânãr,
purtãtor al virusului HIV, ar fi infectat mai
multe persoane. Moartea celui infectat a
creat panicã în rândul localnicilor, dupã
ce au aflat cã era pozitiv cu virusul HIV.

contact cu o persoanã infectatã cu
acest virus. În alte douã cazuri vi-
rusul a fost descoperit cu ocazia
unor testãri ocazionale, în scop
diagnostic sau expuneri acciden-
tale. De asemenea, „la cerere” s-
au contabilizat 291 teste, din care
patru pozitive.

Speriaþi de cazul
de la Segarcea

În urmã cu câteva sãptãmâni
zeci de tineri din Segarcea au

mers la medic pentru a-ºi face
testul HIV/SIDA care sã le con-
firme dacã sunt sau nu purtã-
tori ai virusului. Aceºtia au in-
trat în panicã dupã ce au apãrut
zvonuri conform cãrora un tâ-
nãr din localitate, decedat între
timp, infectat cu virusul HIV, ar
fi întreþinut relaþii sexuale cu mai
multe tinere, existând astfel ris-
cul ca ºi ele sã fi contactat viru-
sul. În plus, o altã temere este
ca acestea sã fi transmis mai de-
parte boala.

Anul acesta au fost depistate
în judeþul Dolj 18 cazuri noi de
infecþie cu HIV/SIDA, dintre
care opt cu virusul HIV ºi zece
cu SIDA. Cele mai multe s-au
înregistrat la categoria de vâr-
stã 25-29 de ani, mai ales la ti-
neri din mediul urban. Din pã-
cate, nouã bolnavi au murit din
cauza acestei afecþiuni. De alt-
fel, în ultimii 25 de ani, 419 dol-
jeni au decedat din cauza SIDA,
iar 288 de persoane se aflã sub
tratament.

Potrivit medicilor, testarea se
face în orice laborator, fie el pri-
vat sau de stat. Testul este însã
gratuit doar pentru femeile în-
sãrcinate, în cadrul unui pro-

gram derulat de Ministerul Sã-
nãtãþii. În funcþie de tipul testu-
lui, rezultatul se poate da pe loc
sau este nevoie de 3-5 testãri pe
o perioadã mai îndelungatã. În
România, conform Centrului
Român HIV/SIDA, numãrul ca-
zurilor cumulative 1985-2012 cu
HIV/SIDA a fost de 17.819, pa-
cienþii rãmaºi în viaþã fiind în
numãr de 11.189. În prezent, se
aflã în evidenþe ca pacienþi cu
HIV ºi SIDA 9.475 de persoane.

Continuã cercetãrile
în dosarul penal

Între timp, procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
continuã cercetãrile în dosarul
penal deschis în cazul infectã-
rii cu HIV de la Segarcea. Ur-
mãrirea penalã a fost începutã
cu privire la faptã, iar procuro-
rii ºi poliþiºtii încearcã sã sta-
bileascã dacã într-adevãr tânã-
rul din Segarcea, purtãtor HIV,

a transmis virusul cu bunã ºtiin-
þã. Audierile sunt în curs de des-
fãºurare, dupã cum au precizat
anchetatorii.

Chiar dacã nu a fost înregis-
tratã nici o plângere, poliþiºtii Ser-
viciului de Investigaþii Criminale
s-au autosesizat cu privire la sus-
piciuni de infectare cu HIV în
oraºul Segarcea. Pentru cã trans-
miterea cu intenþie a virusului
este o infracþiune, în acest caz a
fost demaratã o anchetã penalã.
Din primele date se pare cã sunt
cel puþin douã tinere, în cazul cã-
rora s-ar fi confirmat virusul HIV
ºi care au recunoscut cã au în-
treþinut relaþii sexuale cu tânãrul
care a decedat. Chiar dacã sus-
piciunile se vor confirma, auto-
rul faptei a decedat, iar pãrinþii
sãi nu pot fi traºi la rãspundere
pentru tãinuirea bolii, întrucât le-
gislaþia exonereazã de rãspunde-
re penalã rudele apropiate.

RADU ILICEANU

În cadrul acestui training se vor
analiza Legea Educaþiei Naþionale
1/2011 ºi Codul Drepturilor ºi
Obligaþiilor Studentului. Se vor
discuta atribuþiile pe care le are
un reprezentant al studenþilor,
cum trebuie susþinuþi aceºtia, pre-
vederile legale care vizeazã siste-
mul educaþional, strategiile imple-
mentate de universitãþi în compa-
tibilitate cu viziunea studenþilor, a
absolvenþilor ºi a companiilor de
pe piaþa muncii. Organizatorii sus-
þin cã studenþii trebuie sã înveþe
cum sã-ºi susþinã punctul de ve-
dere în conformitate cu drepturi-
le ºi obligaþiile pe care le deþin, dar
ºi cum necesitã a fi interpretat re-

UNSR: „Sunt student, îmi cunosc drepturile!”
Uniunea Naþionalã a Studenþilor din

România organizeazã în perioada 13-16
noiembrie a.c., la Craiova, trainingul „Sunt
student, îmi cunosc drepturile!”, în colabo-
rare cu Ministerul Tineretului ºi Sportului ºi
Convenþia Organizaþiilor Studenþeºti din
Craiova. Studenþii vor avea posibilitatea sã
dobândeascã noi cunoºtinþe despre lobby,
deontologie, eticã ºi arta dezbaterii publice.

gulamentul.
„În ultimul

timp se tot vor-
beºte despre îm-
bunãtãþirea cali-

tãþii învãþãmântului superior. Con-
siderãm cã acest lucru nu se poate
face fãrã o implicare din partea stu-
denþilor, motiv pentru care am ho-
tãrât sã organizãm acest proiect,
pentru a încerca sã-i ajutãm pe
colegii noºtri sã-ºi cunoascã drep-
turile ºi, sperãm noi, sã-i determi-
nãm sã se implice în partea orga-
nizatoricã a învãþãmântului supe-
rior. La aceste dezbateri pot parti-
cipa toþi studenþii interesaþi sã-ºi
cunoascã drepturile, interesaþi sã
se implice, cei care vor sã aducã
un suflu nou în sistemul de învã-
þãmânt”, a declarat Radu Antohi,
preºedintele Convenþiei Organiza-
þiilor Studenþeºti din Craiova.

Îmbunãtãþirea comunicãrii
cu instituþiile de învãþãmânt

superior
Obiectivele pe care le urmãresc

organizatorii acestor seminarii sunt
îmbunãtãþirea comunicãrii ºi inter-
acþionãrii studenþilor cu instituþiile
de învãþãmânt superior, dar ºi cu
instituþiile publice locale ºi centra-
le, dezvoltarea capacitãþilor de ana-
lizã a problemelor ce þin de învãþã-
mânt, creºterea spiritului civic ºi
promovarea iniþiativelor studenþeºti
benefice mediului universitar.

Seminariile se vor desfãºura
timp de patru zile, la Craiova, iar
cei care vor sã aplice trebuie sã
completeze un formular, pe care îl
pot gãsi online, la adresa http://
www.unsr.ro/suntstudentimicu-
noscdrepturile/.

ELIZA BOTNARI

Sala Albastrã a Universitãþii
din Craiova va gãzdui mâine, 12
noiembrie, începând cu ora
10.15, conferinþa întitulatã
„Polonezi în România – doar
un trecut de seamã sau ºi un
viitor promiþãtor?”, organizatã
de Centrul de Limbã ºi Culturã
Polonezã din cadrul Universitãþii
ºi de Ambasada Republicii
Polone la Bucureºti. În aceeaºi
zi, la ora 10.00, în foaierul Sãlii
Albastre va avea loc vernisajul
expoziþiei „Zbor deasupra
Poloniei”. ªi-au anunþat

Expoziþie ºi conferinþã
la Universitatea din Craiova

participarea la eveniment
ambasadorul Republicii Polone
la Bucureºti, Excelenþa Sa
Marek Szczygiel, conducerea
instituþiei-gazdã, subsecretarul
de stat în Departamentul pentru
Relaþii Interetnice, Amet Aledin,
Dan Petre – directorul general
al Institutului Diplomatic
Român, col. Traian Ungureanu
– directorul Oficiului Naþional
pentru Cultul Eroilor, precum ºi
reprezentanþi ai autoritãþilor
locale.

ELIZA BOTNARI
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Ion Prioteasa, preşedintele Con-
siliului Judeţean Dolj, a evidenţiat
faptul că investiţia este extrem de
importantă nu doar prin prisma
fondurilor alocate, ci şi a benefi-
ciilor obţinute, implementarea pro-
iectului conducând la rezolvarea
problemelor privind gestionarea
deşeurilor în toate localităţile din
judeţ. „Suntem aici pentru unul din
evenimentele fericite din judeţul
Dolj. Din momentul semnării con-
tractului de finanţare pentru «Sis-
temul de management integrat al
deşeurilor», judeţul nostru este mai
bogat cu aproape 54 de milioane
de euro. Un proiect complex, care
a presupus mari eforturi, intră ast-
fel în linie dreaptă, după ce a tre-
cut proba cea mai importantă, pen-
tru că, fiind o investiţie majoră, a
trebuit să primească aprobarea Co-
misiei Europene”, a precizat Ion
Prioteasa, preşedintele CJ Dolj.
Închiderea
gropilor neconforme

Şeful administraţiei doljene a mai
spus că, odată cu implementarea
proiectului, comunităţile din Dolj
vor vedea rezolvată problema gro-
pilor neconforme de deşeuri, în-
trucât sistemul acesta de manage-

Pagină realizată de MARGA BULUGEAN
S-a semnat contractul de finanţare

Masterplanul de deşeuri, cel mai mare
proiect gestionat de judeţul Dolj

La Consiliul Judeţean (CJ) Dolj a fost semnat, ieri, con-
tractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Sistem
de management integrat al deşeurilor“, în valoare totală de
aproximativ 54 de milioane de euro, considerat cel mai mare
proiect implementat de  administraţia judeţeană. Alături de
şeful administraţiei doljene, la acest eveniment au mai parti-
cipat directorul Direcţiei Afaceri Europene a CJ, Ileana Măji-
nă, reprezentanţi ai organismului intermediar al POS Mediu,
precum şi ai unităţii de implementare a proiectului.

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor” are o valoare totală de 53.612.797 de
euro, inclusiv TVA, din care 41.121.056 de euro reprezintă finanţarea din fonduri europene, iar
7.633.250 de euro – contribuţia de la bugetul de stat.

ment integrat vizează toate locali-
tăţile din judeţ, respectiv 104 co-
mune, patru oraşe şi trei munici-
pii. „Din suma de aproape 54 de
milioane de euro se va realiza nu
doar închiderea gropilor neconfor-
me, ci şi asigurarea tuturor dotări-
lor şi investiţiilor necesare pentru
gestionarea deşeurilor. Localităţile
vor fi dotate cu containere tip clo-
pot, pentru c olectarea selectivă,
vor fi cons truite patru staţii de
transfer, la Calafat, Dobreşti, Băi-
leşti şi Filiaşi, două staţii de com-
postare, la Craiova şi Calafat, şi una
de sortare, tot la Craiova, care va
deservi întreg judeţul. De aseme-
nea, vor fi achiziţionate containe-
re îngropate pentru municipiul
Craiova, precum şi utilajele nece-
sare pentru golirea lor, dar şi com-
postoare individuale destinate gos-
podăriilor din mediul rural”, a mai
spus Ion Prioteasa.
Serviciile de asistenţă tehnică -
2,5 milioane de euro

Preşedintele CJ Dolj a mai pre-
cizat cu această ocazie că acest
proiect major, c are se referă la
toate cele 111 localităţi ale judeţu-
lui,  îi va ajuta mult pe doljeni,  be-
neficiarii direcţi ai acestui master-

plan,  care vor avea la dispoziţie
containere în care îşi vor strânge
deşeurile menajere, c ontainere
care vor fi preluate de la poarta
gospodăriei de autospeciale ş i
duse apoi la groapa de gunoi.
„Masterplanul pentru deşeuri ne
va responsabiliza pe toţi, pentru a
avea un mediu mai curat, mai să-
nătos. Vorbim, aşadar, despre un
proiect cu adevărat grandios, care
aduc e şi o însemnată provoc are,
aceea de a pune totul în operă până
la s fârşitul anului viitor, sens în
care ne vom mobiliza c u toată

forţa. Ne ajută mult faptul că, în
aşteptarea semnării contractului
de finanţare,  am acţionat şi am
organizat, sub clauză suspens ivă,
procedurile de achiziţie publică
pentru princ ipalele c omponente
ale proiectului. Am reuşit, în felul
acesta, să atribuim deja contracte-
le pentru achiziţia vehiculelor de
colectare şi transport al deşeuri-
lor menajere, în valoare de 3,8
milioane de euro, pentru c ompos-
toarele individuale şi c ontainerele
tip clopot, de 7,5 milioane de euro,
pentru serviciile de asistenţă teh-
nică, de 2,5 milioane de euro, pre-
cum ş i pentru serviciile de audi-
tare financ iară. ..”,  a spus Ion
Prioteasa.
Trei proceduri majore se află,
în prezent, în derulare

Şeful administraţiei doljene a
mai subliniat că alte trei proc eduri
majore se află, în prezent, în de-
rulare: contractul pentru proiec-
tarea şi cons truirea celor  patru
staţii de transfer, a s taţiei de com-
postare de la Calafat, precum şi
pentru închiderea depozitelor  ne-
conforme, cu o valoare estimată
de peste 13 milioane de euro,  cel
pentru furnizarea c ontainerelor
îngropate şi a utilajelor aferente
acestora, de 11 milioane de euro,
şi contractul pentru proiectarea şi
cons truirea staţiilor de sortare şi
compostare de la Mofleni,  estimat
la alte aproape 13 milioane de
euro. „Doresc să le mulţumesc
colegilor care au depus o muncă
asiduă pentru reuşita ac estui pro-
iect,  care reprezintă una dintre
cele mai c onsistente finanţări co-
munitare atrase de CJ Dolj, dar şi
cea mai importantă investiţie cu
fonduri europene gestionată în
întregime de consiliul judeţean”,

a declarat preşedintele Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
„Succesul unui efort de echipă”

La rândul său, directorul Or-
ganismului Intermediar (OI) Cra-
iova al Programului Operaţional
Sectorial (POS) Mediu, Adina Nu-
ţoaica Drăgolici, a apreciat faptul
că realizarea proiectului privind
„Sistemul de management inte-
grat al deşeurilor” constituie suc-
cesul unui efort de echipă, dar a
atras  atenţia asupra timpului ră-
mas pentru încheierea unor con-
trac te, ac esta fiind extrem de re-
dus. „Este o zi foarte importantă
pentru Consiliul Judeţean Dolj,
pentru noi, ca reprezentant al Mi-
nisterului Mediului ş i Schimbări-
lor  Climatic e şi al Autorităţii de
Management în teritoriu,  dar  şi
pentru municipiul Craiova. Este
rezultatul unei munci în echipă,
desfăşurată pe parcursul unei pe-
rioade îndelungate, în care toată
lumea şi-a adus contr ibuţia, con-
tr ibuind la adoptarea celor mai
bune decizii, pentru ca acest pro-
iect să obţină finanţarea şi să poată
fi implementat. Timpul rămas este
destul de scurt, dar faptul că Mi-
nisterul Mediului şi Autoritatea de
Management au fost de acord cu
încheierea unor contracte înainte
de semnarea celui de finanţare
permite ca lucrurile să decurgă cât
se poate de normal,  fără să fim
nevoiţi să ne grăbim.  Am fos t,
suntem şi vom rămâne alături de
Consiliul Judeţean pentru c a, la fi-
nele anului 2015, atunci când se
va încheia perioada de finanţare,
să ne întâlnim din nou şi să dis-
cutăm despre luc ruri realizate,
concrete”, a afirmat directorul OI
Craiova al POS Mediu, Adina Nu-
ţoaic a Drăgolici.
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Cam iscusit confecţionată întâm-
plarea asta cu votul rezidenţilor în
străinătate, aflată la geneza protes-
telor anti-Ponta într-o serie de ora-
şe din ţară. Neîndoielnic, opoziţia,
sau mai bine zis tabăra pro-Iohan-
nis, a jucat un rol în organizarea
protestelor, stimulându-le, dar pre-
cumpănitor mobilizarea s-a făcut
pe reţelele de socializare, majorita-
tea participanţilor fiind tineri. S-a
reproşat de către vectorii de imagi-
ne ai dreptei faptul că acoperirea
mediatică n-a fost cea adecvată. In-
clusiv de către televiziunile partiza-
ne. O părere, desigur, ca atâtea al-
tele. Ceea ce ştim de acum este alt-
ceva: ministrul de Externe, Titus
Corlăţean, în încercarea de deten-
sionare a poveştii cu votul diaspo-

MIRCEA CANŢĂR

Ce găselniţă! Dar la parlamentare
şi la europarlamentare?
rei, şi-a anunţat demisia, însuşită de
premierul Victor Ponta, care l-a şi
desemnat, ieri, ca succesor pe Te-
odor Meleşcanu. Un gest curajos,
poate riscant politic, mai ales că în
subsidiar asc unde un conflic t
MAE-BEC pe seama numărului de
secţii de votare organizate în străi-
nătate. Nemulţumiri la primul tur al
alegerilor prezidenţiale au existat în
străinătate, pe motiv că fluidizarea
procesului de votare de această dată
n-a mai repetat „reţeta din 2009”.
Nici o simulare anterioară nu s-a
dovedit suficientă. Fiindcă atât la
alegerile parlamentare din 2012, cât
şi la referendumul din acelaşi an, şi
apoi la alegerile europarlamentare
din luna mai a.c., nu s-a semnalat
o dorinţă a diasporei de exercitare

a votului ieşită din comun. Nu pare
suspect? Autoritatea Electorală Per-
manentă, scoasă acum din orice
discuţie, avea competenţe exprese,
acum greu de soluţionat. Alegerile
prezidenţiale au miza lor, asta o
ştiam, dar aveam ca referinţă scru-
tinul din 2009. Şi, dintr-odată, mi-
rajul pentru Klaus Iohannis, candi-
datul ACL la alegerile prezidenţiale,
pe care aşteptăm încă, cu nerăb-
dare, să-l vedem într-o confrunta-
re cu contracandidatul său, a de-
venit... irepresibil. Admiţând, fără
comentarii de prisos, că românii de
afară au dreptul deplin, de netăgă-
duit, consfinţit prin Constituţie, la
exercitarea votului, în ţările în care
se află, ne putem întreba de ce nu
şi l-au exercitat, de pildă, cu ace-

laşi zel, şi la alegerile europarlamen-
tare, care au avut rostul lor? S-ar fi
deţinut astfel, cu exactitate, o pro-
iecţie aproximativă a participării,
contând şi ca simulare, şi „profun-
da nemulţumire de afară” nu s-ar fi
transferat treptat în ţară, conştien-
tizând sentimentele de ruşine, frus-
trare şi revoltă trăite de românii din
străinătate. Guvernul Victor Ponta
mobilizează acum 800 de persoane
din cele 850 angajate în centrala
MAE să plece în afara ţării, pentru
o cât mai bună organizare a proce-
sului de votare. Măsura pare pom-
pieristică. Un „trubadur” pe un site
respectabil scria că s-a văzut din
primul tur cum votează „românii
occidentalizaţi”. Nu toţi, să fim se-
rioşi, sunt... occidentalizaţi, deşi nu

de asta e vorba, unii, şi nu puţini,
aflându-se pe listele negre ale po-
liţiei din oraşele în care locuiesc.
Şi dacă aceştia „nu-l vor pe Pon-
ta, ci pe Iohannis, să repre zin-
te ţara din care provin”, rămâ-
nem îndureraţi. Tot c ircul ac esta
sordid, de fapt o diversiune bine
ticluită, c u votul din s trăinătate,
dincolo de deficienţele organiza-
torice asumate, nu fac e altc eva
decât să ne arate în spaţiul UE aşa
cum se doreş te. Alegerea din tu-
rul II al prezidenţialelor 2014 nu
este între Victor Ponta şi Klaus
Iohannis, ci între un candidat viu,
cu vizibilitate, prestanţă rezona-
bilă,  şi un amator impus, o holo-
gramă, care şi crede altceva de-
spre sine.

Preşedintele PDL Dolj, Marian Jean Mari-
nescu, a afirmat, ieri, într-o conferinţă de
presă, că mulţi craioveni nehotărâţi, care au
stat acasă la primul tur, vor ieşi duminică
pentru a-şi exercita dreptul de vot. Liderul
democrat-liberalilor doljeni a spus că nu are
un procent al acestora, dar că, teoretic, este
vorba de toţi cei care nu s-au prezentat la
urne în primul tur. „Procentul craiovenilor
nehotărâţi este mare, sunt toţi cei care nu au
votat în primul tur. Şi eu sunt convins că
foarte mulţi dintre aceştia vor ieşi acum la
vot”, a declarat acesta.
„Duminică vor ieşi la vot
mai mulţi craioveni”

Marinescu este convins că duminică vor
ieşi la vot mai mulţi craioveni, deoarece ei
nu sunt de acord, printre altele, cu atitudinea
din ultimele zile a unor politicieni. „Sunt con-
vins că municipiul nostru nu poate să ac-
cepte aşa ceva. Cei care aţi stat acasă veniţi,
vă rog, la vot şi votaţi ce credeţi voi, dar nu
lăsaţi netaxate astfel de comportamente”, a
spus Marinescu, referindu-se la o postare pe
Facebook a primarului Lia Olguţa Vasilescu,
în care aceasta taxa astfel reacţia mass-me-
dia vizavi de protestele de stradă: „Facem

Marian Jean Marinescu: „Cei care aţi
stat acasă veniţi, vă rog, la vot!”

Liderii ACL Dolj îi îndeamnă pe
craioveni să vină duminică la urne
pentru a vota aşa cum le dictează
conştiinţa. Liderul democrat-libe-
ralilor doljeni, Marian Jean Ma-
rinescu, crede că aceştia vor face
diferenţa şi că multe voturi vor fi
în favoarea candidatului dreptei,
Klaus Iohannis, chiar dacă locui-
torii Craiovei nu au organizat nici
un miting pentru a-şi manifesta
simpatia pentru acesta.

război civil sau îl convinge cineva pe mutu’
ăla să iasă la dezbatere, să vadă lumea ce are
în cap”, a comentat aceasta.
„Nu au ieşit la miting
pentru că aşa au simţit”

Întrebat de ce Craiova nu a fos t, totuşi,
printre oraşele în care simpatizanţii să or-
ganizeze mitinguri de susţinere a candida-
tului dreptei, Marian Jean Marinescu a ex-
plic at că aşa au simţit loc uitorii să se mani-
feste, dar că ei îşi vor spune cuvântul în
faţa urnelor. „Craiova nu a ieşit la miting,
este adevărat, dar  aşa simte ea să se mani-
feste. Dar se poate simţi starea de dezapro-
bare şi se va vedea la vot”. Liderul PDL Dolj
a avansat ş i explicaţia conform căreia oa-
menilor „le-a fost frică să iasă în stradă”.
„După modul cum se acţionează în institu-
ţii de către PSD, se poate trage şi această

conc luzie”,  a spus Marian Jean Marinescu.
„ACL va ieşi câştigătoare pe Craiova”

Cu toate acestea, liderul PDL Dolj crede
că ACL va ieşi câştigătoare pe Craiova. „In-
trăm în bătălie ca să o câştigăm, nu?”, a fost
răspunsul lui Marinescu la întrebarea dacă
Klaus Iohannis va fi votat în Craiova de pes-
te 60%, depăşind astfel procentul avansat de
liderul PSD Craiova, Lia Olguţa Vasilescu,
pentru alegerile de duminică. „Îi rog pe oa-
meni să privească aşa aceste alegeri: ca o
confruntare între doi oameni care sunt ex-
ponenţii a două lucruri complet diferite: unul
vrea o ţară normală, iar celălalt vrea o ţară în
care să conducă haosul, corupţia, să pună
stavilă la orice liberate a cuvântului, să poţi
să dai o lege prin care să poţi să faci orice”,
a concluzionat preşedintele PDL Dolj.

LAURA MOŢÎRLICHE
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Iar vine iarna, Popescule, şi
parcă văd că iar ne prinde pe
nepregătite.

Artiştii TNC, într-o dezbatere-
dialog şi trei reprezentaţii
cu „O furtună” la Tel Aviv

Institutul
Cultural Român
de la Tel Aviv
propune o
fascinantă
incursiune în
lumea teatrului,
pe tema „Ce
este nou în
teatrul româ-
nesc de azi?”,
care are loc
astăzi, înce-
pând cu ora
18.00, la sediul instituţiei. Participă regizorul Mircea
Cornişteanu, director al Teatrului Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova, şi Lilian Zamfiroiu, preşedinte al
Institutului Cultural Român. Evenimentul este prilejuit de
desfăşurarea, în perioada 28 octombrie – 15 noiembrie,
la Teatrul Cameri din Tel Aviv, a Festivalului Internaţio-
nal de Teatru „Shakespeare”, la care România este
reprezentată de Teatrul Naţional din Craiova (TNC) cu
piesa „O furtună” de William Shakespeare, în regia lui
Silviu Purcărete. Cele trei reprezentaţii ale spectacolului
vor avea loc în datele de 12 noiembrie, ora 20.30, şi 13
noiembrie, orele 17.00 şi 20.30. Pe scena festivalului vor
mai fi prezentate publicului spectacole din Georgia,
China, Lituania, Marea Britanie, Slovenia şi Israel.

Simpozion naţional de teologie
la Mănăstirea Tismana

Mănăstirea
Tismana din
judeţul Gorj
găzduieşte, în
perioada 9-11
noiembrie,
ediţia a VI-a a
Simpozionului
naţional de
teologie cu
tema „Teolo-
gie şi propo-
văduire în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur”.
Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie din
Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei, cu binecuvântarea
ÎPS Irineu, arhiepiscopul Craiovei şi mitropolitul
Olteniei. Sunt invitaţi să prezinte referate pe tema
anunţată profesori de la facultăţi de teologie din ţară,
reprezentanţi ai unor centre universitare precum Bucu-
reşti, Timişoara Sibiu, Alba Iulia, Târgovişte ş.a.
Lucrările simpozionului s-au desfăşurat pe parcursul
zilei de ieri şi continuă şi astăzi, după cum a precizat
părintele conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, consilierul
administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei.

Copiii Centrului social „Best
Life”, la teatrul de păpuşi

Copiii din
cadrul Centrului
social multifunc-
ţional „Best Life”
pentru copiii
dezavantajaţi
social al Arhiepis-
copiei Craiovei au
vizionat, în
week-end-ul
trecut, reprezen-
taţia „Şoricelul şi
balerina de porţelan”, pus în scenă de actorii Teatrului
pentru Copii şi Tineret „Colibri”.  Spectacolul – în regia
şi pe scenariul Adrianei Stamate, după „O rază de
soare”, de Al. T. Popescu, scenografia Eustaţiu Gregori-
an, muzica Alexandru Iosub – i-a avut în distribuţie pe
actorii Ionica Dobrescu, Alis Ianoş, Alla Cebotari,
Adriana Ioncu, Oana Stancu, Daniel Mirea, Iulia Cârstea
şi Rodica Prisăcaru. «Activitatea a avut loc în cadrul
parteneriatului educaţional încheiat în acest an între
Centrul „Best Life” şi Teatrul „Colibri”, care s-a concre-
tizat într-o serie de proiecte şi acţiuni recreativ-educaţio-
nale frumoase şi utile celor mici. Copiii au fost încântaţi
şi de această dată să îi aplaude pe actorii care le-au adus
zâmbete pe feţe şi bucurie în suflete», a precizat Gabrie-
la Firu, coordonatorul Centrului social „Best Life”.

Biseric a „Sfântul Mina”
din Craiova (situată vizavi de
Spitalul Municipal „Filantro-
pia”)  îşi sărbătoreşte hramul
astăzi, de praznicul Sfântu-
lui Mare Muc enic  Mina.
După cum a precizat părin-
tele paroh Ştefan Nardin,
momentele liturgice dedica-
te s fintei sărbători au înce-
put aseară,  cu slujba Vecer-
niei şi Ac atis tul Sfântului
Mina. În ziua praznicului,
Sfânta Liturghie este săvâr-
şită de ÎPS Irineu, arhiepiscopul Craio-
vei şi mitropolitul Olteniei, împreună cu
un sobor de preoţi şi diac oni.

Biserica „Sfântul Mina” a fost ridica-
tă în anul 1731 de „jupân Pătru Boje,
feciorul lui jupân Tudor Boje şi jupân
Bălaş Căpitan, fiul lui Dumitru de la Ţa-
ringrad”, aşa cum se specifică în pisa-
nia scrisă cu litere chirilice deasupra uşii
de la intrare. De-a lungul timpului, sfân-
tul lăcaş a suferit mai multe restaurări şi

Biserica „Sfântul Mina”
îşi sărbătoreşte hramul

Desc hiderea Festivalului Internaţional de Animaţie
„Gulliver” are loc astăzi, ora 9.30, în Sala Mare a Teatrului
Dramatic „Fani Tardini”, unde va fi urmată, la ora 10.00, de
spectacolul „Prinţesa şi broscoiul” al Teatrului „Ţăndărică”
din Bucureşti. Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din
Craiova va prezenta „Prinţul Broască” începând cu ora
11.30, în Sala Studio.

Reprezentaţia – dramatizare de Veselin Boidev după Fraţii
Grimm –, în regia lui Todor Valov, scenografia şi costumele
Stefka Kyuvlieva, cu păpuşi confecţionate de Peter Cekunov,
Ganka Kirilova şi Aurelia Sadovska, îi are în distribuţie pe acto-
rii Cosmin Dolea, Oana Stancu, Adriana Ioncu şi Alis Ianoş.

Spectacolul „Prinţul Broască” a fost distins în 2013 cu
Premiul pentru cea mai bună interpretare, acordat actriţei
Adriana Ioncu, şi cu Premiul pentru scenografie, oferit Stef-
kăi Kyuvlieva, la cea de-a XII-a ediţie a Festivalului Inter-
naţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck” de la
Cluj-Napoca. «„Prinţul Broască” este o poveste despre
importanţa, responsabilitatea şi consecinţele promisiunilor
personale, un spectacol amuzant, vivace, comic, în stilul
operei bufe, totul acompaniat de muzica clasică şi vitală a lui
W. A. Mozart», spunea regizorul Todor Valov.

Teatrul „Colibri”, invitat la Festivalul
Internaţional de Animaţie „Gulliver” de la Galaţi

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Artiştii Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri”
din Craiova urcă astăzi pe scena Festivalului Interna-
ţional de Animaţie „Gulliver” de la Galaţi, pe ntru a
preze nta „Prinţul Broască”, după Fraţii Grimm, spec-
tacol pre miat de ja la câteva e venimente de gen din
ţară. Organizat de Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
– Secţia Păpuşi „Gulliver”,  cu sprijinul Primăriei mu-
nicipiului Galaţi, festivalul se de sfăşoară în pe rioada
11-15 noie mbrie. Această a XXII-a ediţie – una cu
caracter competitiv – mai reuneşte  trupe din Bucu-
re şti,  Iaş i, Alba Iulia,  Sibiu,  Braşov, Constanţa, Plo-
ie şti,  Baia Mare  ş.a., două re pre zentaţii ale teatru-
lui-gazdă, precum şi actori din Turcia şi Republica
Moldova. În program mai sunt cuprinse  o lansare de
carte şi spectacole pentru adulţi.

La această a XXII-a ediţie a festivalului mai participă şi alte
prestigioase teatre de animaţie din ţară, precum Teatrul „Lu-
ceafărul” din Iaşi, Teatrul pentru Copii „Ciufulici” din Plo-
ieşti, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Gong” din Sibiu şi Tea-
trul pentru Copii „Prichindel” din Alba Iulia. Acestea, dar şi
multe alte teatre, îi aşteaptă pe cei mici cu spectacole inedite:
„Cenuşăreasa”, „Prinţul fericit”, „Aladin”, „Dragonul”,
„Pădurea de argint”, „Prinţ şi cerşetor” sau „Fluierul fer-
mecat”. Nici adulţii nu au fost uitaţi. Aceştia sunt aşteptaţi la
spectacolele Companiei Passepartout „Dan Puric” din Bucu-
reşti, care va prezenta piesa „Necuvinte”, sau Godot Cafe-
Teatru, tot din capitală, care va juca „Bullets over Lipscani”,
o comedie savuroasă după texte de Woody Allen.

Festivalul un caracter competitiv, iar spectacolele pentru
copii vor fi evaluate de un juriu format din Florica Ichim –
critic de teatru şi preşedinte al juriului, Radu Dinulescu –
regizor, şi Ilie Zanfir – profesor, membru în Comisia de
Cultură a Primăriei municipiului Galaţi. Aceştia vor acorda
premii pentru cea mai bună regie, scenografie, muzică de
spectacol, interpretare feminină, interpretare masculină, dar
şi Marele Premiu.

modific ări,  forma ac tuală datând din
anul 1940, când lucrările de resaturare
au urmărit readucerea bisericii la starea
sa iniţială.

Biserica deţine părticele din moaştele
Sfântului Mina, care au fost scoase şi
aşezate într-un loc special amenajat spre
cinstire şi închinare încă de sâmbătă, 8
noiembrie, de praznicul Sfinţilor Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil, unde vor rămâne
până mâine, 12 noiembrie.
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X i  J i n p i n g  º i  V l a d i m i r  P u t i n ,  u n  d u o  d e  º o cX i  J i n p i n g  º i  V l a d i m i r  P u t i n ,  u n  d u o  d e  º o cX i  J i n p i n g  º i  V l a d i m i r  P u t i n ,  u n  d u o  d e  º o cX i  J i n p i n g  º i  V l a d i m i r  P u t i n ,  u n  d u o  d e  º o cX i  J i n p i n g  º i  V l a d i m i r  P u t i n ,  u n  d u o  d e  º o c
Sosit duminicã la Beijing pentru a fi prezent

la summitul APEC, Vladimir Putin suscitã o
admiraþie ºi o curiozitate fãrã margini, formând
cu preºedintele chinez, Xi Jinping, un duo de
ºoc. S-au întâlnit pentru a zecea oarã de la
preluarea înaltei demnitãþi de ºef de stat, în
2013, de cãtre liderul chinez, care la rândul
sãu s-a deplasat în prima sa vizitã în strãi-
nãtate ca preºedinte la Moscova. Biografia
lui „Putin cel Mare”, cum a fost numit, este
un best-seller în China. Potrivit centrului de
cercetãri Perv, China este una din puþinele
þãri care susþine Rusia în confruntarea cu
Occidentul pe chestiunea ucraineanã, într-
un procent cuprins între 47-66%. Populari-
tatea lui Vladimir Putin rãmâne plafonatã la
92% în China dupã anexarea Crimeei, în luna
martie a.c.. Atât „Marele Xi”, cât ºi „Putin
cel Mare”, întreþin nostalgia grandorii naþiu-
nilor lor, uniþi în respingerea valorilor occi-
dentale referitoare la democraþie, libertãþile
ºi drepturile omului. Media chinezã nu ezitã
sã compare summitul APEC cu Jocurile
Olimpice din 2008, prin prezenþa a 21 de
puteri economice reprezentând 40% din po-
pulaþia mondialã ºi 54% din PIB-ul global.
Se invocã poluarea din Beijing, în pofida

mãsurilor draconice luate încã din 2008, prin
închiderea temporarã a peste 200 de uzine,
situate pe o razã de 250 de km. Beijingul se
aflã în delicata situaþie, din raþiuni de ambiþii
maritime, de a avea cu vecinii o serie de ten-
siuni. Deºi iniþial se spusese cã nici o întâlni-

re, în marja summitului, nu este prevãzutã în-
tre Barack Obama ºi Vladimir Putin, ieri, cei
doi au avut o scurtã discuþie. Potrivit „Kom-
mersant”, Putin a întârziat câteva minute la
fotografia de grup a liderilor þãrilor membre
APEC. Obama a fost primul care l-a întâmpi-

nat, dupã care au avut o discuþie bilateralã
informalã care a durat ºapte-opt minute.
Premierul australian, Tony Abbott, extrem
de nervos din cauza doborârii avionului
MH17 Malaysia Airlines, doreºte o con-
fruntare cu Putin. Se apreciazã cã în în-
tâlnirea dintre Barack Obama ºi Xi Jin-
ping nu despre drepturile omului în Re-
publica Chinezã se va discuta, ci despre
cyberspionajul contra antreprizelor ame-
ricane, atribuit Beijingului. China a fãcut
mari eforturi pentru organizarea APEC ºi
ministrul chinez de Externe, Wang Yi, do-
reºte ca summitul sã rãmânã în istorie prin
soluþiile pacifiste ºi durabile la care se va
ajunge. În fine, o serie de probleme teri-
toriale nu este exclus sã fie puse în dis-
cuþie, media anunþând o întâlnire între pre-
ºedintele chinez, Xi Jinping, ºi premierul
japonez, Shinzo Abe, în disputã teritoria-
lã pe insulele Senkaku/Diaoyu.

ªeful executivului catalan, Artur Mas, a apre-
ciat cã votul organizat duminicã în Catalonia a
reprezentat „un succes total”, cu peste douã mi-
lioane de participanþi, ceea ce demonstreazã cã
regiunea „Catalonia vrea sã se guverneze singu-
rã”, potrivit AFP. „Peste douã milioane de per-
soane reprezintã un succes total în condiþiile” de
faþã, a declarat el duminicã searã, înainte de a
denunþa „miopia” ºi „indiferenþa” guvernului de
la Madrid. Aproximativ 80,7% dintre persoanele
care au participat la votul simbolic asupra inde-
pendenþei organizat duminicã în Catalonia s-au

Preºedintele Radei Supreme
(parlamentul unicameral), Olek-
sandr Turcinov, a refuzat sã sem-
neze legea amnistierii combatanþi-
lor care au luat parte la ostilitãþi în
Donbas, în baza acordurilor de la
Minsk cu privire la reglementarea
conflictului din estul Ucrainei, re-
lateazã media de la Kiev. „Legea
amnistiei a fost adoptatã, dar nici
una din condiþiile care ar trebui sã
conducã la amnistiere nu a fost
îndeplinitã ºi eu nu am semnat
acest document”, a declarat Tur-
cinov, într-un interviu acordat
duminicã postului de televiziune
ucrainean T1+1t’, citat de Ria
Novosti. Sãptãmâna trecutã, An-
drei Kelin, ambasadorul rus pe
lângã Organizaþia pentru Securi-
tate ºi Cooperare în Europa
(OSCE), a acuzat autoritãþile
ucrainene de încãlcarea „acordu-
rilor de la Minsk ºi a declaraþiei de
la Geneva din 17 aprilie” cu privi-
re la modalitãþile de soluþionare a
crizei din estul Ucrainei.

Vot în Catalonia: 80,7% dintre participanþi
în favoarea independenþei

pronunþat în favoarea acesteia, respectiv 1,6 mi-
lioane de voturi, potrivit rezultatelor provizorii date
publicitãþii de executivul catalan, citate de AFP.
Aceste rezultate difuzate dupã numãrarea a 88,4%
din buletine aratã cã 1.649.239 de persoane au
votat de douã ori „da” la întrebãrile „Vreþi Cata-
lonia sã fie stat?”, iar dacã da, „Vreþi sã fie inde-
pendent?”, a anunþat Joana Ortega, adjunct al
ºefului executivului, care a precizat cã peste douã
milioane de persoane au participat la consultarea
popularã, în timp ce adversarii votului au atras
atenþia cã boicoteazã scrutinul.

Ucraina: Turcinov a refuzat sã semneze legea amnistierii
Ministrul german de Externe,

Frank-Walter Steinmeier, a decla-
rat, ieri, cã situaþia din regiunile
estice ale Ucrainei controlate de
rebelii proruºi a devenit din nou
gravã ºi cã toate pãrþile trebuie sã
respecte acordul de încetare a fo-
cului convenit în septembrie la
Minsk, relateazã Reuters. „Din
pãcate, situaþia este din nou gra-
vã. Acum cred cã trebuie sã fa-
cem apel la toþi cei implicaþi în
conflict, precum ºi la partea rusã,
sã revinã la condiþiile protocolului
de la Minsk”, a spus Steinmeier
într-o conferinþã de presã la Asta-
na, cu ocazia unei vizite în Kazah-
stan. Afirmaþiile sale relevã îngri-
jorarea tot mai mare privind am-
plificarea luptelor între separatiºtii
proruºi ºi forþele guvernamentale
ucrainene în ultima sãptãmânã, în
pofida armistiþiului convenit la 5
septembrie în capitala Belarusului.
Oraºul Doneþk, fief al separatiºti-
lor din estul Ucrainei, a fost lovit
duminicã de cele mai puternice

bombardamente din ultima lunã, iar
Organizaþia pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa (OSCE) a
precizat cã a identificat o coloanã
de trupe înarmate fãrã însemne în
regiunea separatistã, dovadã, în
opinia Kievului, a faptului cã Mos-
cova a trimis întãriri, potrivit unui
raport al misiunii speciale de ob-
servare a OSCE în Ucraina, citat
de agenþia de presã menþionatã.
„Duminicã (11h20), în apropiere
de Sverdlov (aproximativ 15 km
este de capitala regionalã Doneþk),
Misiunea specialã de observare a
urmãrit un convoi din 17 camioa-
ne militare (ZIL) de culoare ver-
de, fãrã însemne distinctive, care
se îndrepta spre vest. Cinci dintre
ele transportau cu remorca siste-
me de rachete multiple «Grad». În
douã dintre ele se vedeau lãzi cu
muniþii”, se menþioneazã în raport.
„La 11h35, pe autostrada H-21, în
apropiere de Zuhres (circa 41 km
est de Doneþk), Misiunea specialã
de observare a vãzut încã o coloa-

nã, compusã de data aceasta din
17 camioane KamAz, de aseme-
nea, fãrã însemne de marcare, în-
dreptându-se tot spre vest”, sus-
þin monitorii OSCE. Potrivit aces-
tora, 12 camioane transportau tu-
nuri de calibru 122 mm. Cu toate
acestea, observatorii OSCE spun
cã nu au observat persoane în uni-
formã militarã la bordul acestor
camioane. Anterior, OSCE rapor-
tase cu privire la reperarea unei
coloane din 40 de camioane ºi cis-
terne nemarcate, în zona localitãþii
Makeevka, regiunea Doneþk, dar
a recunoscut cã nu are nici o idee
despre ce se afla în maºini. Pãrþile
s-au acuzat reciproc de încãlca-
rea prevederilor planului de pace.
Rusia neagã implicarea în conflict
ºi a spus cã nu a trimis trupe sau
arme în estul Ucrainei. Steinmeier
a mai afirmat cã asearã, când urma
sã revenã la Berlin, va discuta de-
spre situaþia din Ucraina cu ºefa
diplomaþiei europene, Federica
Mogherini.

Olanda a adus

un omagiu

victimelor

zborului MH17,

doborât

în Ucraina
Olanda a adus, ieri, un

omagiu, în cadrul unei

ceremonii naþionale, celor

298 de persoane decedate

în urma prãbuºirii avionu-

lui Boeing 777, aparþinând

companiei Malaysia Airli-

nes, doborât în estul

Ucrainei, într-o zonã de

rãzboi, la 17 iulie, relatea-

zã France Presse.  Drapele-

le au fost coborâte în

bernã în întreaga þarã ºi la

misiunile diplomatice

olandeze din întreaga

lume. La Amsterdam, o

ceremonie a adunat, de la

ora 13h00 (12h00 GMT),

circa 1.600 de apropiaþi ºi

rude ale victimelor, pre-

cum ºi o serie de oficiali,

între care premierul Mark

Rutte ºi cuplul regal

olandez. Numele tuturor

victimelor, între care 193

de rezidenþi olandezi, au

fost citite la ceremonia ce

a fost transmisã în direct

de televiziunea ºi postul de

radio public, dintr-o

imensã salã în sudul

capitalei Amsterdam. Un

minut de reculegere a fost

þinut în memoria victime-

lor catastrofei aeriene.

Ambasadori din 16 þãri,

care au pierdut de aseme-

nea cetãþeni în aceastã

tragedie, au fost prezenþi

la aceastã ceremonie la

Amsterdam. Reamintim cã

Occidentul ºi Kievul îi

acuzã pe separatiºtii pro-

ruºi de doborârea zborului

MH17 cu ajutorul unei

rachete sol-aer de tipul

Buk, furnizat de Rusia.

Moscova neagã categoric ºi

sugereazã cã Kievul ar fi

responsabil de tragedie.

Pânã în prezent, rãmãºiþe-

le a 289 de victime au fost

identificate, dupã ce au

fost colectate de la locul în

care s-a prãbuºit avionul,

nu departe de Doneþk.

Cinci sicrie suplimentare

cu rãmãºiþe umane, pre-

cum ºi obiecte personale

au fost transportate pe cale

aerianã sâmbãtã, în Olan-

da, iar ministrul olandez

de Externe, Bert Koenders,

a avertizat cã unele rãmã-

ºiþe umane ar putea sã nu

mai fie gãsite.
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METEO

Parþial
înnoratmarþi, 12 noiembrie - max: 13°C - min: 7°C

$
1 EURO ...........................4,4304 ............. 44304
1 lirã sterlinã................................5,6388....................56388

1 dolar SUA.......................3,5457........35457
1 g AUR (preþ în lei)........133,6378.....1336378

Cursul pieþei valutare din 12 noiembrie 2014 - anunþat de BNR
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Bonneville

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 22:00

Arvilla Holden trebuie sa ia o decizie care ii
va schimba viata. Este prinsa insa intre binele
ei si tradarea celor mai bune prietene. Arvilla
tocmai ºi-a pierdut soþul, pe Joe, care a murit
în timpul unei cãlãtorii în Borneo, iar femeia
primeºte acasã, în Pocatello, Idaho, cenuºa
acestuia. Deºi Joe a specificat în testamentul
sãu cã doreºte ca cenuºa sã-I fie împrãºtiatã
de soþia lui, Arvilla se trezeºte în mijlocul unei
bãtãlii cu fiica acestuia din prima cãsãtorie,
Francine. Francine este hotãrâtã sã depunã
cenuºa lui Joe la mormântul mamei ei, în
Santa Barbara ºi o ameninþã pe Arvilla cã va
vinde casa în care cei doi au locuit încã de la
cãsãtorie, pentru a obþine ceea ce-ºi doreºte.

Iubire din trecut

Se difuzeazã la Prima  Tv,
ora 01:00

Charles Lattimer lucreazã în publicitate, este
cãsãtorit cu Kristen, iar viaþa lor pare foarte
frumoasã ºi liniºtitã.

Dar Charles, un împatimit colecþionar de
antichitãþi, îºi doreºte sã trãiascã într-o perioadã
mult mai lipsitã de griji ºi de complicaþii.

Aceastã dorinþã i se îndeplineºte atunci când
achiziþioneazã un frumos ceas de buzunar,
care îl duce înapoi în trecut, în Somerville...

Charles îºi gãseºte aici adevarata dragoste ºi
un loc exact aºa cum îºi dorea...

Oare va lãsa el totul în urma, în prezent ºi va
rãmâne cu ea pentru totdeauna?

Stãpânii strãzilor:
Ucigaºul de poliþiºti

Se difuzeazã la HBO, ora  01:10

Stãpânii strãzilor: Ucigaºul de poliþiºti mutã
acþiunea la Michigan ºi exploreazã lumea
politististilor corupti pe strazile violente din Detroit.
Marty Kingston este un detectiv sub acoperire de
la narcotice, care este impuscat si abia supravie-
tuieste dupa ce un flagrant de droguri a mers
prost pentru ai salva viaþa partenerului sãu.

 Când partenerul sãu este ucis de un pistolar
mascat patru ani mai târziu, Marty trebuie sã faca
echipa cu detectivul Dan Sullivan (Hatosy) de la
omucidere, pentru a investiga o serie de crime brutale
impotriva poliþistilor ºi sa-l vaneze pe criminalul de
politisti. Ancheta care apare este învãluitã în înºelãciu-
ne ºi încãrcata cu intrigi care pune la indoiala linia
dintre normele de drept ºi justiþie.

MARÞI - 11 noiembrie

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

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

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

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 România deºteaptã
00:25 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
02:05 Împotriva sorþii
2008, Coreea de Sud, Acþiune,

Dramã, Romantic, Dragoste
03:10 Telejurnal
04:00 Sport
04:20 Discover România

TVR 1

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

Mânãstirea Vãcãreºti’’
11:10 Teleplay muzical
12:45 ’’Comoara pierdutã-

Mânãstirea Vãcãreºti’’
12:50 5 minute de istorie
13:00 Concerte Concursul

Enescu 2014
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Uimitoarea lume a

plantelor
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal *Sport *Meteo
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Capri
2006, Italia, Comedie, Dramã,

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

TVR 2

09:50 Un Halloween de pominã
11:15 Redacþia
12:15 Lucas, spaima furnicilor
13:45 Prieteni buni
15:10 Seduºi ºi abandonaþi
16:50 Bolt
18:30 Frank ºi robotul
20:00 Prime Mover
21:40 Roxanne
23:20 Cei rãmaºi
00:15 Cei rãmaºi
01:10 Stãpânii strãzilor: Ucigaºul

de poliþiºti
02:40 Furia
04:20 CBGB
06:00 Prieteni buni

HBO

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

perfectã
2006, Canada, Thriller
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

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

PRO TV

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

08:30 Gusturi de milioane (R)
09:30 Doamne de poveste (R)
10:30 X-Men (R)
11:00 Ironman
11:30 Lara (R)
12:30 Gusturi de milioane
13:30 La Mãruþã (R)
15:00 Lara
16:00 La bloc (R)
17:00 Norm încurcã - lume
1999, SUA, Comedie
18:00 Seinfeld (R)
19:00 La bloc
20:00 Tanti Florica
21:00 Seinfeld
22:00 Bonneville
00:00 Tanti Florica (R)
01:00 Bonneville (R)
02:30 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Danseazã printre stele
00:00 Un show pãcãtos
01:30 Observator (R)
02:30 Unde a dispãrut Cristina
1993, SUA, Dramã
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

KANAL D

PRIMA TV

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

Mister
08:45 A doua cãdere a

Constantinopolului (R)
1994, România, Comedie
10:45 Teleshopping
11:15 Râzi ºi câºtigi (R)
11:45 Cusurgiii (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Cireaºa de pe tort (R)
15:30 O familie de poliþiºti
2010, SUA, Crimã, Dramã
16:30 Focus
17:00 Soþia perfectã (R)
2009, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Iubiri Secrete
20:30 Sector 7 – Ediþie

Specialã
21:30 Epic Show
22:30 Cusurgiii
23:00 Click!
00:00 Hawaii 5.0
2010, SUA, Dramã
01:00 Iubire din trecut
2000, SUA, Dramã, SF
03:00 Cusurgiii (R)
03:30 Iubiri Secrete (R)
04:15 O familie de poliþiºti (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã
05:00 Sector 7 – Ediþie

Specialã (R)
05:30 Epic Show (R)
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
06:30  Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Liga de Skandenberg -

Forþa România!
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Bellator: Gladiatorii:

Patricio "Pitbull" Freire - Fabricio
Guerreiro

20:30 Boxbuster: Wladimir
Klitschko

21:00 Ora exactã în sport
22:00 Jackass. Nebuni de legat!
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Primãria Celaru organi-

zeazã în data de 12.11.2014,
ora 10.00, la sediul Primãriei
Celaru licitaþie publicã n ve-
derea închirierii unui cabi-
net medical în suprafaþã de
30 mp,  în cadrul dispensa-
rului uman din comuna Ce-
laru, judeþul Dolj, având des-
tinaþia prestarea de servicii
medicale de specialitate.
Ofertele se depun la regis-
tratura instituþiei pnã la data
de 12.11.2014 ora 9.00. Alte
informaþii suplimentare se
pot obþine la numãrul de te-
lefon 0251375509 sau la se-
diul Primãriei Celaru.

S.C. ONILAST SRL
anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
«PLAN URBANISTIC ZO-
NAL» propus a fi amplasat
în comuna Malu Mare, sat
Preajba, Aleea Bechetului
nr. 3, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la se-
diul ARPM Craiova, strada
Petru Rareº, nr. 1, ºi la se-
diul S.C. ONILAST SRL, sat
Horezu Poenari, în zilele de
L-V, între orele 9-14.Obser-
vaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

Anunþul tãu!
SC STEEL CONSTRUCT

SRL titular al proiectului Con-
struire  imobil  P cu destinaþia
de salã de festivitãþi  anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj- fãrã acord de
mediu pentru proiectul menþi-
onat, propus a fi amplasat în
comuna Giurgiþa, satul Giurgi-
þa, str. Gãrii, nr. 12A, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile.

PETRESCU LUCIAN anun-
ta publicul interesat asupra de-
punerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul asupra, “EXTINDE-
RE CONSTRUCÞIE EXISTEN-
TÃ Sp+P+3E+M CU P+3E +M
BAZA SPORTIVÃ propus a fi
amplasat în comuna MALU
MARE, str. BECHETULUI, nr. -
, judetul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM
DOLJ, str. Petru Rareº, nr. 1 în
zilele în zilele de luni pânã joi,
intre orele 8,00- 16,00 ºi vineri
între orele 8,00- 14,00. Obser-
vatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM DOLJ, str.
Petru Rareº, nr. 1.

CERERI SERVICIU
Caut loc de mun-
cã – femeie de
serviciu, îngrijire
bãtrâni. Rog serio-
zitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pati-
serie, vânzãtoare
orice magazin, în-
grijire copii ºi bã-
trâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.

OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/
ã cu sau fãrã ex-
perienþã. Telefon:
0766/617.521.
Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Tele-
fon: 0724/947.197.

MEDITAÞII
Meditez geografie.
Telefon: 0749/
043.111.
Meditez limba ro-
mânã. Telefon:
0762/929.809.

PRESTÃRI SERVICII
Finisaje interioare,
exterioare, repara-
þii, renovãri. Telefon:
0736/ 003.526.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.

Persoanã serioa-
sã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0723/466.154.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interioa-
re 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 con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând ca-
merã cãmin 22
m.p. preþ 10.000
Euro. Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsonie-
rã Brazdã G-uri,
31,27 mp. Telefon:
0766/227.092;
0756/513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 ca-
mere ultracentral,
ultralux, A.C. inter-
net, toate dotãrile.
Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând aparta-
ment 3 camere,
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând apartament
92 mp în Bucureºti,
în faþa Facultãþii de
Drept. Telefon:
0721/995.405.
Proprietar vând
apartament 3 ca-
mere decoman-
dat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã comu-
na Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton- fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/ 692.884.

Vând casã în Oc-
nele Mari Vâlcea,
poziþie excelen-
tã, spaþii gene-
roase, detalii zil-
nice la telefon:
0746/035.625,
între orele 18.00
- 20.00.
Vând casã locui-
bilã în comuna
Bistreþ, judeþul
Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã 2 ca-
mere, salã, tin-
dã, 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 depen-
dinþe, grajd, maga-
zie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.

Vând casã 3 ca-
mere, anexe,
pomi, vie, fântâ-
nã, apã ºi canali-
zare la poartã, lo-
calitatea Ciutura.
Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã pri-
mãrie. Telefon:
0769/369.128;
0722/943.220.
Vând casã în
Calafat, str. Jiu-
lui, stare bunã,
600 mp. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0722/618.998.
Vând casã stra-
da Nãsãud nr.
16 (zona Bres-
tei-Râului), toa-
te utilitãþile, 345
mp teren + ca-
banã din lemn
cu etaj. 75.000
euro. Telefon:
0728/890.807.

TERENURI
Vând teren 3000
mp, Ghindeni,
centru, stradal, uti-
litãþi, apã, curent,
canalizare, îngrã-
dit, doar sã vã ridi-
caþi casa, 35 euro/
mp, negociabil.
Telefon:0761/
817.214.
Vând teren lângã
abatorul de ani-
male stradal,
10000 mp, Ghin-
deni, 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, ne-
gociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând 4200 mp
teren intravilan la
7 km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren cen-
tral, deschidere
la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la
telefon: 0746/
495.167.

Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, 1000-2000 m
deschidere 36 m,
ideal pentru
Showroom, de-
pozit, halã, parc
auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, par-
celabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600
m de Lacul Tan-
chiºtilor, 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, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibili-
tate construcþie,
grãdinã Bio. Telefon:
0724/805.298,
dupã ora 17.00.

Cârcea str. Vul-
turi teren intravi-
lan 650 mp,
deschidere 28
m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/
263.391.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, cu-
rent, apã, gaze.
Poziþie superbã.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
TELEFON: 0766/
368.385.

SPAÞII COMERCIALE
VÂNZÃRI

Vând restaurant
Filiaºi. Telefon:
0766/577.828.
Vând spaþiu co-
mercial cu terasã,
zonã centralã.
Telefon: 0746/
660.001.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.
Vând AUDI A6,
2000TDI, fabrica-
þie  2006, full optio-
nal piele, xenon,
navigaþie, impeca-
bil.  Telefon: 0762/
109.595.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând aspirator, fo-
tolii, scoarþã ºi co-
voare olteneºti,
saltea copil, lampa-
dar. Telefon: 0770/
298.240.
Vând 2 jenþi cu cau-
ciucuri de Logan.
Telefon: 0766/
304.708.
Vând chivetã, 55/
40 cm, 30 Ron, ta-
blouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse,
2 Ron. Telefon:
0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de
veci cimitir Sineas-
ca. Telefon: 0744/
997.373.
Vând 50 oi – 400 lei
/ bucatã negociabil,
40 de capre- 200 lei
/ bucatã, tinere, sã-
nãtoase. Telefon:
0763/226.996.
Vând copertinã
lungime 6 m, lãþi-
me 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 meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, butoi varzã, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni, zonã centra-
lã, lângã mormân-
tul lui Ion Oble-
menco. Telefon:
0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu
broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo -
2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floa-
rea–soarelui pen-
tru combinã C
12M, cutie viteze,
reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.

DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând þuicã de pru-
nã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã- 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor co-
pii. Telefon: 0745/
602.001.

Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã
de scris defectã.
Telefon: 0251/
417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupatã.
Telefon: 0722/
456.609.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând þiglã Jim-
bolia ºi cãpriori
din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l, re-
ductor oxigen su-
durã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
SCHIMBURI

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

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handica-
pat. Telefon: 0351/
460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor.
Telefon: 0771/
780.325.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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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.

Închiriez aparta-
ment 4 camere,
mobilat, utilat, cen-
tralã, tot confortul,
Materna Craioviþa.
Telefon: 0756/
379.809.
ÎNCHIRIEZ casã,
Strada Dorna 46,
cartier Fãcãi, fãrã
obligaþii de platã,
pentru familie fãrã
copii. Telefon:
0768/ 893.953.
ÎNCHIRIEZ casã
Gîngiova, fãrã obli-
gaþii de platã, pen-
tru familie fãrã co-
pii. Telefon: 0768/
065.498.
Închiriez aparta-
ment douã came-
re, parter, ultra-
central. Telefon:
0722/654.845.
Primesc douã
fete în gazdã
Telefon: 0785/
797.317; 0351/
464.628.

Închiriez una ca-
merã mobilatã la
o tânãrã necãsã-
toritã cu posibilitãþi
de platã a întreþi-
nerii ºi chiriei în
zona Materna
Craioviþa. Telefon:
0726/497.404.
Închiriez cabinet
medical dotat co-
respunzãtor. Rela-
þii la telefon: 0251/
412.966; 0741/
072.812.
Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decoman-
date, ultraîmbu-
nãtãþit, centralã,
stradal zona Cine-
matograf Craiovi-
þa, 180 euro/lunã.
Telefon: 0728/
012.055.
Închiriez 3 came-
re, ultracentral,
centralã, A.C. mo-
bilat, lux. Telefon:
0726/212.774.

Apartament 2 ca-
mere decoman-
date lux, A.C. mi-
crocentralã, balcon
închis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
65/170/80, pen-
sionar nefumã-
tor, fãrã obligaþii,
doresc doamnã
pensionarã fãrã
obligaþii. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.

Pensionar, 65/
1,60/65 caut
pensionarã se-
rioasã pentru
prietenie, con-
vieþuire la þarã,
menaj, curãþe-
nie, întreþinere.
Telefon: 0253/
289.198.

Salariat, 50 ani, se-
rios, cu serviciu caut
doamnã pentru
prietenie. Telefon:
0785/103.411.

DIVERSE
Caut o familie ne-
voiasã care poate
îngriji permanent o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) o las moº-
tenire. Telefon:
0351/809.908,
dupã ora 18.00.

PIERDERI
S.C. EURO-
RENT CAR SRL
declarã pierdut
CUI: 19160657.
Se declarã nul.
SE declarã pierdu-
te ºi nule Carnetul
de Student ºi Legi-
timaþia de transport
eliberate de Facul-
tatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale Cra-
iova pe numele
Danu Daniela.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

În faþa a peste 2.500 de
spectatori prezenþi la Poliva-
lentã, SCM Craiova a dispus
cu 29-24, duminicã searã, de
Universitatea Neptun Constan-
þa, în ultimul meci oficial sus-
þinut în acest an pe teren pro-
priu. Rezultat prin care, fetele
pregãtite de Aurelian Roºca,
ajunse la 11 victorii consecu-
tive în 12 etape, ºi-au securi-
zat practic poziþia secundã,
fapt de neimaginat la startul
sezonului, menþinând ecartul
de patru puncte ce le separã
de CSM Bucureºti ºi de adver-
sara din runda finalã a turului
de campionat, Corona Braºov.
Cât priveºte titlul de campioa-
nã de toamnã, ºansele sunt
aproape nule chiar ºi în cazul

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

Ce performanþã!

VVVVViza de a iernaiza de a iernaiza de a iernaiza de a iernaiza de a ierna
pe poziþia secundãpe poziþia secundãpe poziþia secundãpe poziþia secundãpe poziþia secundã

Ar mai fi ºanse ºi la primul loc, însã acestea sunt doar pur teoretice

Rezultatele complete ale rundei a 12-a:
SCM CRAIOVA – Universitatea Neptun Con-
stanþa 29-24, CSM Unirea Slobozia – HCM
Baia Mare 21-33, HC Dunãrea Brãila – HCM
Rm. Vâlcea 27-26, HC Zalãu – HCM Roman
24-17, CSM Ploieºti – CSM Cetate Devatrans
28-23, U Alexandrion Cluj – ASC Corona Bra-
ºov 24-35, SC Mureºul Tg. Mureº – CSM
Bucureºti 18-26.

1. Baia M. 33 8. Ploieºti 15
2. CRAIOVA 33 9. Slobozia 12
3. CSM Buc. 29 10. Vâlcea 11
4. Corona 29 11. Deva 10
5. Brãila 21 12. Constanþa 9
6. Roman 20 13. U Cluj 8
7. Zalãu 16 14. Tg. Mureº 0

unui succes la Braºov, în con-
textul în care liderul la golave-
raj ºi actuala deþinãtoarea a ti-
tlului, HCM Baia Mare, mai are
de jucat, acasã, cu penultima
clasatã, U Cluj.

Disecând cele întâmplate
contra grupãrii de la malul mã-
rii, nici un moment nu s-a pus
problema învingãtoarei. La pa-
uzã a fost 15-9, pentru ca apoi
alb-albastrele sã nu mai forþe-
ze, limitându-se doar la a-ºi þine
oponenta la o diferenþã care sã
nu creeze emoþii.

Ane Eidem (foto) a fost cea
mai bunã marcatoarea a SCM-
ului, norvegianca reuºind sã
puncteze de nu mai puþin de 9
ori. Au mai înscris Tãnãsie –
6,  Pârvuþ – 4, Lazarin – 3,

Georgescu ºi Apipie – câte 2,
ªelaru, Zamfirescu ºi Cioaric
– câte 1 gol.

“A fost un meci controlat de
echipa noastrã ºi ne bucurãm
cã am putut sã facem alte trei
puncte, prin care nu mai pu-
tem pierde poziþia secundã.
Suntem bucuroºi ºi de faptul
cã am reuºi sã aducem foarte
mulþi oameni la salã. Le mul-
þumim pentru cã am simþit pe
tot parcursul meciului ajutorul
lor ºi îi aºteptãm ºi pe viitor.
Considerãm cã suntem o echi-
pã care joacã cu multã plãcere
pentru publicul craiovean”, a
spus la finele partidei tehnicia-
nul Aurelian Roºca.

“Un sezon bun pentru echi-
pã ºi pentru mine, fapt care mã

bucurã nespus. Pot sã zic cã
echipa asta are cei mai frumoºi
fani”, a afirmat ºi principala re-
alizatoare a Craiovei, Ane Ei-
dem.

SCM are trei jucãtoare în
lotul lãrgit pentru Campiona-
tul European din luna decem-
brie, lot anunþat recent de se-
lecþionerul Gheorghe Tadici
Este vorba despre portarii Io-
nica Munteanu ºi Mirela Paº-
ca, plus Aneta Pârvuþ. La tur-
neul final gãzduit de Ungaria
ºi Croaþia, România face parte
din grupa B, alãturi de Norve-
gia, Danemarca ºi Ucraina.

Fãrã victorie în primele douã
partide din grupa B a Ligii Balcanice,
SCM U Craiova va da piept în aceas-
tã searã (19:30), în Muntenegru, cu
KK Mornar Bar, formaþie care ºi-a
trecut în cont un succes ºi douã
înfrângeri pânã acum. Succesul a

Victorie cu revenire pentru voleibaliºti
SCM U Craiova a izbutit al 4-lea succes în 5 etape scurse din

Divizia A1, trecând cu 3-2 la seturi, dupã ce a fost condusã cu
1-2, duminicã searã, în deplasare, de ªtiinþa Explorãri Baia Mare.

Bãieþii lui Dan Pascu au punctat primii, 21-25, tabela consem-
nând ulterior urmãtoarele scoruri: 25-16,25-23, 19-25, 12-15.

A fost pentru a patra oarã la rând când SCM a disputat un set
decisiv, bilanþul fiind acum de 2-2. Pânã acum pierduse cu Zalã-
ul ºi Partizan Belgrad (în CEV Cup), impunându-se în faþa lui
Dinamo.

“A fost un meci foarte greu, din nou am ajuns sã jucãm 5

seturi. S-a vãzut cã bãieþii au acumulat foarte multã obosealã,
dar au reuºit sã se concentreze iar dorinþa de victorie a fost foar-
te mare ºi astfel am reuºit sã câºtigãm”, a declarat antrenorul
Dan Pascu.

Cu cele douã puncte câºtigate la Baia Mare, Craiova a ajuns la
cota 11, menþinându-se pe poziþia a treia a ierarhiei, la tot atâtea
“lungimi” de liderul Tomis Constanþa.

Etapa viitoare, SCM va primi, vineri, la Polivalentã, replica
celor de la Pheonix ªimleul Silvaniei, ocupanta poziþiei a 10-a,
cu 4 puncte.

BASCHET (M): Alb-albaºtrii joacã azi în Liga Balcanicã
venit la masa verde, în deplasarea cu
albanezii de la Vllaznia Shkodra
(pentru cã nu au fost asigurate
condiþiile tehnice), iar eºecurile în
faþa aceloraºi echipe care au învins ºi
Craiova, KK Kozuv (Macedonia) ºi
Sigal Priºtina (Kosovo).

Profitând de etapã liberã în Liga
Naþionalã, SCM a legat aceastã depla-
sare de o alta în Albania, meciul cu
Vllaznia fiind programat joi searã.

Clasament: 1. Priºtina 6p (3j), 2.
Kozuv 4p (2j), 3. Mornar Bar 4p (3j),
4. Craiova 2p (2j), 5. Vllaznia 2p (2j).

Seria 1: Avântul Giubega – Viitorul Dobridor 2-1,
Viitorul Ciupercenii Noi – Voinþa Caraula 5-0, SC Po-
iana Mare – SIC Pan Unirea 2-4, Tractorul Cetate –
Recolta Galicea Mare 10-2, Flacãra Moþãþei – Viitorul
Vârtop 8-2, Progresul Ciupercenii Vechi – Fulgerul
Maglavit 1-2, Dunãrea Negoi – Victoria Pleniþa 3-4.
Avântul Verbiþa a stat.

Clasament (primele 5): 1. SIC PAN 27p (- 1 joc),
2. Pleniþa 24p (- 1 joc), 3. Cetate 22p, 4. Moþãþei 21p
(- 1 joc), 5. Ciupercenii N. 19p.

Seria 2: Viitorul GP Siliºtea Crucii – CSM Pro-
gresul Bãileºti 1-1, Triumf Bârca – Progresul Cerãt
2-1, Voinþa Radovan – Recolta Cioroiaºi 6-3, AFC
Giurgiþa – Recolta Urzicuþa 4-2, Avântul Rast – Re-
colta Seaca de Câmp 12-1, Gloria Catane – Viitorul
Mãceºu de Sus 0-0, Recolta Mãceºu de Jos – Unirea
Goicea 6-1.

Clasament (primele 5):  1. Mãceºu S. 23p (- 1 joc), 2.

Catane 21p, 3. Cerãt 18p, 4. Giurgiþa 18p, 5. Bârca 17p.

Seria 3: Viitorul Sadova – Dunãrea Gighera 5-1,
Unirea Amãrãºtii de Jos – Avântul Daneþi 2-4, Unirea
Tricolor Dãbuleni – Victoria Cãlãraºi 1-0, Progresul
Amãrãºtii de Sus – Torentul Secui 7-0, Viitorul Gân-
giova – Unirea Tâmbureºti 0-2, Avântul Dobreºti –
Fulgerul Mârºani 4-1. Ajax Dobroteºti a stat.

Clasament (primele 5): 1. Amãrãºtii S. 23p, 2. Tâm-
bureºti 23p, 3. Sadova 18p (- 1 joc), 4. Daneþi 17p (-
1 joc), 5. Cãlãraºi 15p (- 1 joc).

Seria 4: Unirea Câmpeni – Luceafãrul Popânzã-
leºti 4-0, Viitorul Apele Vii – Avântul Pieleºti 4-1, Voinþa
Puþuri – ªtiinþa Teasc 5-0, Viitorul II Cârcea – Atleti-
co Zãnoaga 6-2, Sporting Leu – Progresul Castrano-
va 2-0, Flacãra Drãgoteºti – Viitorul Coºoveni 0-10.

Clasament (primele 5): 1. Cârcea II 27p (- 1 joc),
2. Coºoveni 22p, 3. Puþuri 22p, 4. Castranova 21p,

5. Leu 20p.

Seria 5: CS Casa Bogdan Craiova – Aktiv Padea 2-

3, Inter Secui – Fortuna Craiova 1-2, ªtiinþa Calopãr
– Viitorul Ghindeni 2-3, AS  Rojiºte – Avântul Þuglui
4-1, Avântul Gherceºti – Voinþa Belcin 1-0, Viitorul
ªtiinþa Craiova – Arena Bulls Preajba 1-0.

Clasament (primele 5): 1. Secui 25p, 2. Rojiºte
24p, 3. ªtiinþa Craiova 22p, 4. Þuglui 19p, 5. Gher-
ceºti 17p.

Seria 6: Vulturul Cernãteºti – Viitorul Valea Fântâ-
nilor 1-3, Rapid Potmelþu – Unirea Braloºtiþa 1-1, Stan-
dard ªimnicu de Sus – Luceafãrul Craiova 2-1, AS
Scaieºti – Jiul Breasta 2-1, Progresul Mischii – Viito-
rul Municipal II Craiova 0-4. AS Greceºti a stat.

Clasament (primele 5): 1. Municipal II 25p, 2. Pot-
melþu 19p (- 2 jocuri), 3. Luceafãrul 16p (- 1 joc), 4.

Braloºtiþa 15p (- 1 joc), 5. Valea F. 14p (- 1 joc).

DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS – Turneul Campionilor, la

Londra, în Regatul Unit – la dublu: D. Nestor/
N. Zimonjic – J. Benneteau/E. Roger-Vasselin,
16:00 – la simplu: R. Federer – K. Nishikori /
18:00 – BASCHET (M) – EuroChallenge: U-
BT Cluj-Napoca – TS Medical Park / 20:00 –
TENIS – Turneul Campionilor – la dublu: M.
Granollers/M. Lopez – I. Dodig/M. Melo, 22:00

– la simplu: A. Murray – M. Raonic.
DIGI SPORT 3
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I: Odor-

heiu Secuiesc – City’us Târgu Mureº / 20:00

– BASCHET (M) – EuroChallenge: CSM Ora-
dea – Avtodor.

EUROSPORT
15:00 – HALTERE (F) – Campionatul Mon-

dial, la Almaty, în Kazahstan.
EUROSPORT 2
15:30 – FOTBAL – India: FC Pune City –

Chennaiyin FC / 19:30, 21:30 – BASCHET (M)
– Eurocupa: VEF Riga – Union Olimpija, Avsel
Lyon – Gran Canaria.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A V-A – ETAPA A 10-ALIGA A V-A – ETAPA A 10-ALIGA A V-A – ETAPA A 10-ALIGA A V-A – ETAPA A 10-ALIGA A V-A – ETAPA A 10-ALIGA A V-A – ETAPA A 10-ALIGA A V-A – ETAPA A 10-ALIGA A V-A – ETAPA A 10-ALIGA A V-A – ETAPA A 10-A
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Pagină realizată de COSMIN STAICU
sport

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 14 11 1 2 31-8 34
CFR Cluj 14 9 2 3 23-10 29
Petrolul 14 8 4 1 25-9 28
ASA 14 7 5 2 19-9 26
Astra 14 7 4 3 23-11 25
Dinamo 14 6 4 4 24-19 22
Craiova 14 6 4 4 18-20 22
Botoşani 14 6 3 5 18-19 21
FC Braşov 14 5 4 5 18-21 19
Viitorul 14 4 5 5 17-18 17
Pandurii 14 3 6 5 17-19 15
Gaz Metan 14 3 6 5 15-19 15
„U” Cluj 14 3 4 7 14-20 13
Ceahlăul 13 3 4 6 13-22 13
Chiajna 14 2 6 6 11-21 12
CSMS Iaşi 14 1 6 7 11-23 9
Rapid 13 2 3 8 6-19 9
Oţelul 14 1 5 8 6-22 8

6

5

4

13

14

Liga I – etapa a 14-a
ASA – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Bumba 8, Hora 67.
Dinamo – Viitorul 2-3
Au marcat:  Gavrilă 49, P. Petre 88 / Mitrea 5 – pen., 43, Bonilla 83.
FC Braşov – Pandurii 0-3
Au marcat: Buleică 39, 74, M. Roman 88.
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1
A marcat: Jazvic 38.
„U” Cluj – Petrolul 0-3
Au marcat: Tamuz 36, Alcenat 46, Albin 70.
CSMS Iaşi – „U” Craiova 1-3
Au marcat: Bole 82 / Nuno Rocha 3, 33, Târnăcop 78.
Oţelul – Astra 1-1
Au marcat: Tudorie 87 / Alibec 21.
Chiajna – Steaua 0-1
A marcat: Tănase 44.
Meciul Rapid – Ceahlăul s-a jucat aseară.

Fundaşii Laszlo Sepsi (ASA) şi Bogdan Mi-
trea (Viitorul), mijlocaşul Eric Bicfalvi (Luţk)
şi atacantul George Puşcaş (Inter) sunt nou-
tăţile lui Anghel Iordănescu la echipa naţio-
nală a României pentru meciurile cu Irlanda
de Nord şi Danemarca. Cei 25 de jucători
convocaţi la naţională sunt: Portari: Pantili-
mon (Sunderland), Tătăruşanu (Fiorentina),
Lung jr. (Astra); Fundaşi:  Papp, Luchin (am-
bii Steaua), Chiricheş (Tottenham), Gardoş (Sout-
hampton), Dr. Grigore (Toulouse), Moţi (Ludogoreţ),
Raţ (PAOK), Sepsi (ASA Târgu Mureş), Mitrea (Vii-

Lotul României pentru meciurile
Danemarca şi Irlanda de Nord

torul); Mijlocaşi:  Bicfalvi (Volin Luţk), Ho-
ban (Hapoel Bersheeva), Maxim (VfB Stut-
tgart), Pintilii (Al Hilal),  Torje (Kony-
aspor), Sânmărtean, Chipciu, Prepeliţă,
Tănase (toţi de la Steaua), Enache (As-
tra); Atacanţi:  Keşeru (Steaua), Puşcaş

(Inter), Stancu (Genclerbirligi). România
întâlneşte la 14 noiembrie, de la ora 21.45,

Irlanda de Nord, în cadrul preliminariilor
Euro 2016, şi Danemarca, la 18 noiembrie,

de la ora 20.30, într-o partidă amicală. Ambele me-
ciuri se vor disputa pe Arena Naţională din Bucureşti.

Bălgrădean – A avut onoarea
de a purta banderola, fiind al cin-
celea căpitan al Craiovei în acest
sezon, după Curelea, Pleşan, Vel-
covici şi Brandan. N-a avut vreo
intervenţie remarcabilă, dar nici nu
avea prea multe şanse la cele două
ocazii ale gazdelor, transversala din
prima repriză şi golul lui Bole.

Achim – Meci s lab făcut de
fundaşul dreapta al Craiovei, s-a
centrat de multe ori de pe partea
sa, a greşit destule pase şi nu reu-
şeşte să dea o centrare decentă.
Este însă singura variantă viabilă
pentru acest post.

Acka – A avut multe intervenţii
bune la mingile aruncate spre ca-
reul Craiovei, dar a greşit la ambe-
le ocazii ale gazdelor, fiind prece-
dat aerian de Dobre grav la min-
gea în transversală şi oferind prac-
tic golul de onoare ieşenilor.

Frăsinescu – Meci bun al sto-
perului de 29 de ani, în nota ulti-
melor prestaţii ale sale. Când n-a
fost primul la minge, a faultat stra-
tegic. Devine un punct fix în echi-
pă nu doar datorită absenţelor din
centrul defensivei.

Vătăjelu – Deşi a fost perma-
nent solicitat de urcările lui Voicu,
s-a descurcat, a deposedat, a pro-
tejat, a ieşit cu mingea la picior şi
cu pase precise, în general a con-

Reacţiile craiovenilor după me-
ciul de la Iaşi au venit din partea
antrenorului Emil Săndoi şi a căpi-
tanului Cristi Bălgrădean. Săndoi a
concluzionat că victoria a fost me-
ritată, dominarea fiind evidentă, în
viziunea sa. „Ştiam că o să avem
un meci greu, pentru că Iaşiul ve-
nea după o serie de rezultate poziti-
ve, dar erau în criză de puncte. Am
făcut un meci bun, am reuşit să
deschidem repede scorul fapt care
ne-a uşurat situaţia Ne-am impus
meritat, pentru că pe lângă goluri
am mai avut câteva ocazii clare.

Alb-albaştrii sub lupă
trolat partea stângă, ajutându-l şi
pe Târnăcop să fie mai prezent în
ofensivă. Merita o convocare la
naţională, e mai bun şi mai tânăr
decât Sepsi.

Madson – După câteva meciuri
în care nu s-a prea văzut şi a fost
schimbat, brazilianul a avut o pre-
staţie consistentă în Copou. Multe
intercepţii şi deposedări, a făcut un
cuplu excelent cu Mateiu în faţa
apărării.

Mateiu – Revine de la meci la
meci la forma care l-a făcut cel
mai scump transfer intern în vara
trecută. Rămâne de văzut cum va
fi poziţionat când el, Madson şi
Brandan vor fi toţi disponibili.

Băluţă – Golurile recente i-au
crescut parcă moralul şi tupeul, dar
încă are momente de black-out,
când riscă să pună adversarul pe
contraatac. Putea fi mai precis la
faza când Bawab i-a oferit varian-
ta şutului la poartă şi a pasei spre
Târnăcop.  A ales-o pe cea de-a
doua, n-a pasat rău, dar nici ideal.

Târnăcop – Cel mai bun meci
al său de când a venit la Craiova. A
centrat de două ori în debutul me-
ciului către Nuno Rocha, a doua
pasă devenind assist. Putea fi mai
decis,  mai prompt şi la pasa lui
Băluţă din partea a doua, dar ime-
diat a marcat primul său gol pen-

tru Craiova, ajutat şi de o deviere.
Trebuie să fie conştient că la 27
de ani nimeni nu-l aşteaptă şi are
nevoie de constanţă.

Bawab – E o încântare să-l vezi
cum preia mingea, i se lipeşte de
picior şi are o ştiinţă a jocului re-
marcabilă. N-a avut prea multe re-
alizări la Iaşi, dar a ajutat echipa să
urce prin modul cum a recepţio-
nat mingea şi a distribuit-o. Dacă
avea şi viteză, probabil nu făcea
carieră doar în Liga I, ci ac olo
unde şi-a făcut ucenicia.

Nuno Rocha – A crecut mult,
face presing şi în acelaşi timp este
periculos cu mingea la picior, a
început să şi marcheze. Când va
deveni şi mai ordonat tactic, poate
fi una dintre vedetele Ligii I.

Ivan – I s-a acordat din nou în-
credere după ce a cam fost lăsat
deoparte. Chiar dacă nu-i reuşesc
prea multe, trebuie încurajat şi for-
ţat, fiind un talent aparte, dar şi el
trebuie să răspundă în consecinţă.
Oricum, „Sorinaccio” are metode
diverse de a-l creşte corespunză-
tor, iar Săndoi a lucrat mult cu ast-
fel de jucători la naţionala de tine-
ret.

Ferfelea şi Cârstea – introduşi
pe final mai mult pentru a bifa o
prezenţă şi a mai tăia elanul gazde-
lor după golul de onoare.

Atât managerul ieşenilor, cât şi antrenorul Napoli au acuzat
indisponibilităţile şi diferenţa de buget faţă de Universitatea

Băieţii merită felicutări pentru im-
plicare, pentru modul în care res-
pectă tot ceea ce stabilm la antre-
namente. Este o partidă pe care am
dominat-o din toate punctele de
vedere. Ne bucurăm că am acu-
mulat alte 10 puncte şi din cel de-al
doilea calup de patru jocuri“.

În premieră căpitan la Universi-
tatea Craiova, Cristi Bălgrădean a
împărtăşit reţeta seriei foarte bune:
„Multă muncă, seriozitate şi puţin
noroc, acestea sunt ingredientele
succeselor din ultima perioadă. Ne-
am dăruit mai mult şi cred că este

o victorie meritată. La cum a ju-
cat, Iaşiul va pierde greu puncte
acasă. Îi dedicăm această victorie
lui Bancone. Noi tratăm fiecare joc
la victorie, aşa că ne propunem să
luăm 9 puncte până la finalul turu-
lui. Luăm fiecare meci pe rând,
primul este cu Rapid şi sunt con-
vins că vor veni în Bănie să-şi vân-
dă scump pielea“.

Napoli: „CSU are rezerve care
câştigă 10.000 de euro pe lună”

Nicolo Napoli şi Florin Prunea

au acuzat atât absenţele din lot, dar
şi diferenţa de buget dintre cele
două echipe. „Am încercat să fa-
cem un meci bun, dar e greu când
îţi lipsesc atâţia titulari. Fără Wes-
ley, Onduku sau Ţigănaşu, ca să
menţionez doar câţiva absenţi, e
greu să emiţi pretenţii. Chiar şi aşa,
la 0-1, am avut o bară şi încă o
ocazie mare. Am fi putut egala şi
se juca altfel. Pe urmă, după pau-
ză, la 0-2, a fost imposibil să poţi
întoarce rezultatul unei echipe cum
este Craiova. Pe fondul atacurilor

noastre, a venit şi golul trei. Până
la urmă, am marcat şi noi, dar prea
puţin. Nu cred că a fost Craiova
net superioară. În afară de goluri,
venite pe greşeli ale noastre, ce
ocazii au mai avut? Oricum, i-au
avut pe bancă pe Ferfelea şi Cure-
lea, jucători care câştigă 10.000 de
euro pe lună, păi eu ce rezerve am
avut?” a spus Napoli după meci.
Tehnicianul formaţiei ieşene a mai
precizat că îşi doreşte schimbări
mari în iarnă pentru a mai putea
spera la salvarea de la retrograda-

re. „A fost o lupta inegală,
noi avem jucători neplătiţi
de trei luni, chirii restante
de şase luni, avem un bu-
get de salarii de 70 000 de
euro, trăim din cei 1,3 mili-
oane euro pe care echipa i-
a produs, din drepturi TV,
Cupa Ligii şi ticketing, nu
din banii oraşului. Craiova
e o echipă cu autocar de 300
000 de euro, cu prime de
instalare de 100 000 euro
şi salarii de 10.000 de euro
pe lună” a fost şi discursul
lui Florin Prunea.

Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”
Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”

Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”
Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”

Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”
Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”

Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”

Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”

Prunea: „A fost luptă
inegală cu Craiova”


