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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când văd în piaţă ce avem pe tarabe, eu zic, Popescule, că nu noi am intrat în Europa, Europa a intrat în noi.
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ACTUALITATE

Ceea ce au avut de spus cei doi
candidaţi calificaţi pentru finala
alegerilor prezidenţiale au spus,
fiecare în felul său. Ceea ce a fost
de comentat în media despre unul
şi ce lălalt, adică de spre Victor
Ponta şi Klaus Iohannis, s-a încheiat. Mai urmează doar verdictul urnelor din seara zilei de 16
noiembrie a.c. – duminică –, pe
care o putem considera deja „cea
mai lungă”. Sună poate nepotrivit din moment ce ne apropiem
de solstiţiul de iarnă din 22 decembrie a.c., dar duminică seara,
în aşteptarea exit-poll-urilor şi a
rezultatelor parţiale din ţară şi
din străinătate, vom trăi cu intensitate e moţională fiecare ştire,
până târziu în noapte.
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16 noiembrie 2014:
Ziua „cea mai lungă”

58.000 de
angajaţi MAI vor
fi la datorie în
ziua alegerilor
Pentru cel de-al doilea tur de
scrutin al alegerilor prezidenţiale au
fost mobilizaţi peste 31.300 de
poliţişti şi 12.500 de jandarmi.
Duminică vor fi prezenţi la datorie
ş i 3. 600 poliţiş ti de frontieră,
10.000 de pompieri şi peste 600
de forţe ale altor structuri operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Ordinea publică la nivel naţional va fi asigurată de 13.300 de
angajaţi ai MAI, iar alţi 4.700 de
specialişti vor fi mobilizaţi pentru
verificarea şi soluţionarea unor
posibile incidente electorale.
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INS: Economia
a crescut cu 1,9%
în trimestrul 3 şi
România a evitat
intrarea în
recesiunea
tehnică

Craiova,
pregătită
pentru iarnă
Autorităţile locale susţin că sunt
pregătite să facă faţă acestei ierni.
Ca şi iarna trecută, Salubritatea va
coordona acţiunea de deszăpezire,
fiind ajutată la intervenţii de RAADPFL Craiova şi de încă două societăţi care vor pune la dispoziţie
maşinile pentru degajarea zăpezii şi
împrăştierea de material antiderapant. Reprezentanţii SC Salubritate
Craiova au anunţat că 94 de utilaje
de deszăpezire şi peste 1.500 de
tone de material antiderapant sunt
în prezent pregătite în vederea punerii în aplicare a programului de
măsuri şi acţiuni pentru deszăpezire
şi combaterea poleiului în Craiova.
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„Trimisul”
medicului Cazacu,
condamnat
pentru înşelăciuni
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PSD ºi PLR au semnat protocolul
de refacere a USL
Liderul PSD, Victor Ponta, ºi cel
al PLR, Cãlin Popescu Tãriceanu,
au semnat, asearã, protocolul
politic de refacere a Uniunii Social
Liberale (USL). La eveniment au
fost prezenþi ºi preºedintele UNPR,
Gabriel Oprea, ºi cel al PC, Daniel
Constantin. „Au existat raiuni
politice, raiuni de ordin moral,
economice, care ne-au fãcut ca în
2011 sã punem pe picioare acest
proiect. A fost un proiect foarte
interesant, care a nãscut multe
nãzuine în rândul cetãenilor” a
spus Tãriceanu. „În aceastã salã,
am fost unul dintre cei care au
semnat actul de înfiinþare al USL.
Oriunde aº fi, voi fi mândru cã am
participat la acest proiect. USL nu a
fost un proiect fãcut pentru niºte
oameni, pentru a avea niºte funcþii.
USL va face bine oamenilor,
aceasta este sarcina dumneavoastrã, alãturi de mine, în anii care
urmeazã”, a explicat ºi Victor Ponta.

Tãriceanu: Dacã voi fi
prim-ministru cota unicã
nu se va modifica
Preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, a declarat, ieri,
despre subiectul majorãrii cotei
unice în urmãtorii ani, cã în situaþia
în care va fi prim-ministru aceastã
cotã unicã nu se va modifica. „În
condiþia în care voi fi primministru, aceastã taxã nu se va
modifica”, a spus Tãriceanu,
precizând cã mãsura a fost printre
primele introduse în momentul în
care a devenit premier, în decembrie 2004. Potrivit lui Tãriceanu,
dacã ar fi fost „o intenþie de
modificare a acestei cote, premierul Victor Ponta ar fi putut sã o
facã, dar acesta a delclarat public
cã nu va modifica sub nici o formã
cota unicã”. „În acest moment, pot
sã vã spun clar cã nu am nici cea
mai micã intenþie, pentru cã am ºi
paternitatea acestei mãsuri, dar ºi
pentru cã eu o consider extrem de
beneficã pentru economie”,
a întãrit spusele Tãriceanu.
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GEORGE POPESCU

Dupã o altã buimãcealã…

Mulþi dintre noi ne-am trezit în dimineaþa
acestei zile ceva mai uºuraþi, chiar dacã astãzi, sâmbãtã, e ziua unei aºteptãri poate pentru unii încã neliniºtiþi în aºteptarea votului de
mâine. S-a încheiat o campanie nu doar controversatã, durã, în termenii unei confruntãri
politice ºi aºa mult prea tensionatã, ba aº spune la limita suportabilului ºi chiar împinsã dincolo de un obscur greþos. S-a vorbit de o reîntoarcere la climatul anilor nouãzeci ºi, în
parte, mã simt tentat sã dau crezare adepþilor
acestei analogii, cu precizarea cã vinovãþia,
dacã este s-o repunem în discuþie, le aparþine
într-o mãsurã mai mare tocmai lor, celor ceau readus pe piaþã acea disjuncþie cu iz rãzboinic de care pe care.
Cu excesul de patimã de care am mai avut
prilejul sã vorbesc ne-am obiºnuit, dar ºi meridionalitatea ori balcanismul din noi stã la pândã, aºteptând un motiv, cât de minor ºi de
insignifiant, ca sã-ºi scoatã capul. De data
aceasta, n-a fost doar patimã, fie ºi în exces,
ci chiar urã, fãþiºã, în marginile unei disperãri
ale cãrei cauze au fost în mare parte inventate
ad hoc. Nu ºtiu dacã s-au înregistrat ºi… di-

vorþuri din raþiuni de opþiune electoralã, ca în
acei tulburi ani post-decembriºti, însã decese
ale unor prietenii, desfacerea unor raporturi
pânã mai ieri civilizate cu siguranþã cã au avut
loc. ªi, pe deasupra, suspiciunea ce s-a insinuat peste tot, acþionând ca un resort al unei
societãþi profund divizate: ne-am trezit parcã
sub spectrul vechii lupte de clasã, din moment ce n-au lipsit nici înfierarea „ideologicã” ºi nici clivajul naþionalist-internaþionalist.
ªi totul în nota unei regretabile confuzii, alimentate de pretenþia ultimului cuvânt: fiecare
tabãrã pretinzând proprietatea adevãrului absolut, fãrã a mai realiza cã acesta n-a fost ºi
nici nu este altceva decât o himerã.
De la incriminarea „liniºtii” iliesciene, deacum mai bine de douã decenii, s-a trecut la
„rãzvrãtirea” binarã pro ºi contra, în termeni
de judecãþi ultime ºi definitive: aut-aut, sausau, unii împotriva altora ºi, ca sã evoc o spusã, presupus cã a lui Albert Camus, dacã nu
cumva memoria îmi joacã feste, unii împotriva altora ºi Dumnezeu împotriva tuturor. Cum
sã mai clamezi, într-un astfel de context, nevoia unei reveniri la normalitate? Mai ales cã

normalitatea e propusã ºi susþinutã de intransigenþii cei mai aprigi într-o ordine moralã de
ei codatã ºi, eventual, codificatã. Într-o accepþie mai „popularã”, normalitatea ar însemna un fel de reîntoarcere în Cetate dupã momentul unui asediu încheiat: fiecare la propriai profesie, job, ori cum i se mai spune; fiecare
la ale sale, cu condiþia ca ale sale sã includã
ceva în folosul celorlalþi.
Buimãceala a existat, nu existã dubiu. N-au
existat însã disocierile, absolut necesare, spre
a þine gândirea în funcþiune, spre a nu supune
o societate fragilã unui alt test de rezistenþã, ci
ele au fost substituie de atacurile, pe flancuri,
cu siguranþã artificiale, dar impuse în numele
unui fel de ratio naturalis. Nimeni nu-i mai
presus de lege, un principiu al jurisprudenþei
ce ar trebui adaptat ºi în dezbaterea publicã,
politicã dar ºi moralã: nimeni mai pre-sus de
nimeni. Astfel formulat, el s-ar cota, pe o piaþã
a civismului, printr-o decantare mai raþionalã a
propriilor orgolii ºi prin resuscitarea unei moderaþii – în comportament, în gândire etc. – de
care se simte o acutã nevoie, mai ales dupã
tensiunile ce ne-au strivit în ultimele sãptãmâni.

INS: Economia a crescut cu 1,9% în trimestrul 3 ºi
România a evitat intrarea în recesiunea tehnicã
Economia a crescut cu 1,9% în
cel de-al treilea trimestru comparativ cu trimestrul al doilea din acest
an, serie ajustatã sezonier, ºi cu
2,8% pe primele nouã luni, cu 0,4
puncte procentuale peste avansul
anual înregistrat în luna iunie, potrivit datelor semnal publicate ieri
de Institutul Naþional de Statisticã
(INS). Faþã de acelaºi trimestru din
anul 2013, Produsul Intern Brut a
înregistrat o creºtere cu 3,2% pe
seria brutã ºi cu 3,3% pe seria
ajustatã sezonier. În primele nouã
luni ale anului 2014, PIB-ul a crescut, comparativ cu acelaºi interval
al anului 2013, cu 2,8%, pe seria
brutã ºi cu 3,1% pe seria ajustatã
sezonier. Dupã primul semestru,

economia arãta un avans
de 2,4% pe serie brutã ºi
de 2,6% pe serie ajustatã
sezonier. Datele revizuite publicate de INS aratã
cã economia româneascã a evitat intrarea în recesiunea tehnicã, întrucât
PIB-ul din trimestrul întâi a urcat cu 0,5%, comparativ cu o scãdere de
0,1% la ultima revizuire
anunþatã, în timp ce scãdere din T2 a fost de numai 0,3%. „În urma revizuirii seriei brute conform Sistemului European de Conturi (SEC) 2010 ºi
a seriei ajustate sezonier, Produsul
Intern Brut a scãzut în trimestrul

II 2014 cu 0,3% faþã de trimestrul
I 2014 ºi a crescut în trimestrul I
2014 cu 0,5% faþã de trimestrul IV
2013”, se aratã în comunicatul INS.
Datele provizorii anunþate anterior

de INS indicau o scãdere a
economiei de 0,1% pe primul trimestru ºi de 0,9%
pe al doilea trimestru. Revizuirea este mare ºi indicã
o ajustare în sus cu 0,6
puncte procentuale în trimestrul I ºi cu 0,6 puncte
procentuale pe al doilea trimestru. Premierul Victor
Ponta a declarat miercuri
searã, la dezbaterea electoralã cu Klaus Iohannis organizatã de B1TV, cã INS
va anunþa vineri o creºtere economicã de peste 1% în trimestrul al
treilea ºi cã în primul trimestru datele au fost recalculate ºi economia
nu a fost niciodatã în recesiune.

Lotul 3 al autostrãzii Sibiu-Orãºtie,
de 22 de kilometri, inaugurat ieri de Rus
Ministrul Transporturilor, Ioan
Rus, a inaugurat, ieri, lotul 3 al autostrãzii Sibiu-Orãºtie, dupã ce a
fãcut o ultimã inspecþie pe tronsonul de 22 de kilometri pentru a se
asigura cã traficul se poate desfãºura în siguranþã, având în vedere
cã mai existã lucrãri care trebuie

fãcute în zonã. Rus a ajuns, ieri,
în jurul orei 12.00, pe lotul 3 al autostrãzii Sibiu-Orãºtie, - potrivit
corespondentului Mediafax, - ºi
dupã o scurtã discuþie cu reprezentanþii firmei constructoare a
anunþat cã, înainte de a decide dacã
va fi deschis traficului rutier sau

nu, va face o ultimã inspecþie. Însoþit de reprezentanþii presei, ministrul a parcurs cu autoturismul
întreaga distanþã, iar la întoarcere
s-a oprit în zona unde au avut loc
alunecãri de teren. Reprezentanþii
firmei constructoare i-au explicat
cã mai sunt necesare lucrãri de
consolidare a terenului, dar cã acestea pot fi fãcute fãrã afectarea traficului rutier. În jurul orei 13.30,
în zonã a sosit, cu un autocar, ºi
premierul Victor Ponta, însoþit de
alþi jurnaliºti. Ministrul Rus s-a urcat în autocar, iar autovehiculul a
plecat fãrã ca jurnaliºtii sibieni sã
aibã posibilitatea de a urca. Dupã
un timp, Rus a revenit la intrarea
pe lotul 3 dinspre Sibiu, adicã în
zona localitãþii Sãliºte, ºi a anunþat
cã autostrada poate fi deschisã.
„Autostrada poate fi deschisã ºi,
în consecinþã, am sã rog
CNADNR ºi Poliþia sã ia mãsurile

necesare ºi sã dea drumul la circulaþie”, a spus ministrul. Întrebat ce
se întâmplã în zonele cu alunecãri
de teren, acesta a precizat: „Zonele
sensibile vor fi monitorizate 24 de
ore din 24 ºi vor fi utilaje în cazul
în care va fi nevoie sã se intervinã.
Pe cei 126 de kilometri de autostradã, astãzi, de la Sibiu la Deva, se
poate circula în siguranþã”. Profitând de prezenþa jurnaliºtilor, ministrul Transporturilor a menþionat cã
ieri a fost ultima zi de depunere a
ofertelor pentru construcþia drumul
expres Sibiu-Piteºti, fiind primite
ºase oferte. Loturile 1, 2 ºi 4 din
autostrada Sibiu-Orãºtie au fost
deschise traficului în decembrie
2013, lotul 3, de la Sãliºte la Cunþa,
rãmânând însã în ºantier din cauza
alunecãrilor de teren din zonã. Contractul pentru lotul 3 a fost semnat
în mai 2011, având o valoare de
182,9 milioane de euro.

sâmbătă, 15 noiembrie 2014
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16 noiembrie 2014:
Ziua „cea mai lungă”
MIRCEA CANŢĂR
Ceea c e au avut de spus cei doi
candidaţi calific aţi pentru finala
alegerilor prezidenţiale au spus,
fiecare în felul s ău. Ceea ce a fost
de comentat în media despre unul
şi c elălalt, adică despre Victor
Ponta şi Klaus Iohannis, s-a încheiat. Mai urmează doar verdictul urnelor din seara zilei de 16
noiembrie a. c. – duminică –, pe
care o putem considera deja „cea
mai lungă”. Sună poate nepotrivit
din moment ce ne apropiem de
solstiţiul de iarnă din 22 decembrie a.c., dar duminică seara, în
aşteptarea exit-poll-urilor şi a rezultatelor parţiale din ţară şi din
străinătate, vom trăi cu intens itate emoţională fiecare ştire, până
târziu în noapte. S-a încheiat o
campanie electorală despre care

se va vorbi multă vreme, prin derularea ei insolită. Cu tot ce presupune o as emenea c onstatare.
Ceea ce ne rămâne de făcut este
să mergem la vot, drept cons finţit prin Cons tituţie, şi să punem
ştampila pe unul dintre cei doi candidaţi, aşa cum găsim de cuviinţă. Convingerea că luăm parte la
ceva important nu este lipsită de
orice urmă de raţionalitate. Deşi
investiţia în politică trădează, întotdeauna, o inevitabilă dorinţă de
remodelare socială. Nu uşor de
înfăptuit. Ziua de 16 noiembrie
a.c. marchează şi un alt înc eput
pentru întreaga ţară, după două
mandate s ucc esive deţinute de
actualul preşedinte, ajuns în amurgul unei cariere politice despre
care se va vorbi multă vreme. Au

fost zece ani în care susţinători
şi adversari politici a trebuit să-i
recunoască calităţile indubitabile
de redutabil politician al momentului, „preşedinte juc ător”, cum
singur s-a legitimat. Cu luminile
şi umbrele de circumstanţă. O
temă care n-a lips it la nici o s esiune de alegeri, permanent reciclată, a fost tentativa de fraudă. Şi
cea mai violentă manifestare de
acest fel s-a produs în 2004, între tururile I şi II ale prezidenţialelor, când T raian Băsescu a acuzat tentativa de fraudă electronică, programată a se produc e la
numărătoarea voturilor. Cum însă
rezultatul final i-a dat câştig de
cauză, nu s-a mai suflat o vorbă.
Nici în 2009 lucrurile n-au fost
departe. Respec tându-se scena-

riul, preventiv, tema a fos t relans ată, pregătindu-s e terenul
pentru ca, în c az de eş ec al candidatului ACL, s ă exis te motive
de s olicitare a renumărării voturilor s au chiar – Doamne fereşte! – anularea sc rutinului.
Es te parte din strategia generală
şi rac hetele „maidan” sunt deja
ghidate. Deş i efectivele ONGis te se regăsesc grosso-modo în
sc orul infim al Monicăi Mac ovei, reprezentanta societăţii c ivile ca elită revoluţionară. Ceea
ce s -ar mai putea întâmpla ţine
doar de asemenea evenimente,
posibile, dar greu probabile, apte
să introduc ă în dezbaterea public ă ş i CCR, de ac um „lampa
de c ontrol” a cons tituţionalităţii. Miza turului II al alegerilor

prezidenţiale es te imens ă prin
faptul c ă desemnarea directă, de
întregul corp electoral, a preş edintelui României, îi c onferă
ac es tuia o legitimitate egală cu
cea a Parlamentului, ac estea fiind singurele entităţi reprezentative la nivel naţional prin care
poporul îş i exerc ită puterea.
Şeful s tatului, înainte de a fi o
persoană, es te o instituţie c u c ea
mai înaltă autoritate. Cum as tăzi
nu mai es te îngăduită prin lege
nici o opinie, critic ă s au partizană, la adres a candidaţilor, să
res pirăm profund, rugându-ne
să fim inspiraţi în demersul nostru. Fiindc ă c inci ani de ac um
încolo, pentru fiecare în parte,
dar şi pentru ţară, depind în bună
măsură şi de votul de mâine.

vor fi prezenţi reprezentanţi ai tuturor struc turilor de ordine publică. „Aceste materiale se află acum
în fiecare judeţ, sub pază. Sâmbătă, 15 noiembrie, până la ora
18.00, preş edinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor
lua buletinele de vot pentru a fi
duse în secţiile de votare. În întreaga ţară votul se va desfăşura
în aceleaşi secţii de votare, aflate
în aceleaşi locaţii, sub autoritatea
aceloraşi birouri electorale. În
cadrul secţiilor de votare, potrivit
legii, măsurile de organizare şi desfăşurare a votului, prec um şi cele
de ordine publică sunt în atribuţiile preşedintelui Biroului electoral al secţie de votare”, a mai spus
ministrul de Interne.

de votare. Proc es ul de votare
va în c ep e d umin ic ă , la o ra
7.00, ş i se va termina la ora
21. 00. Alegătorii vor vota la
secţiile la c are sunt arondaţi potrivit domic iliului. Pers oanele
c are în ziua votării se vor afla
în alte localităţi dec ât cele de
domiciliu vor putea vota la oric e s ec ţie din ţară, îns ă numai
după ce vor dec lara în s c ris ,
pe propria răs pundere, c ă nu
au mai votat ş i nu vor mai vota
la aces t tur de s crutin. Pers oanele care votează de două sau
de mai multe ori s au votează
fără a avea aces t drept ris c ă
între ş ase luni ş i trei ani de înc h is o are . Ac eea ş i ped eap s ă
este prevăzută ş i pentru pers oanele care oferă bani ori divers e bunuri pentru a convinge alegătorii să voteze sau nu
un anumit c andidat.
Pers oanele reţinute, ares tate
preventiv ori condamnate, dar
care nu ş i-au pierdut drepturile
elec torale vor putea vota după
ce vor face cereri în aces t sens
către directorul penitenciarului
sau centrului de ares t.

58.000 de angajaţi MAI vor fi
la datorie în ziua alegerilor
Pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale au fost mobilizaţi peste
31.300 de poliţiş ti şi 12.500 de jandarmi. Duminică vor fi prezenţi la datorie şi 3.600 poliţişti de frontieră, 10.000 de pompie ri şi peste 600 de forţe ale altor structuri operative
ale Ministerului Aface rilor Interne. Ordinea
publică la nivel naţional va fi as igurată de
Ministrul Afacerilor Interne,
Gabriel Oprea, a susţinut, ieri, o
videoconferinţă cu prefecţii şi şefii
structurilor centrale şi teritoriale ale
MAI pe tema măsurilor organizatorice şi de ordine publică luate
pentru desfăşurarea în bune condiţii a scrutinului de duminică al
alegerilor prezidenţiale. „Desfăşurarea în condiţii de siguranţă publică a acestui tur de scrutin reprezintă o obligaţie pentru toate
structurile cu atribuţii în domeniul

13.300 de angajaţi ai MAI, iar alţi 4.700 de
specialişti vor fi mobilizaţi pentru verificarea
şi s oluţionarea unor posibile incidente e lectorale. Principale le mis iuni ale Ministerului
Afacerilor Interne vizează paza şi prote cţia
secţiilor de votare, asigurarea măsurilor de
ordine publică în afara localurilor de vot şi
verificare a tuturor se sizărilor.

ordinii şi s iguranţei publice. Cu
două zile înainte de alegeri vreau
să ne asigurăm că toate măsurile
care ţin de competenţele legale au
fost luate şi că suntem pregătiţi să
tratăm cu toată seriozitatea misiunile de duminic ă. Din punct de
vedere organizatoric au fost respectate toate termenele legale specifice în legislaţia electorală pentru acest al doilea tur de scrutin”,
a declarat Gabriel Oprea, ministrul
de Interne.

Mai puţine incidente
decât 2009
În intervalul dintre cele două
tururi de scrutin au fost sesizate,
potrivit ministrului Gabriel Oprea,
doar 49 de evenimente, de 11 ori
mai puţine faţă de perioada similară a campaniei din 2009, când au
fost înregistrate 533. În ultimele
două săptămâni au fost aplicate 13
sancţiuni contravenţionale şi au
fost sesizate 19 posibile infracţiuni, de opt ori mai
puţine faţă de
campania din anul
2009, când au fost
înregistrate 157.
Ministrul a precizat că votul de
duminic ă se va
desfăşura în aceleaşi sec ţii c are
au fost organizate şi pentru primul tur al alegerilor, în ac eleaşi locaţii şi sub autoritatea aceloraş i
Birouri electorale.
Vic epremierul a
mai spus că la Ministerul Afacerilor
Interne va funcţiona 24 de ore din
24 Centrul Operaţional de Comandă, în c are

Au fost tipărite 20.945.068
de buletine de vot
T urul al doilea al alegerilor
prezidenţiale va avea loc în
18.550 de s ec ţii de votare din
ţară, iar pentru turul al doilea au
fost tipărite 20.945.068 de buletine de vot, acestea urmând să
fie predate, astăzi, preş edinţilor
Birourilor electorale ale secţiilor

RADU ILICEANU
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„Trimisul” medicului
Cazacu, condamnat
pentru înşelăciuni
Un tânăr de 27 de ani din Piatra Olt, ajuns
după gratii la înce putul lui aprilie pentru s ăvârş ire a infracţiunilor de tentativă la înş elăciune ş i înş elăciune, a fost condamnat de magistraţii Jude cătorie i Craiova la 3 ani, 9 luni
şi 20 de zile de închis oare cu e xecutare . Se ntinţa, pronunţată joi, 13 noiembrie a.c., nu
Reamintim că poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub
coordonarea procurorului de caz
din c adrul Parchetului de pe lângă J udecătoria Craiova, cu sprijinul operativ de specialitate al
D.I. P.I., în urma activităţilor specific de cerc etare, l-au introdus
în arestul IPJ Dolj, pe 2 aprilie a.c.,
pe bază de ordonanţă de reţinere,
pe Valentin Cioponea, de 27 de
ani, din Piatra Olt, judeţul Olt,
cerc etat pentru s ăvârşirea infracţiunilor de tentativă la înşelăc iune
şi înşelăciune.

es te definitivă, putând fi atacată cu ape l la
Curtea de Apel Craiova, iar judecătorii l-au
me nţinut pe inculpat, care e ste recidivist, după
gratii. Ace sta făcea bani minţind că este trimis de me dicul Nicolae Cazacu de la Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova pe la firme pentru a primi ajutor.

„Poliţiştii au stabilit faptul că,
în perioada octombrie 2013 – februarie 2014, suspectul a înş elat
sau a încercat să înşele mai multe
persoane ce deţin funcţii de conducere în cadrul unor societăţi comerciale din Craiova, cu obiect de
activitate comerţ cu produse farmaceutice, solicitând sume c uprinse între 100 lei şi 700 lei prin
folosirea c alităţii mincinoase de
şofer al unui medic din Craiova,
sau pacient al acestuia, dar şi prin
prezentarea c a adevărată a faptei
minc inoase c ă este trimis de me-

dicul respectiv pentru a colecta
sume de bani necesare, fie pentru
a-şi plăti contribuţiile asigurărilor
sociale de sănătate pentru a beneficia de servicii medicale gratuite,
fie pentru ajutorarea unor persoane c u probleme grave de sănătate”, a explic at, la momentul respectiv, purtătorul de cuvânt al IPJ
Dolj, ins pec tor princ ipal Alin
Apos tol.
Valentin Cioponea a fost arestat
preventiv, iar oamenii legii au continuat cercetările, în final fiind descoperite nu mai puţin de 17 părţi

vătămate, persoane pe care inculpatul le-a înşelat sau a încercat să
le înşele pentru a face bani de pe
urma lor. Procurorii Parchetului
de pe lângă Judecătoria Craiova
l-au trimis în judecată pentru înşelăciune, la sfârş itul lui aprilie
2014, proces ul s-a desfăşurat cu
inculpatul în stare de arest preventiv, iar joi, 13 noiembrie a.c.,
Judecătoria Craiova a pronunţat
sentinţa: bărbatul a fos t găsit vinovat de patru infrac ţiuni de înşelăciune ş i încă o tentativă la înşelăciune (şi s-a dispus încetarea
proc esului faţă de el cu privire la
alte 13 fapte), fiind condamnat la
o pedeapsă principală de 2 ani şi
6 luni închis oare.

Cioponea es te însă recidivist,
fiind eliberat condiţionat în momentul comiterii faptelor din acest
dosar, astfel că judecătorii au decis ca inc ulpatul să execute ş i ce
i-a mai rămas din vechea pedeapsă. Prin urmare, inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani, 9 luni şi
20 zile, în regim de detenţie. În
plus, s-a menţinut şi arestarea preventivă a bărbatului, ac esta fiind
obligat să achite 600 de lei c heltuieli judiciare c ătre stat, la care
se adaugă 700 de lei pe care trebuie să-i plătească medicului Nicolae Cazac u drept daune morale. Sentinţa nu es te definitivă, putând fi atacată cu apel la Curtea
de Apel Craiova.

Prins cu bancnotă falsă de
100 de euro la PTF Calafat
Poliţiştii de frontieră din cadrul P.T.F. Calafat au descoperit un cetăţean bulgar care a
intenţionat să achite taxa de pod cu o bancnotă falsă de 100 de euro. Poliţiştii de frontieră au
confiscate bancnota şi i-au întocmit bulgarului dosar penal.
Tot mai des şoferi care intră în România pe la Calafat
tat faptul că aceasta nu prezintă elasticitatea uneia autenîncearcă să păcălească agenţii de taxare cu bancnote
tice, iar în urma verificării cu dispozitivul automat de
false, însă se aleg cu dosare penale. Aşa s-a întâmplat şi citire, acesta nu a recunoscut bancnota. Cetăţeanul buljoi, în jurul orei 10.00, când la Punctul de Trecere al
gar a declarat că nu avea cunoştinţă despre faptul că
Frontierei Calafat, judeţul Dolj, s-a prezentat pentru a
bancnota este falsă şi că a primit-o ca rest în Bulgaria.
intra în ţară cetăţeanul bulgar Osman A., în vârstă de 50
„Bancnota a fost reţinută pe bază de dovadă în vede ani, la volanul unui autocamion marca Volvo. După
derea continuării cercetărilor, iar în cauză s-a întocefectuarea controlului de frontieră, şoferul autocamiomit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tennului, intenţionând să plătească taxa de pod la casierul tativă de punere în circulaţie de valori falsificate”, a
de la casa de taxare, i-a înmânat acestuia o bancnotă de
declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră
100 de euro. În urma examinării bancnotei, s-a constaDolj, comisar-şef Romică Ivănoiu.

Condamnaţi definitiv,
prinşi de poliţiştii doljeni
Poliţiştii doljeni, în urma
activităţilor specifice desfăşurate în cursul zilei de joi, au
reuşit să prindă două persoane
pe numele cărora judecătorii
emiseseră mandate de executare a unor pedepse privative
de libertate.
Poliţiştii craioveni din
cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în
executare mandatul emis de
Judecătoria Craiova pe numele lui Cătălin Segărceanu, de
41 de ani, din Craiova, condamnat la 1 an şi două luni
închisoare pentru săvârşirea
de infracţiuni la regimul
circulaţiei pe drumurile
publice.

De ase menea, poliţiş ti din
cadrul Se cţie i de Poliţie
Rurală nr. 4 Coşoveni l-au
de pistat pe Florian Bogdan,
de 33 de ani, din comuna
Castranova, pe nume le
căruia Judecătoria Craiova a
emis mandat de executare a
unei pede pse de 7 luni
închis oare pentru comiterea
infracţiunii de lovire ş i alte
violenţe.
„Cei doi bărbaţi condamnaţi
definitiv au fost încarceraţi în
arestul IPJ Dolj şi urmează să
fie transferaţi în penitenciar
pentru ispăşirea pedepselor”, a
precizat purtătorul de cuvânt
al IPJ Dolj, inspector principal
Alin Apostol.
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Craiova, pregătită pentru iarnă
Autorităţile locale susţin că sunt pregătite să facă
faţă acestei ierni. Ca şi iarna trecută, Salubritatea va
coordona acţiunea de deszăpezire, fiind ajutată la intervenţii de RAADPFL Craiova şi de încă două societăţi care vor pune la dispoziţie maşinile pentru degajarea zăpezii şi împrăştierea de material antiderapant.
Reprezentanţii SC Salubritate
94 de utilaje vor fi folosite la
Craiova au anunţat că 94 de utilaje
deszăpezire
de deszăpezire şi peste 1.500 de
tone de material antiderapant sunt
în prezent pregătite în vederea punerii în aplicare a programului de
măsuri şi acţiuni pentru deszăpezire şi combaterea poleiului în Craiova. Pe data de 10 noiembrie, Salubritatea a încheiat câte un acord
cadru pentru închirierea unor utilaje ce vor fi folosite la curăţarea
străzilor pentru cele trei loturi scoase la licitaţie.

RAADPFL Craiova va asigura
vehicule pentru împins zăpada şi
împrăş tiat material antiderapant
(minimum 7 şi maximum 11 vehicule), cu o valoare estimată de cel
puţin 190.000 lei şi cel mult 300.000
lei. Cel de-al doilea şi al treilea operator sunt două societăţi comerciale. S.C. Grant CPC S.R.L. a câştigat licitaţia pentru închirierea unor
vehicule multifuncţionale (minimum

34 şi maximul 43 utilaje), cu o valoare es timată de c el puţin
1.500.000 lei şi cel mult 1.900.000
lei, iar S.C. Rodali Cargo S.R.L. va
închiria către SC Salubritate Craiova SRL vehicule pentru transport
material antiderapant, zăpadă şi servicii de tractare (minimum 3 şi maximum 8 vehicule), cu o valoare
estimată de cel puţin 75.000 lei şi
cel mult 200.000 lei.

Suficient material antiderapant
pe stoc
Utilajelor închiriate li se adau-

gă cele 32 de vehic ule aparţinând
SC Salubritate Craiova SRL.
„Utilajele vor fi închiriate în funcţie de condiţiile meteorologic e,
însă este important de subliniat
faptul că, în cazul în care vom
avea o iarnă grea, avem la dispoziţie 94 de vehic ule care vor lucra cât va fi nevoie pentru a menţine funcţionale căile publice din
Craiova. Ca în fiecare an, vom
folos i operatori manuali pentru
degajarea trotuarelor şi a zonelor
greu acces ibile”, a declarat Cristian Popes cu, directorul SC Sa-

Cartierul „ Nicolae
Titulescu”, fără apă rece
Craiovenii care locuiesc în cartierul „Nicolae Titulescu” nu vor avea, în ziua de marţi, apă rece la
robinete. Timp de patru ore, de la ora 10.00 şi
până la ora 14.00, distribuţia apei reci va fi oprită,
în acest timp efectuându-se lucrări de înlocuire a
conductei care alimentează blocul 15ab. Reprezentanţii Companiei de Apă Oltenia au anunţat că se va
întrerupe alimentarea cu apă potabilă a utilizatorilor arondaţi la staţia de hidrofor de pe lângă PT „Iancu Jianu”, şi anume blocurile 10, 11,
12, 13, 14, 15, 15ab – scările A şi B; G1 – scările A şi B, blocul G2, blocul H1, blocul H2,
blocul H3, blocul I6, blocul I7 şi blocul I8. „Compania de Apă Oltenia, prin laboratoarele de
analiză a apei potabile, va monitoriza permanent calitatea apei după repunerea în funcţiune
a sistemului de distribuţie”, se menţionează într-un comunicat al CAO.

Centrul Craiovei, închis
în noaptea votului
În noaptea de 16 spre 17 noiembrie, începând cu ora 20.00 şi până dimineaţa la ora
6.00, circulaţia rutieră în centrul Craiovei va
fi închisă, în acest interval de timp urmând
să fie preluate buletinele de vot de la secţiile
de votare. Restricţiile rutiere se vor impune
pe străzile „Popa Şapcă”; „A.I. Cuza” – tronsonul cuprins între intersecţia cu strada
„Unirii” şi intersecţia cu strada „Arieş”; strada „Unirii” – tronsonul cuprins între
intersecţia cu strada „Mihai Viteazul” şi intersecţia cu strada „A.I. Cuza”. «În situaţia
în care autovehiculele staţionate în parcările amenajate pe străzile „A.I. Cuza” şi
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”, adiacente English Park, obstrucţionează buna desfăşurare a preluării buletinelor de vot, acestea vor fi ridicate şi relocate pe amplasamente din
zonele aflate în imediata apropiere. Solicităm conducătorilor auto să circule cu atenţie
şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite», se menţionează într-un
comunicat al Primăriei Craiova.

lubritate Craiova.
De as emenea, Salubritatea
are pe stoc aproximativ 500 de
tone de nisip, peste 1. 000 tone
de sare industrială, 37 tone de
c lorură de c alciu, prec um ş i 7
tone de c lorură de magneziu.
Conform ac ordului-cadru înc he iat c u s oc ietate a Gin ard
Com SRL, Salubritate Craiova
va ac hiziţiona minimum 2. 500
tone şi maximum 3.000 tone de
s are industrială, s toc urile urmând să fie as igurate în func ţie
de necesităţi.

Se închide intersecţia
Calea Bucureşti
cu strada „Horia”
Începând de astăzi, de la ora 8.00 şi până pe data
de 24 noiembrie, ora 18.00, şoferii şi nici pietonii nu
vor mai putea circula prin intersecţia Căii Bucureşti
cu strada „Horia”. Autorităţile locale au anunţat că traficul va fi restricţionat temporar prin această intersecţie întrucât se va lucra la calea de rulare a tramvaiului, proiect ce se realizează pe fonduri europene în
această perioadă. „În consecinţă, în perioada respectivă, în aceas tă intersecţie traversarea străzii Calea
Bucureşti nu va fi posibilă şi se va efectuata prin intersecţiile alăturate”, se precizează într-un comunicat
al Primăriei Craiova.
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SOS de la Bruxelles:

Mai multe nave cu pavilion
turcesc au intrat în zona
economică exclusivă cipriotă
Eurodeputatul PSD Victor Boştinaru, vicepreşedintele Grupului S&D pentru politică externă, a reiterat apelul Uniunii Europene către Turcia, în vederea respectării
apelor teritoriale şi suveranitatea Ciprului, după ce, în luna octombrie a acestui an,
mai multe nave cu pavilion turcesc au intrat în zona economică exclusivă cipriotă.
Intervenţia eurodeputatului PSD
care a avut loc recent, în plenul
Parlamentului European, a fost făc ută în prezenţa lui J ohannes

Hahn, noul comisar european pentru Politica de Vecinătate şi negocieri pentru Extindere. „Cred că
este important sa încep prin a rei-

tera o parte din conţinutul rezoluţiei care urmează a fi votată mâine. Suntem extrem de îngrijoraţi
de prezenţa Turciei în zona economică exclusivă a unui stat membru – Cipru. Acest lucru trebuie
să fie stopat imediat! Cerem Turciei să respecte obligaţiile impuse
atât de dreptul internaţional, cât şi
de statutul ei de ţară candidată la
aderarea la Uniunea Europeană şi
să-şi retragă navele din apele Uniunii Europene”, a spus deputatul
european.

„Turcia este un partener strategic pentru Uniunea Europeană”
Victor Boştinaru a mai precizat
că membrii grupului Socialiştilor şi
Democraţilor sus ţin fără ezitări
integrarea Turciei în Uniunea Europeană. „Avem certitudinea că

dialogul nostru cu partenerii turci
va continua şi va avea un rezultat
profitabil pentru ambele părţi. Turcia este un partener strategic pentru Uniunea Europeană şi de aceea, atât timp cât Turcia este ataşată relaţiei cu UE, va trebui să primească garanţiile din partea ei privind viitorul său european. Voi termina prin a exprima sprijinul necondiţionat al grupului nostru pentru continuarea negocierilor de reunificare între partea cipriotă greacă şi partea cipriotă turcă. Am încredere că reluarea negocierilor de
reunificare fără precondiţii es te
răspunsul la problema cipriotă şi
că exploatarea hidroc arburilor va
fi benefic ă pentru ambele comunităţi, pentru Cipru în ansamblu
său şi pentru statele din regiune
care vor fi implicate în exploata-

re”, a declarat eurodeputatul Victor Boştinaru.

Liderii europenei
au solicitat Turciei să respecte
apele teritoriale
În luna octombrie, Turcia a trimis nave în zona economică exclusivă a Ciprului, astfel încât preşedintele cipriot Nicos Anastasiades a suspendat negocierile pentru pace cu Turcia în zona de nord,
regiune controlată de această ţară.
Tot în urmă cu o lună, liderii europenei au solicitat Turciei să respecte apele teritoriale şi suveranitatea Ciprului în zona sa economică exclusivă. Parlamentul European a propus o rezoluţie comună
ca răspuns la această situaţie, rezoluţie care va fi adoptată.

Peste 1.500 de noi
credite Prima Casă
Banca Comercială Romană (BCR) a obţinut un plafon suplimentar în cadrul programului Prima Casă în
valoare de 138 milioane lei. Sumele pot fi folosite la
achiziţia oricărui tip de locuinţă prin programul Prima
Casă. BCR estimează că va acorda peste 1.500 de noi
credite Prima Casă.
Ioana Mihai, şef Departament Credite
Garantate din cadrul BCR, a precizat că banca a primit noi fonduri în cadrul programului Prima Casa în valoare de 138 milioane
RON şi care reprezintă peste o treime (aproape 35%) din plafonul suplimentar de 400,5
milioane de lei alocat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acordarea de garanţii în
cadrul programului Prima Casă 6.
„Valoarea plafonului suplimentar obţinut
de către BCR reflectă faptul că am reuşit în
cadrul Programului să contribuim la realizarea visului de a achiziţiona prima locuinţă

pentru una din
trei familii
care au cumpărat un imobil prin credit
Prima Cas ă.
Deşi mai sunt
mai puţin de
două luni până la finalul anului, iar plafonul
suplimentar este alocat pentru 2014, ne aşteptăm la o accelerare a numărului de s olicitări de credite Prima Casă şi de ac eea preconizăm că vom utiliza integral plafonul alo-

cat până la sfârş itul acestui an”, a declarat Ioana
Mihai.

O creştere a creditului
ipotecar standard
BCR a acordat deja în cadrul programului Prima Casa 6 aproximativ 5. 400 de credite, iar de la înc eputul programului şi până
în prezent, circa 36.700 de credite, în valoare de peste 6, 1 miliarde lei. Evoluţia vân-

zărilor de c redite ipotecare a arătat o c reştere a creditului ipotecar standard, ce a egalat vânzările prin programul Prima Casă,
însă, ca de obicei la finalul plafonului alocat Programului, evoluţiile rec ente indică
vânzări mai puternic e pe Prima Casă. Pe
perioada derulării Programului, creditul Prima Casă şi-a păstrat atractivitatea în special pentru tinerele familii care au putut beneficia de un avans scăzut şi condiţii avantajoase de costuri.

S-a lansat aplicaţia mobilă „iaBilet”
Vodafone România lansează aplicaţia mobilă iaBilet
powered by Vodaf one, dedicat acelor care doresc să
meargă la evenimente, concerte sau spectacole de teatru. Aplicaţia le permite abonaţilor Vodafone din mai multe
oraşe din ţară să îşi achiziţioneze, simplu şi rapid, bilete la
evenimentele preferate, direct prin telefonul mobil, cu
plata pe factura de servicii Vodafone.
Aplicaţia “iaBilet” le permite utilizatorilor să îşi transmită automat biletul, în format electronic, prin email sau
SMS, în momentul plăţii. Pentru acces la evenimentele
selectate, utilizatorii trebuie doar să scaneze codul bile-

tului electronic la punctul de acces, cu ajutorul unui dispozitiv de citire. Costul biletului, calculat în Euro la cursul
oficial al zilei, este adăugat facturii.
Aplicaţia „iaBilet” este disponibila pe smartphone-urile şi tabletele cu sistem de operare Android şi iOS, pentru abonaţii serviciilor Vodafone. În prezent, clienţii Vodafone beneficiază de sistemul de plată inteligent, direct
pe factură sau din creditul disponibil, în aplicaţiile Seenow şi Cinemagia, urmând ca, în scurt timp, serviciul să
devină disponibil şi pentru utilizatorii Zonga şi Transport
Urban.
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omagială Emil Racoviţă, Copiii pot fi, astă-seară, prietenii
Motanului Încălţat!
la Muzeul Olteniei

Secţia de Ştiinţele Naturii a Muze ului Olte nie i (s trada „Popa
Şapcă” nr. 8) omagiază personalitatea savantului Emil Racoviţă, la
împlinirea a 146 de ani de la naştere şi 67 de ani de la moarte, printrun eveniment care se va desfăşura
luni, 17 noiembrie, cu începere de
la ora 10.00. Acesta face parte din
proiectul cultural-educativ „Muzeul
– O Şcoală Altfel”, coordonat de Muzeul Olteniei, şi este sprijinit de
Consiliul Judeţean Dolj.
Programul va cuprinde o
serie de expuneri şi videoproiecţii, la care şi-au anunţat participarea elevi de diferite vârste de la Colegiile
Naţionale „Carol I” şi „Elena Cuza” din Craiova (coordonatori – profesorii Ecaterina Bogdan, Camelia Simeanu şi Leila Podeanu).
Excepţionalele calităţi şi
merite ştiinţifice ale savantului fondator al Biospelogiei
ca ştiinţă şi al primului Institut de Speologie din lume,
totodată fost preşedinte al
Academiei Române, Emil Racoviţă (n.
15 noiembrie 1868 – d. 19 noiembrie
1947), vor fi prezentate de muzeograf dr.
Mirela Ridiche, coordonatorul evenimentului, urmând ca apoi să fie abordate mai
multe teme din domeniul biospeologiei.
Invitată să participe este dr. Oana Cha-

chula, biolog-investigator
la Muzeul Naţional de Istorie a României şi speolog cu o experienţă de
aproape 15 ani pe plan naţional şi internaţional, mărturie fiind participarea sa la
diverse expediţii internaţionale organizate în Maroc,
Franţa, Turcia, Creta şi India. Domnia sa va conferenţia pe teme prec um
„Peştera / Gheţarul Scărişoara – prima peşteră din
România studiată de Emil
Racoviţă”, „Importanţa
ştiinţifică şi turistică a Peşterilor din România”, „Liliecii – între adevăruri ştiinţifice şi mitologie”.
Sunt invitate să participe toate categoriile de public, accesul la evenimentul
organizat de Secţia de Ştiinţele Naturii
fiind liber.

MAGDA BRATU

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” devine, şi la acest sfârşit de săptămână, tărâm de
poveste pentru copii şi nu numai! Cei mici se
vor bucura să-i întâlnească astăzi, 15 noiembrie, ora 18.00, pe „Prietenii Motanului Încălţat”, într-un spectacol - propunere de interpretare a cunoscutei poveşti venite din partea actriţei Iulia Cârstea, care semnează scenariul şi regia. De altfel, publicul o va regăsi în
distribuţie alături de actorii Daniel Mirea, Oana
Stancu, Alis Ianoş şi Emanuel Popescu. Scenografia îi aparţine Eugeniei Tărăşescu-Jianu.
Mâine, 16 noiembrie, la ora 11.00, copiii vor
călători printr-o „Poveste japoneză”, spectacolul despre iubire, trăită acum în lumea şoriceilor,
despre puterea ei de a depăşi orice obstacol şi un
final fericit. „Poveste japoneză” de Ksenia Stoia-

novic – adaptare şi regie Zivomir Jokovic, scenografie Eustaţiu Gregorian – este adusă în scenă, pe muzica luiAlin Macovei-Moraru, de actorii
Rodica Prisăcaru, Adriana Ioncu, Daniel Mirea,
Mugur Prisăcaru, Emanuel Popescu, Alla Cebotari şi Ionica Dobrescu.

MAGDA BRATU

Proiect social pentru sprijinirea copiilor,
în cadrul Asociaţiei „Vasiliada”
Asoc iaţia „Vasiliada”, filiala Târgu Jiu, cu
sprijinul CEZ România, derulează în perioada octombrie – decembrie proiectul social ,,A învăţa
pentru a schimba viitorul”. Acesta are ca obiectiv sprijinirea unui număr de 25 de copii din
patru comunităţi din judeţul Gorj, proveniţi din
medii sociale defavorizate (familii monoparentale şi/ sau cu posibilităţi financiare reduse) şi
care prezintă risc de abandon şcolar, să meargă
în continuare la şcoală. Pentru aceştia vor fi
achiziţionate rechizite, îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzătoare vârstei lor, care vor fi
dis tribuite cu sprijinul voluntarilor Asociaţiei
„Vasiliada”, al reprezentanţilor CEZ România şi

al şcolilor partenere în proiect.
,,Prin aceste activităţi am încercat cultivarea
sentimentului de apartenenţă la grup pentru copiii cu risc de marginalizare socială şi implicit
prevenirea abandonului şcolar. Mai mult, ne
dorim ca beneficiarii proiectului să conştientizeze importanţa şcolarizării pentru viitorul lor,
iar sprijinul material de care vor beneficia să îi
ajute să depăşească dificultăţile pe care le întâmpină în procesul educaţional. Mulţumim totodată CEZ România pentru sprijinul financiar
acordat”, a declarat părintele Ciprian Sîrbu, director executiv al Asociaţiei „Vasiliada”, filiala
Târgu Jiu.
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Suedia, vehementă
după ce un submarin
străin a pătruns în apele
sale
Suedia a adoptat un ton vehement, ieri,
după c e s-a confirmat că un submarin
străin a fost în apele s ale teritoriale în luna
oc tombrie. „Nu ştim c ine este responsabil
de această încălcare (. ..), dar o s pun foarte
clar: acest lucru es te absolut inac ceptabil,
nu vrem ac tivităţi de rec unoaştere în apele noastre”, a reacţionat premierul Suediei,
Stefan Löfven. „Ne vom apăra integritatea teritorială cu toate mijloacele posibile”, a avertizat Löfven. Şeful Statului Major al armatei suedeze, Sverker Göranson,
a confirmat, prezentând imagini, că „un
submarin de mărime mică a intrat în apele
suedeze”. În perioada 17-24 oc tombrie,
Suedia a efec tuat operaţiuni de amploare
în Marea Baltică, în apropiere de Stoc kholm, pentru depis tarea unui s ubmarin
militar, posibil rus . Imaginile obţinute nu
au permis identificarea submarinului. Rusia a negat că ar fi trimis vreun submarin
în apele teritoriale suedeze.

Rusia va trimite
observatori pentru
scrutinul parlamentar din
Republica Moldova
Comisia Electorală Centrală din Rusia va
trimite observatori la sc rutinul parlamentar programat pe 30 noiembrie în Republica Moldova, anunţă preşedintele instituţiei,
Vladimir Ciurov, c itat de s ite-ul agenţiei
TASS. „O delegaţie de observatori condusă de un membru al Comisiei, Evgheni
Koliuş in, va merge în Republica Moldova”, a dec larat Ciurov. Opoziţia din Republica Moldova a c erut în octombrie suplimentarea numărului secţiilor de votare în
Rusia, unde s unt numeroş i imigranţi moldoveni. „Autorităţile moldovene îi împiedică intenţionat pe alegătorii din Rusia să
voteze. Vom insista, pe toate căile legale,
inclus iv prin ac ţiuni de protest. Vom atrage atenţia comunităţii internaţionale as upra ac es tei probleme”, a dec larat Igor
Dodon, liderul Partidului Socialiş tilor din
Republica Moldova. Republica Moldova a
dispus crearea a doar trei sec ţii de votare
la Mos cova, unde se estimează c ă ar loc ui
circa 500.000 de cetăţeni moldoveni, a spus
Dodon.

Cameron şi Abbott îi cer
lui Putin să renunţe la
comportamentul de
„agresor” în Ucraina
Premierul britanic, David Cameron, i-a
cerut, ieri, preşedintelui rus Vladimir Putin
să pună capăt agresiunilor asupra Ucrainei,
în timp ce omologul său australian Tony Abbott l-a acuzat că vrea să refacă „gloria pierdută a Imperiului ţarist”. Declaraţiile intervin cu o zi înainte de sos irea preşedintelui
rus la summitul G20, programat pentru astăzi şi mâine la Brisbane, în estul Australiei
Într-un dis curs în Parlamentul australian,
Cameron a avertizat Rusia că riscă noi sancţiuni dacă nu se angajează să s oluţioneze
conflictul din Ucraina, în condiţiile în care
regiunile rusofone din estul ţării sunt controlate de forţe proruse. „Dacă Rusia va
adopta o abordare pozitivă faţă de libertatea şi responsabilitatea Ucrainei, sancţiunile ar putea fi ridicate. Dar dacă Rusia continuă să înrăutăţească situaţia, sancţiunile
ar putea fi intensificate”, a subliniat Cameron. La rândul său, premierul australian
Tony Abbott i-a cerut liderului rus să-şi recunoască vina pentru prăbuşirea avionului
Malaysia Airlines în luna iulie, într-o zonă
controlată de rebelii proruşi din estul Uc rainei, care s-a soldat cu 298 de morţi, printre
care şi australieni.
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Rusia dă Franţei ultimatum să-i livreze
nava de război Mistral în două săptămâni
Franţa are termen până la sfârşitul lui noiembrie să livreze prima navă de război de
tip Mistral Rusiei, dacă nu vrea să se expună unor cereri „serioase” de compensaţii, a
declarat ieri o sursă rusească „sus-plasată”
citată de agenţia RIA Novosti, relatează AFP.
„Ne pregătim de diverse scenarii. Aşteptăm
până la sfârşitul lunii (livrarea primei nave
de tip Mistral), iar după aceea ne prezentăm
solicitările” financiare „serioase”, a declarat
această sursă. Două nave de tip Mistral, bastimente de protecţie şi comandament vândute de către Franţa Rusiei în 2011, cu 1,2
miliarde euro, se află în centrul unei „încurcături” diplomatico-militare, după ce preşedintele francez François Hollande a decis să
lege livrarea lor de soluţionarea politică a
crizei din Ucraina. Moscova a afirmat la sfârşitul lui octombrie că a fost invitată să primească, pe 14 noiembrie, prima dintre aceste
nave – „Vladivostok”. Anunţul a fost dezminţit imediat de către constructor şi guvernul francez, pe fondul criticilor statelor
membre NATO. Ministrul francez al Apărării a declarat, miercuri, că „nici o dată de
livrare” a unui portelicopter de tip Mistral
către Rusia „nu poate să fie stabilită în acest
stadiu”. Problema spionoasă a navelor polivalente de tip Mistral urmează să fie abordată în întâlnirea dintre preşedinţii francez François Hollande şi rus Vladimir Putin la Sum-

mitul G20 de la Brisbane, astăzi şi mâine. În
cazul în care hotărăşte să livreze navele polivalente - care pot transporta 16 elicoptere,
patru şalande de debarcare, 13 tancuri, un
stat major, 450 de infanterişti sau un spital
de campanie - Franţa va produce nemulţumire în Polonia şi ţările baltice, care consi-

deră că se află în prima linie împotriva Rusiei şi se tem de imprevizibilitatea acesteia.
Invers, o anulare riscă să plaseze Franţa întro poziţie dificilă de „partener” care nu-şi
onorează contractele. Iar o asemenea decizie ar impune ţării penalităţi importante, în
contextul în care finanţele sunt pe roşu.

SUA spionează telefoanele
mobile din avion pentru a-i
depista pe infractori

Autorităţile americane au creat un dispozitiv de spionare din avion,
care colectează date de la telefoanele mobile a zeci de mii de persoane,
în încercarea de a localiza şi captura infractori, scrie „The Wall Street
Journal” (WSJ). Potrivit ziarului, US Marshals Service operează avioane de mici dimensiuni, de pe cinci aeroporturi importante din Statele
Unite, care transportă nişte dispozitive care imită semnalele emise de
releele de telefonie mobilă. Înşelate în acest mod, telefoanele mobile se
conectează la dispozitiv şi împărtăşesc fără acord informaţii ca numere
de identificare unice şi date de localizare, scrie cotidianul. Aceste dispozitive sunt cunoscute sub numele de „dirtbox”, care provine de la acro-

nimul Digital Recovery Technology Inc., filiala Boeing care le-ar fabrica. „The Wall Street Journal”, care citează surse anonime apropiate
programului, scrie că aceste avioane ar survola ţara în mod regulat, cu
scopul de a colecta datele a zeci de mii de telefoane mobile. Ar fi vizată
majoritatea populaţiei americane. Potrivit WSJ, Departamentul american al Justiţiei a refuzat să comenteze, limitându-se să spună că agenţiile din subordinea sa respectă legislaţia cu privire la tot ceea ce înseamnă
supraveghere şi spionaj. Aceste programe ar fi permis dezvăluirea localizării unor telefoane mobile legate de infractori şi suspecţi în comiterea
unor crime, spune publicaţia. Telefoanele mobile sunt programate să se
conecteze la releul care se află cel mai aproape. Aceste dispozitive,
„dirtboxes”, pot asigura automat telefoanele mobile că reprezintă cel
mai bun releu posibil, culeg date şi apoi transmit conexiunea adevăratelor relee. Este vorba despre o tehnică care poate fi folosită de către
hackeri. Christopher Soghoian, însărcinat cu domeniul tehnologiei la
Uniunea Americană pentru Apărarea Libertăţilor (ACLU), a catalogat
acest program drept „de neiertat”.

Londra pregăteşte noi măsuri
antiteroriste, printre care confiscarea
paşapoartelor suspecţilor

Londra va înăspri măsurile de combatere a
terorismului pentru a lupta împotriva grupării
Stat Islamic (SI), autorizând confiscarea paşapoartelor persoanelor suspecte şi împiedicând revenirea în ţară a combatanţilor islamişti,
a anunţat, ieri, la Canberra, premierul britanic
David Cameron. „Vom introduce în curând o
nouă lege pentru combaterea terorismului în

Marea Britanie”, a afirmat premierul
britanic, în Parlamentul australian.
„Noi prerogative (vor fi acordate) poliţiei de frontieră, pentru a confisca paşapoarte, astfel încât persoanele suspecte să fie împiedicate să călătorească, iar cetăţenii britanici (adepţi ai jihadului - n.r.) să revină în ţară doar în anumite
condiţii”, a explicat Cameron. Potrivit presei
britanice, textul, care urmează să fie discutat
în Parlament în cursul acestei luni, va bloca
pentru cel puţin doi ani revenirea în Marea Britanie a persoanelor care au luptat în Siria şi în
Irak. Interdicţia ar putea fi anulată doar în cazul în care persoanele vizate acceptă revenirea

sub escortă, un proces în justiţie şi un program de „deradicalizare”, potrivit presei britanice. Noua lege prevede, de asemenea, că acele
„companii aeriene care nu respectă listele cu
interdicţiile de călătorie (realizate de autorităţile
britanice) nu vor mai primi autorizaţia de a ateriza în Marea Britanie”, a precizat David Cameron. De asemenea, premierul britanic şi-a
anunţat intenţia de a intensifica acţiunile împotriva „surselor ameninţărilor” teroriste, prin măsuri la adresa „predicatorilor extremişti” şi închiderea unor site-uri Internet cu un „conţinut
dăunător”. Marea Britanie a estimat că peste
500 de cetăţeni britanici s-au alăturat grupării
Stat Islamic.

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Discover România
07:10 Odiseea inuiþilor
08:00 Micul dracula
08:30 Micul dracula
09:00 Aventurile tanarului
Hercule
09:30 Aventurile tanarului
Hercule
10:10 Cãlãtorie magicã în Africa
11:40 Prin Þara Zânelor
12:00 Medici de gardã
13:00 Ciocnirea civilizaþiilor
14:00 Telejurnal
14:30 Lumea azi
15:00 Ora regelui
15:55 Rugby * Romania Japonia. Meci amical
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Gala Umorului
22:00 Memorialul durerii
23:00 Adio, Tovarãºi!
00:10 Defendor
01:55 Împotriva sorþii
03:00 Telejurnal
03:50 În grãdina Danei
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Visuri la cheie (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Masterchef (R)
15:15 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 2012
23:45 Legea puterii
01:30 2012 (R)
04:00 Legea puterii (R)
05:30 I Like IT (R)
06:00 SpongeBob Pantaloni
Pãtraþi

09:00 Danseazã printre
stele (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul
meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul
meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
20:30 Te cunosc de
undeva - All Stars
00:00 X Factor (R)
02:30 Observator (R)
03:30 Atentat în parcul de
distracþii
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
08:00 Mistere ºi conspiraþii
09:00 Comoara pierdutãMãnãstirea Vãcãreºti
09:30 Credinþã ºi celebritate
10:00 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd
11:00 Master Class Mariana
Nicolesco
12:00 Rezistenþa prin culturã
12:30 Citeºte româneºte!
13:00 Negustorii de ocazii
13:30 Istorii încâlcite
14:10 Monte Carlo
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorial ’90
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
19:00 Arte, carte ºi capricii
20:10 Asasinul-unicorn
21:45 Cartea cea de toate zilele
21:55 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
22:10 Jefferson la Paris
00:35 Noapte indigo
01:30 Arte, carte ºi capricii
02:30 Memorial ’90
03:30 Master Class Mariana
Nicolesco
04:20 Împotriva sorþii
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

HBO
07:35 Scooby-Doo! Robotul
08:05 Un sãrut adevarat
09:55 Molly Maxwell
11:25 Seduºi ºi abandonaþi
13:05 Atentie, se filmeaza!
14:50 Filme ºi vedete
15:20 Un Halloween de pominã
16:50 Cinci eroi de legendã
18:30 Loviþi de dragoste
20:10 Week-end în familie
22:00 Fetele - Gustãri gratuite
22:30 Episoade
23:00 Misiunea: 00.30 A.M.
01:35 Ray Donovan
02:25 Traficanþii
04:10 Lupta cu valurile
06:00 Lucas, spaima furnicilor

07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Pentru cã te iubesc (R)
13:00 Culorile iubirii (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Pentru cã te iubesc
20:30 Culorile iubirii
22:00 Complicea
23:00 Casa de alãturi
00:00 Clona (R)
01:00 Numai iubirea
02:00 Doamne de poveste (R)
03:00 Reþeta de Acasã (R)
03:15 Acasã în bucãtãrie
04:15 Numai iubirea (R)
05:15 Doamne de poveste
06:00 Casa de alãturi (R)
06:45 Cununa de lacrimi (R)

PRO CINEMA
08:00 Acasã în bucãtãrie (R)
09:00 Doamne de poveste (R)
10:00 Ironman (R)
10:30 Lara (R)
11:30 Acasã în bucãtãrie
12:30 Doamne de poveste
13:30 La Maruþã (R)
15:00 Hollywood Baby Boom (R)
16:00 Lara
17:00 La bloc (R)
18:00 Serviciul Roman de
Comedie (R)
19:00 La bloc
20:00 Un comisar acuzã
22:15 O viata in imagini
00:15 Lara (R)
01:15 O viata in imagini (R)
02:45 Lumea Pro Cinema
03:15 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Râzi de toþi banii!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Spãrgãtorii de râs
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Craiova:
"Scapã cine poate"
23:00 Patrula Balamuc
00:00 Condamnaþi pe viaþã
01:00 Wrestling WWE NXT Next
Generation
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:20 Trasnitii din Queens
07:50 Soþia perfectã
09:00 Casa: construcþie ºi
design
09:40 Teleshopping
10:20 Secrete de stil
10:50 Levintza prezintã
11:20 Click! Poftã bunã!
11:50 Iubind-o pe Leah
14:00 Avocaþi în Las Vegas
15:40 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Codul magicienilor
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Marea mahmurealã
22:30 Trãsniþi din NATO
23:00 Adoptia
01:20 Iubind-o pe Leah (R)
03:00 Adoptia (R)
04:30 Jurnalul unui burlac (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
10:30 Elita
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
15:45 KIDSing Romania (R)
17:45 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Norocul îþi bate la uºã
22:30 Amor cu fiica ºefului meu
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Asta-i România! (R)
03:00 Teo Show (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 WOWBiz (R)

NAÞIONAL TV
07:00 Suflete pereche (R)
08:00 Mica mireasã (R)
09:00 Tradiþii de la bunica (R)
10:30 ªi eu m-am nãscut în
România
12:15 Baronii (R)
13:00 Prietenul la nevoie se
cunoaºte (R)
15:30 Tãrâmul lupilor (R)
18:30 ªtiri Naþional TV
19:15 Mica mireasã
20:15 Iubire interzisã
22:00 Fosta mea iubire
23:00 Fosta mea iubire
23:45 Copii contra pãrinþi (R)
01:15 Consilier de urgenþã
(R)
02:45 Albumul Naþional (R)
04:45 Sare ºi Piper (R)
06:00 Sãrut-mâna, mamã (R)
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programe TV / utile

Week-end în familie
Se difuzeazã la HBO, ora 20:10
Filmul ne aduce in prim-plan familia SmithDungy, o familie disfunctionala cu 3 copii,
unde parintii sunt total dezinteresati de
acestia. Pasiunea fiicei lor cele mari, Emily, in
varsta de 16 ani, este sa sara coarda. In
momentul in care aceasta participa intr-o
comepetitie de sarit coarda importanta pentru
ea, iar parintii ei uita sa-si faca aparitia, Emily
se hotaraste sa repare lucrurile, si pune la
cale un plan sa-si rapeasca proprii parinti in
speranta de a-i reeduca si de a-i transforma
in niste parinti adevarati. De aici lucrurile iau
o intorsatura comica.
Regia: Benjamin Epps
Cu: Olesya Rulin, Shirley Jones, Eddie
Hassell
Gen film: Comedie,Dramã, Familie

Legea puterii
Se difuzeazã la PRO Tv,
ora 23:45
Wade Porter (Stephen Dorff) e un soþ iubitor, cu
un viitor promiþãtor, însã lucrurile iau o turnurã
diferitã în viaþa lui în momentul în care îl ucide
accidental pe un hoþ care voia sã îi fure din casã.
Fiind condamnat pentru crimã, Wade este închis
într-o instituþie de maximã securitate pentru 3 ani.
Aflat în închisoare, el descoperã cã regulile din
societate nu se mai aplicã ºi în închisoare.
Avându-l ca partener de celulã pe un criminal
notoriu ºi fiind supus unor tratamente inumane de
cãtre un gardian al închisorii, Wade realizeazã cã
singura sa ºansã de supravieþuire este sã devinã
cel mai puternic dintre deþinuþi. Ceea ce nu te
ucide, te face mai puternic, iar în închisoare doar
cei puternici supravieþuiesc.
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Val Kilmer, Stephen Dorff, Marisol Nichols
Gen film: Crimã, Dramã, Familie

Mr. Bean
Se difuzeazã la Antena 1, ora 20:00
Mr. Bean este un adult care pare sa fie
nascut ieri. De altfel, fiecare episod incepe
cu imaginea acestuia picat din luna. Este
complet ignorant cand trebuie sa faca niste
lucruri simple / in fata problemelor cotidiene, insa incredibil de inventiv cand gaseste
solutii la care nici un om normal nu s-ar
gandi. Inarmat cu ursuletul sau credincios
si faimosul Mini verde, Mr. Bean va va
amuza copios !
Regia: John Howard Davies, Paul Weiland
Cu: Rowan Atkinson, Matilda Ziegler
Gen film: Comedie, Familie

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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$

sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 30 octombrie 2014 - anunþat de BNR
1 EURO ........................... 4,4272 ............. 44272
1 lirã sterlinã............................... 5,5671....................5,5671

1 dolar SUA.......................3,5521........35521
1 g AUR (preþ în lei)........131,8491.....1318491

METEO

sâmbãtã, 15 noiembrie - max: 8C - min: 3°C

Înnorat
ploaie
ploaie
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Anunþul tãu!
TITULAR: Comuna Coºoveni anunþã publicul interesat asupra elaborarea primei versiuni a P.U.G. Comuna Coºoveni ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, judeþul
Dolj, site-ul APM Dolj http://
apmdolj.anpm.ro, la sediul titularului: Comuna Coºoveni,
str. Principalã, nr. 5. Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul
APM Dolj, în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului anunþ.
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA,
punct de lucru Sala Polivalentã cu sediul în Craiova,
str. ªtirbei Vodã nr.32, înmatriculatã CUI: RO 7403230, J
16/ 752/ 1995, declarã pierdute 2 cotoare de la biletele
de spectacol, având seriile
de la 46001 la 46100 ºi de la
46101 la 46200.
CERERI SERVICIU

Caut loc de
muncã – femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni.
Rog seriozitate.
Telefon: 0760/
827.379.

Îngrijescbãtrânisau
copiicuprogramde
4 ore/zi. Telefon:
0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi
doamnã în vârstã
chiar ºi cu ora. Rog
seriozitate. Telefon:
0761/578.875.

CONDUCEREA COMPANIEI
DE APÃ OLTENIA S.A.
REGRETÃ DECESUL
GENERALULUI DE BRIGADÃ
LIVIU RÃDUCAN
– FOST INSPECTOR ªEF
AL I.S.U. DOLJ ªI TRANSMITE SINCERE
CONDOLEANÞE FAMILIEI
ÎNDOLIATE.
DUMNEZEU SÃ-L ODIHNEASCÃ ÎN PACE!

Vânzãtoare de covrigi, produse patiserie, vânzãtoare
oricemagazin,îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.
OFERTE SERVICIU

Angajez farmacist/
ã cu sau fãrã experienþã. Telefon:
0766/617.521.
Angajez doamnã
permanent pentru
menaj la þarã. Telefon: 0724/947.197.
MEDITAÞII

Meditez geografie.
Telefon: 0749/
043.111.
Meditez limba românã. Telefon:
0762/929.809.
PRESTÃRI SERVICII

Finisaje interioare,
exterioare, reparaþii, renovãri.Telefon:
0736/003.526.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

Filmãrifotovideode
calitatesuperioarãla
preþuriavantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã serioasã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare locuinþã. Rog seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Executãm construcþii, finisaje,
amenajãri interioare de calitate, 26 ani
experienþã în þarã ºi
strãinãtate.Telefon:
0767/174.979.
Reparfrigidereladomiciliulclientului.Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent–vândcamerãcãmin22m.p.preþ
10.000Euro.Telefon:
0766/271.705.
Urgent! Garsonierã Brazdã G-uri,
31,27 mp. Telefon:
0766/227.092;
0756/513.637.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
APARTAMENTE
2 CAMERE

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

Vând apartament
92 mp în Bucureºti,
în faþa Facultãþii de
Drept. Telefon:
0721/995.405.
Vând apartament
3 camere, Filiaºi.
Telefon: 0766/
577.828.
Proprietar vând
apartament 3 camere decomandat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând
apartament 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE

Vând casã la Negoieºti cu vie, fântânã, garaj, gard din
beton- fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/ 692.884.
VândcasãCraiova,
5camereizolatãtermic, termopane, încãlzire centralã sau
schimbcu2apartamente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/ 498.818.
VândcasãînOcnele Mari Vâlcea, poziþie excelentã, spaþii generoase, detalii
zilnice la telefon:
0746/035.625, între orele 18.00 20.00.
Vândcasã2camere, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov-Dolj.Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
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Primãria comunei Scaeºti, judeþul
Dolj, organizeazã concurs de recrutare privind ocuparea funcþiei publice de
execuþie de: INSPECTOR- contabil,
clasa I, grad profesional superior, care
va avea loc pe data de 16.12.2014, ora
10.00 proba scrisã ºi pe data de
18.12.2014, ora10.00 interviul. Relaþii la telefon / fax : 0251/ 447.007 sau
0745/ 384.997.
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Primãria comunei Scaeºti, judeþul Dolj, organizeazã concurs privind ocuparea funcþiei contractuale
de execuþie mecanic / conducãtor
auto, care va avea loc pe data de
19.12.2014, ora 10.00 proba scrisã
ºi pe data de 22.12.2014, ora10.00
interviul. Relaþii la telefon / fax :
0251/ 447.007 sau 0745/ 384.997.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Vând casã comu- Vândcasãîncomu- Vând 4200 mp te- Ocazie! Vând 800 Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
ren
intravilan
la
7
km
mp,
teren
ideal
penna
Breasta
Dol
j
,
l
â
nna Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã locuibilã
în comuna Bistreþ,
judeþulDolj.Telefon:
0771/773.957.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependinþe, grajd, magazie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 camere, anexe,
pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la
poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16
(zona Brestei-Râului), toate utilitãþile,
345 mp teren + cabanã din lemn cu
etaj. 75.000 euro.
Telefon: 0728/
890.807.

gãprimãrie.Telefon: deCraiova.Telefon:
0769/369.128; 0727/884.205.
0722/943.220.
Vând 3690 mp teren intravilan în
TERENURI
Vând teren 3000 Cârcea, Tarlaua
mp în satul Urzi- 17. Telefon: 0721/
ca Mare, la strada 995.405.
principalã, ultra- Vând teren central,
central, cu utilitãþi. deschidere la douã
Preþ 1,5 Euro/mp. strãzi, 324 mp, ReTelefon: 0763/ laþii la telefon: 0746/
566.352.
495.167.
Vând teren 3000 Ocazie! Vând, înmp, Ghindeni, cen- chiriez, teren, Catru, stradal, utilitãþi, lea Bucureºti, km 9,
apã, curent, canali- 1000-2000 m deszare, îngrãdit, doar chidere 36 m, idesãvãridicaþicasa,35 al pentru Showroeuro/mp, negocia- om, depozit, halã,
bil. Telefon: 0761/
parc auto, benzi817.214.
nãrie. Telefon:
Vând teren lângã 0762/109.595.
abatorul de animale
stradal, 10000 mp, Vând teren 1500
Ghindeni, utilitãþi, mp deschidere 60
apãºicurent,8euro/ m cartier ªimnicu
mp, negociabil. Te- de Jos la DJ, calefon:0761/817.214. dastru fãcut, parVând teren 10000 celabil. Telefon:
mp, MaluMare,lân- 0744/563.823.
gã moarã, stradal, Vând teren 2600
având posibilitate mp pe ºoseaua
pentruutilitãþi,curent Craiova - ªimnicul
ºi apã, 15 Km de de Sus la 600 m de
Craiova, 10 euro / Lacul Tanchiºtilor,
mp,negociabil.Tele- între vile. Telefon:
fon: 0761/817.214. 0351/170.504.

tru casã, zonã pitoreascã la 14 km de
Craiova, comuna
Predeºti, curent ºi
apã pe teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil,
intravilan, electrificat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate construcþie,
grãdinãBio.Telefon:
0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere
28 m, 15 euro/mp.
Telefon: 0767/
263.391.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp, Drumul Muntenilor Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent teren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Telefon:
0728/800.447.

Vând pãdure comuna Borãscu Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI

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

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

Schimb teren intravilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locuibilã. Telefon: 0764/
806.680.
Apartamet 2 camere cu casã împrejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.
AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând AUDI A6,
2000TDI, fabricaþie 2006, full optional piele, xenon,
navigaþie, impecabil. Telefon: 0762/
109.595.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecuperatã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.
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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(schimb)dezmembrãri Fiat Punto S.T.D.I. an 1998
3 uºi, 1,7KW. Telefon: 0762/185.366.
VÂNZÃRI DIVERSE

Vând baloþi de lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir Roboaica.
Telefon: 0746/
901.203.
Vând antenã satelit marca Kambridge. Telefon: 0351/
444.088.
Vând aspirator, fotolii, scoarþã ºi covoare olteneºti,
saltea copil, lampadar. Telefon: 0770/
298.240.
Vând 2 jenþi cu
cauciucuri de Logan. Telefon:
0766/304.708.

Vând chivetã, 55/
40 cm, 30 Ron, tablouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse,
2 Ron. Telefon:
0351/181.202;
0773/970.204.
Vând 2 locuri de
veci cimitir Sineasca. Telefon: 0744/
997.373.
Vând 50 oi – 400
lei / bucatã negociabil, 40 de capre200 lei / bucatã, tinere, sãnãtoase.
Telefon: 0763/
226.996.
Vând copertinã
lungime 6 m, lãþime 1.5 m. Telefon:
0744/391.195.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/
1800 mm - 80 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând capotã motor
dacia1100.Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap,
masã sufragerie
6 persoane, butoi
varzã, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni, zonã centralã, lângã mormântul lui Ion Oblemenco. Telefon:
0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Vând þuicã de prunã ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.

Presã balotat plastic, cutii de bere,
uºã nouã cu
broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–soarelui pentru combinã C
12M, cutie viteze,
reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm, bicicletã bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi
ghete militare, piese Dacia noi, calculator instruire copii,
combinã muzicalã
stereo. Telefon:
0735/445.339.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
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STAÞIUNEA
DE CERCETARE –
DEZVOLTARE
AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
vinde lapte integral
la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa
din Brazdã, precum
ºi lapte pasteurizat,
brânzã telemea ºi
smântânã la cele
mai mici preþuri.
Relaþii la telefon:
0251/417.534.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând Frigider Arctic180litriºipremergãtor copii. 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 cruce, cimitirulLascãrCatargiu
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi cãpriori din demolãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
SCHIMBURI

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

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

Închiriez apartament 4 camere,
mobilat, utilat, centralã, tot confortul,
Materna Craioviþa.
Telefon: 0756/
379.809.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor.
Telefon: 0771/
780.325.

ÎNCHIRIEZ casã,
strada Dorna 46,
cartier Fãcãi, fãrã
obligaþii de platã,
pentru familie fãrã
copii. Telefon:
0768/893.953.
ÎNCHIRIEZ casã
Gîngiova, fãrã obligaþii de platã, pentru familie fãrã copii. Telefon: 0768/
065.498.
Închiriez apartament douã camere, parter, ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez una camerã mobilatã la
o tânãrã necãsãtoritã cu posibilitãþi
de platã a întreþinerii ºi chiriei în
zona Materna
Craioviþa. Telefon:
0726/497.404.
Închiriez cabinet
medical dotat corespunzãtor. Relaþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/
072.812.
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Primesc douã fete
în gazdã Telefon:
0785/797.317;
0351/464.628.
Particular închiriez
apartament 2 camere decomandate, ultraîmbunãtãþit, centralã, stradal zona Cinematograf Craioviþa,
180 euro/lunã. Telefon:
0728/
012.055.
Închiriez 3 camere, ultracentral,
centralã, A.C. mobilat, lux. Telefon:
0726/212.774.
Apartament 2 camere decomandate lux, A.C. microcentralã, balcon
închis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez apartament ultracentral,
ultralux, A.C. toate
dotãrile, mobilier ultramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez magazin
stradal, birou mobilat, depozit, Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE

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

Caut o familie nevoiasã care poate
îngriji permanent o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) o las moºtenire. Telefon:
0351/809.908,
dupã ora 18.00.

Pensionar, 65/
1,60/65 caut pensionarã serioasã
pentru prietenie,
convieþuire la þarã,
menaj, curãþenie,
întreþinere. Telefon:
0253/289.198.
65/170/80, pensionar nefumãtor,
fãrã obligaþii, doresc doamnã
pensionarã fãrã
obligaþii. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.

Cu omeneascã
durere ºi Dumnezeiascã pioºenie, sincere
condoleanþe la
dispariþia dintre
cei vii a celui
care a fost general de armatã
(r.) RÃDUCAN
LIVIU, bun prieten ºi Om de
rarã condiþie.
Marian Firescu.
Veriºorii, unchii
ºi mãtuºile sunt
alãturi de Adriana, Bobi ºi Tiluþa la greaua despãrþire de cel ce
a fost TESCAN
CONSTANTIN
(TITI), vãr nepreþuit, iubit de
noi toþi. Dumnezeu sã-l odihneascã.

PIERDERI

Pierdut legitimaþie
de cãmin eliberatã de Universitatea
din Craiova, serviciul cãmine- cantine pe numele DONOS FELICIA. Se
declarã nulã

DIVERSE

CONDOLEANÞE

Singura argintãrie
din Craiova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Colegii de serviciu din Primaria
municipiului
Craiova sunt alaturi de dl. Chesoiu Vasile la ceas
de grea încercare, la decesul fratelui sãu.Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
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FOTBAL – LIGA A III-A – ETAPA A 12-A

A venit ºi timpul
derby-ului doljean!
ACSO Filiaºi ºi Viitorul
Muncipal Craiova se vor întâlni astãzi, la Braloºtiþa, cu
prima dintre ele în calitate
de gazdã, într-un meci
contând pentru etapa a 12a din Seria 4.
Disputa gãseºte cele
douã combatante doljene
cu stãri de spirit diametral
opuse, în sensul cã noupromovata din Filiaºi ocupã un cãlduþ loc 8, cu o
singurã înfrângere în ultimele 8 partide disputate, în
timp ce Viitorul e ultima,
acumulând doar 3 puncte,
strânse din remize. Totuºi,
ca ºi filieºenii de altfel, jucãtorii pregãtiþi de Alin
Gavrilã pot invoca ºi neºansa avutã pânã acum, multe dintre
puncte fiind irosite în final.
“Va fi un meci greu. Echipa din Iºalniþa
nu joacã deloc rãu, am urmãrit-o cu Naþional Sebiº (n.r. 0-2). A avut neºansa ca
adversara sã marcheze prima. Luaþi individual, Municipal are jucãtori buni, mai

(Cisnãdie), ajutat de asistenþii
Ioan Duma (Mediaº) ºi Ramona Bunget (Tg. Jiu).

Podariul, examen cu
“Dinicu Golescu”

ales în linia medianã. L-aº aminti aici, în
special, pe Scarlat. Noi sperãm însã sã
facem un joc bun, ca ºi la precedentul, cu
Hunedoara (n.r. 2-0), ºi sã obþinem toate
punctele”, ne-a declarat, ieri, Gheorghe
Ciurea, tehnicianul celor din Filiaºi.
Partida va fi arbitratã de Cristian Vieru

În Seria 3, într-o încercare
disperatã de a ieºi din subsolul clasamentului – unde ieri a
revenit pe ultima poziþie, Podariul va juca tot azi, la Câmpulung Muscel, cu echipa localã CN Dinicu Golescu, aflatã la mijlocul ierarhiei. Victorioasã runda trecutã în faþa
celor de Clinceni (1-0), în
ceea ce a însemnat doar a
doua izbândã stagionalã, trupa pregãtitã de douã meciuri
încoace de Dragoº Bon are
bilanþ nul în deplasare, 0 puncte ºi golaveraj 4-12. De partea cealaltã, muscelenii, care vin dupã o înfrângere la limitã,
0-1 la Târgoviºte, cu Chindia, au o linie de
3-2-1 pe teren propriu ºi un golaveraj de 99. La centru va fi Aurel Vãrzaru (Oþelul
Roºu), iar la cele douã tuºe Emanuel Cicu
(Caransebeº) ºi Silviu Haramuz (Reºiþa).

Seria 4
Ieri: Minerul Mehedinþi – FC Hunedoara 1-2,
Minerul Motru – CS Ineu 1-2.
Sâmbãtã, ora 14:00: ACSO FILIAªI –
VIITORUL MUNICIPAL CRAIOVA, Naþional Sebiº – Pandurii II Tg. Jiu, UTA Bãtrâna Doamnã – Nuova Mama Mia Becicherecul Mic, ªtiinþa Turceni – Vulturii Lugoj.
Millenium Giarmata stã, deoarece Muncitorul Reºiþa s-a retras din campionat
1. Mama M.** 24 8. FILIAªI** 13
2. Sebiº**
24 9. Ineu*
9
3. UTA**
23 10. Mehedinþi 8
4. Giarmata*
22 11. Motru*
7
5. Lugoj**
17 12. Turceni** 7
6. Pandurii II** 16 13.V. M.
CRAIOVA**
3
7. Hunedoara* 15
* - un joc mai puþin.

Seria 3
Ieri: AFC Astra II – Viºina Nouã 2-1,
Sporting Roºiori – Atletic Bradu 1-1, Chindia Târgoviºte – FCM Târgoviºte 4-1.
Sâmbãtã, ora 14:00: Dinicu Golescu
Câmpulung – ACS PODARI, Concordia
Chiajna II – Argeºul Piteºti, CS ªtefãneºti –
CS Afumaþi, Inter Clinceni – Urban Titu.
1. Chindia
23 8. Roºiori
15
2. Afumaþi*
21 9. Viºina N.
14
3. Titu*
21 10. FCM Târg. 14
4. Argeºul*
19 11. Clinceni* 11
5. Chiajna II* 18 12. Bradu
11
6. ªtefãneºti* 18 13. Astra II
9
7. D. Golescu* 17 14. PODARI* 8
* - un joc mai puþin,
** - douã jocuri mai puþin.

FOTBAL – LIGA A IV-A – ETAPA A 14-A
Favoritele, victorii pe linie, fãrã gol primit Rezultate consemnate ieri
A treia rundã a returului, programatã ieri, n-a produs nici o surprizã,
echipele ce porneau cu prima ºansã
câºtigând chiar fãrã sã primeascã vreun gol. Ce-i drept, a fost vorba ºi de
o neprezentare, gazdele de la Calafat
impunându-se cu 3-0 la masa verde în
faþa celor de la Unirea Leamna. Altfel,
în duelul celor doi poli ai ierarhiei, liderul CS U II Craiova n-a reuºit decât

un 2-0 la Desa. Pentru echipa pregãtitã de tandemul Nicolae Zamfir / Marian Bîcu au punctat Robert Petre ºi
ªtefãniþã Stancu.
Runda viitoare (22 noiembrie, ora
12:00) este programat derby-ul dintre
Bistreþ ºi Calafat, în rest având partidele: CSU II Craiova – Celaru, Segarcea – Bechet, Malu Mare – Ostroveni,
Cârcea – Melineºti, Leamna – Desa.

Vânãtorul Desa – CS U II Craiova 0-2
Dunãrea Calafat – Unirea Leamna 3-0
(neprez.)
Recolta Ostroveni – Viitorul Cârcea 0-1
Amaradia Melineºti – Dunãrea Bistreþ 0-1
Victoria Celaru – Progresul Segarcea 0-3
Danubius Bechet – ªtiinþa Malu Mare 3-0
1. CS U II 35
7. Leamna
20
2. Calafat 33
8. Malu Mare 12
3. Cârcea 31
9. Ostroveni
11
4. Bistreþ
30
10. Melineºti 10
5. Segarcea 27
11. Celaru
9
6. Bechet 23
12. Desa
2

LIGA A V-A – ETAPA A 11-A
Sâmbãtã
Seria 1: Viitorul Dobridor – Viitorul Ciupercenii
Noi, Voinþa Caraula – SC Poiana Mare, SIC Pan Unirea – Tractorul Cetate, Victoria Pleniþa – Avântul
Giubega, Viitorul Vârtop – Avântul Verbiþa, Fulgerul
Maglavit – Flacãra Moþãþei (toate 11:00), Recolta
Galicea Mare – Progresul Ciupercenii Vechi (15:00).
Dunãrea Negoi stã.
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: CSM Progresul Bãileºti – Triumf Bârca,
Progresul Cerãt – Voinþa Radovan, Recolta Cioroiaºi
– AFC Giurgiþa, Recolta Urzicuþa – Avântul Rast, Recolta Seaca de Câmp – Gloria Catane, Viitorul Mãceºu de Sus – Recolta Mãceºu de Jos, Unirea Goicea –
Viitorul GP Siliºtea Crucii (toate 11:00).

Clasament (primele 5): 1. Mãceºu S. 23p (- 1 joc),
2. Catane 21p, 3. Cerãt 18p, 4. Giurgiþa 18p, 5. Bârca 17p.
Seria 3: Dunãrea Gighera – Unirea Amãrãºtii de Jos,
Avântul Daneþi – Unirea Tricolor Dãbuleni, Victoria
Cãlãraºi – Progresul Amãrãºtii de Sus, Torentul Secui
– Viitorul Gângiova, Fulgerul Mârºani – Viitorul Sadova (toate 11:00), Ajax Dobroteºti – Avântul Dobreºti
(14:30). Unirea Tâmbureºti stã.
Clasament (primele 5): 1. Amãrãºtii S. 23p, 2. Tâmbureºti 23p, 3. Sadova 18p (- 1 joc), 4. Daneþi 17p (1 joc), 5. Cãlãraºi 15p (- 1 joc).
Seria 4: Luceafãrul Popânzãleºti – Viitorul Apele
Vii, ªtiinþa Teasc – Unirea Câmpeni, Progresul Castranova – Viitorul II Cârcea, Viitorul Coºoveni – Sporting Leu, Avântul Pieleºti – Flacãra Drãgoteºti (toate
11:00), Atletico Zãnoaga – Voinþa Puþuri (13:00).

Clasament (primele 5): 1. Cârcea II 27p (- 1 joc), 2. Coºoveni 22p, 3. Puþuri 22p, 4. Castranova 21p, 5. Leu 20p.
Seria 5: Viitorul Ghindeni – CS Casa Bogdan Craiova (10:00), Aktiv Padea – Inter Secui, Voinþa Belcin
– AS Rojiºte, Arena Bulls Preajba – Avântul Gherceºti
(toare 11:00), Avântul Þuglui – ªtiinþa Calopãr (14:30),
Fortuna Craiova – Viitorul ªtiinþa Craiova (15:00).
Clasament (primele 5): 1. Secui 25p, 2. Rojiºte 24p,
3. ªtiinþa Craiova 22p, 4. Þuglui 19p, 5. Gherceºti 17p.
Seria 6: Unirea Braloºtiþa – Vulturul Cernãteºti
(10:00), Viitorul Valea Fântânilor – Progresul Mischii,
Luceafãrul Craiova – Rapid Potmelþu, Jiul Breasta –
Standard ªimnicu de Sus, AS Greceºti – AS Scaieºti
(toate 11:00). Viitorul Municipal II Craiova stã.
Clasament (primele 5): 1. Municipal II 25p, 2. Potmelþu 19p (- 2 jocuri), 3. Luceafãrul 16p (- 1 joc), 4.
Braloºtiþa 15p (- 1 joc), 5. Valea F. 14p (- 1 joc).

sâmbãtã, 15 noiembrie 2014

sp

rt

cuvântul libertãþii / 15
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

VOLEI (F) – DIVIZIA A1

“Lanterna”, gata sã încurce
socotelile nemþencelor
SÂMBÃTÃ, ORA 19:00, SALA “ION CONSTANTINESCU”
“Este un nou meci greu, dupã rezultatele
noastre pânã acum. Piatra Neamþ este o echipã mai omogenã, cu multe variante pe banca de rezervã, dar sperãm sã facem un meci
bun ºi sã obþinem un punct. Nu putem spune cã avem o echipã mai bunã ca anul trecut, numai cã mai toate adversarele noastre
au fãcut achiziþii serioase”, a spus Alexandu
Cosma, tehnicianul SCM-ului.

Programul celorlalte echipe de salã

Fãrã victorie în primele cinci runde din
Divizia A1, contra-performanþã ce-o plaseazã
pe ultimul loc (12) al clasamentului, cu un
singur punct, SCM U Craiova va întâlneºte
în aceastã searã, în Sala din Valea Vlãicii, pe
VC Unic LPS Piatra-Neamþ, formaþie ce se
aflã pe poziþia a 9-a, cu 5 puncte.
Alb-albastrele, care au bifat singurul lor
punct chiar în runda inauguralã, la 2-3, în
deplasare, cu Penicilina Iaºi, vin dupã un 13 la Satu Mare, în timp ce trupa moldavã na lãsat nici o ºansã Universitãþii Cluj (actual-

mente pe 10), triumfând cu 3-0 sub Pietricica. Succes legat de un altul, obþinut, oarecum surprinzãtor, în fieful Medicinei Târgu-Mureº (pe 6), scor 3-2.
Totuºi, mãcar în ceea ce priveºte meciurile susþinute “acasã”, SCM era greu sã
obþinã ceva, în contextul în care a înfruntat principala favoritã la cucerirea titlului,
liderul fãrã set pierdut CSM Bucureºti, ºi
pe Dinamo, cealaltã grupare din Capitalã
prezentã în elitã, ºi ea plecatã la drum cu
pretenþii.

HANDBAL (M): Universitatea Craiova,
singurul team local ce evolueazã într-o divizie secundã, joacã azi, la Polivalentã, de la
ora 13:00, cu AHC Potaissa Turda II.
Graþie clasamentului, alb-albaºtrii pornesc
mari favoriþi. Universitatea ocupã locul 4 –
cu 18 puncte (6 victorii ºi douã înfrângeri),
iar ardelenii sunt penultimii în ierarhie, locul
13, acumulând minus un punct, dupã ce au
fost penalizaþi cu 5 puncte, ca urmare a nerespectãrii cerinþelor de vârstã.
BASCHET (F): Pe 14 în Liga Naþionalã,
ultima poziþie, cu 10 înfrângeri din tot atâtea meciuri, SCM CSª Craiova se aflã întro misiune imposibilã ºi azi (ora 18:00), când
înfruntã, în deplasare, pe a 5-a clasatã, CSBT
Alexandria (8 victorii ºi douã eºecuri).
* Echipa masculinã de baschet (locul 5)
are etapã liberã, cea de handbal fete (locul
2) joacã miercuri, 19 noiembrie, la Braºov,
contra Coronei (locul 4), în timp ce voleibaliºtii de la SCM (locul 3) au întâlnit asearã, dupã închiderea ediþiei, la Polivalentã,
pe Pheonix ªimleu Silvaniei (locul 10, antepenultimul).

SPOR
SPORTT LA TV ÎN ACEST WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Bucureºti – HC
Dunãrea Brãila / 13:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC
Potaissa Turda – HC Vaslui / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Anglia – Slovenia, Spania – Belarus / 0:00 – BOX:
Wladimir Klitschko – Kubrat Pulev.
DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS – Turneul Campionilor, la Londra, în Regatul
Unit: semifinala 1 la dublu, 16:00 – semifinala 1 la simplu / 18:15
– BASCHET (M) – Liga Naþionalã: U-BT Cluj – Steaua CSM /
20:00 – TENIS – Turneul Campionilor: semifinala 2 la dublu, 22:00
– semifinala 2 la simplu.
DIGI SPORT 3
14:45 – VOLEI (M) – Divizia A1: Dinamo – ªtiinþa Explorãri
Baia Mare / 17:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Metz –
Larvik / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Austria
– Rusia, Muntenegru – Suedia.
DOLCE SPORT
17:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Metz – Larvik
/ 22:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Flensburg –
Barcelona.
EUROSPORT
10:45 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã, la Levi, în
Finlanda / 12:00 – HALTERE (F) – Campionatul Mondial, la
Almaty, în Kazahstan / 13:45 – SCHI ALPIN (F) – CM, la
Levi, în Finlanda / 15:00 – HALTERE (M) – CM, la Almaty,
în Kazahstan / 18:00 – CURSE DE MAªINI – Campionatul
Mondial de anduranþã, în Bahrein.
EUROSPORT 2
9:30 – MOTOCICLISM – Marele Prmeiu al statului Macau /
13:00, 15:00, 16:45, 19:00 – PATINAJ ARTISTIC (F, M, perechi) – Grand Prix la Moscova, în Rusia / 20:30 – DARTS –
Openul Britanic, la Jersey, în Regatul Unit.

TVR 1
16:00 – RUGBY – Meci amical: România – Japonia.
TVR 3
12:00 – HANDBAL (M) – Divizia A: Politehnica Iaºi – CSM
Ploieºti.

Duminicã
DIGI SPORT 1
12:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM Minaur Baia
Mare – HC Odorhei / 15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Selgros Lublin – HCM Baia Mare / 17:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Pick Szeged – Dunkerque / 19:00, 21:45 – FOTBAL
– Preliminarii Euro 2016: Olanda – Letonia, Italia – Croaþia.
DIGI SPORT 2
17:30, 20:00 – TENIS – Turneul Campionilor, la Londra, în
Regatul Unit: finala la dublu ºi finala la simplu.
DIGI SPORT 3
19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Belgia – Þara
Galilor, Cehia – Islanda.
DOLCE SPORT
15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Selgros Lublin –
HCM Baia Mare / 18:15 – HANDBAL (M) – Germania: HSV Handball – Fuchse Berlin.
DOLCE SPORT 2
14:00 – CURSE DE MAªINI – Raliu WRC, în Þara Galilor /
20:00 – BASCHET NBA: New York – Denver.
EUROSPORT
5:00, 6:00 – CURSE DE MAªINI – Campionatul Mondial de
Turisme FIA By LG: etapa de la Macau / 10:00, 13:00 – HALTERE (F) – Campionatul Mondial, la Almaty, în Kazahstan.
EUROSPORT 2
10.45, 13:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la Levi, în
Finlanda / 15:00 – PATINAJ ARTISTIC – la Moscova, în Rusia:
Galã demonstrativã.

FOTBAL
– PRELIMINARII EURO 2016 –
ETAPA A 4-A
Sâmbãtã
Grupa C: Luxemburg – Ucraina (19:00),
Macedonia – Slovacia (21:45), Spania –
Belarus (21:45).
Clasament: 1. Slovacia 9p, 2. Spania 6p,
3. Ucraina 6p, 4. Macedonia 3p, 5. Belarus
1p, 6. Luxemburg 1p.
Grupa E: Anglia – Slovenia (19:00), San
Marino – Estonia (19:00), Elveþia – Lituania
(21:45).
Clasament: 1. Anglia 9p, 2. Slovenia 6p,
3. Lituania 6p, 4. Elveþia 3p, 5. Estonia 3p,
6. San Marino 0p.
Grupa G: Austria – Rusia (19:00), Moldova – Liechtenstein (19:00), Muntenegru
– Suedia (21:45).
Clasament: 1. Austria 7p, 2. Rusia 5p,
3. Suedia 5p, 4. Muntenegru 4p, 5. Moldova 1p, 6. Liechtenstein 1p.

Duminicã
Grupa A: Olanda – Letonia (19:00), Cehia – Islanda (21:45), Turcia – Kazahstan
(21:45).
Clasament: 1. Islanda 9p, 2. Cehia 9p,
3. Olanda 3p, 4. Letonia 2p, 5. Kazahstan
1p, 6. Turcia 1p.
Grupa B: Belgia – Þara Galilor (19:00),
Cipru – Andorra (19:00), Israel – Bosnia
(21:45).
Clasament: 1. Þara G. 7p, 2. Israel 6p (1 joc), 3. Belgia 4p (-1 joc), 4. Cipru 3p, 5.
Bosnia 2p, 6. Andorra 0p.
Grupa H: Azerbaidjan – Norvegia (19:00),
Bulgaria – Malta (21:45), Italia – Croaþia
(21:45).
Clasament: 1. Croaþia 9p, 2. Italia 9p, 3.
Norvegia 6p, 4. Bulgaria 3p, 5. Malta 0p, 6.
Azerbaidjan 0p.

Vineri dupã închiderea ediþiei
Grupa D: Georgia – Polonia, Germania
– Gibraltar, Scoþia – Irlanda.
Clasament: 1. Polonia 7p, 2. Irlanda 7p,
3. Scoþia 4p, 4. Germania 4p, 5. Georgia
3p, 6. Gibraltar 0p.
Grupa F: România – Irlanda de Nord,
Ungaria – Finlanda, Grecia – Insulele Feroe.
Clasament: 1. Irlanda N. 9p, 2. România 7p, 3. Finlanda 4p, 4. Ungaria 4p, 5.
Grecia 1p, 6. I-le Feroe 0p.
Grupa I: Portugalia – Armenia, Serbia –
Danemarca. Albania a stat.
Clasament: 1. Danemarca 4p, 2. Albania
4p, 3. Portugalia 3p (-1 joc), 4. Serbia 1p (1 joc), 5. Armenia 1p (2j). Serbia e penalizatã cu 3 puncte.
Alãturi de gazda Franþa, se calificã la
turneul final primele douã clasate plus cel
mai bun loc 3. Pentru completarea locurilor disponibile, celelalte 8 ocupante ale
ultimei trepte a podiumului vor juca duble de baraj.
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Craiova, la prima victorie
în Balkan League
Baschetbaliştii lui Mandic s-au impus în Albania, contra
ultimei clasate din grupă, după un meci echilibrat, în
care s-a remarcat din nou căpitanul Petrişor
Seria eşecurilor consecutive
a fost stopată în Albania de
echipa masculină de baschet a
Băniei, care a reuşit să se impună în derby-ul codaşelor grupei B a Ligii Balcanice, în faţa
celor de la Vllaznia Shkodra.
Formaţia gazdă a izbutit să organizeze primul meci peîn sala
proprie în Balkan League, după
ce precedenta tentativă a eşuat
din cauza problemelor cu instalaţia electronică. Echilibrul s-a
menţinut permanent în disputa
de joi seara, primele două sferturi încheindu-se nedecise. Craiova a avut avantaj de 7 puncte
după primele minute, dar de la
8- 1 s-a ajuns la 10- 8 pentru
gazde. Echilibrul de 1-2 posesii
s-a păstrat până pe final, când

datorită lui Bureau, Craiova s-a
distanţat la 69-62. Albanezii au
încercat revenirea şi împingerea
meciului în over-time, dar SCM
s-a apărat eficient, încasând doar
11 puncte în ultimul parţial. A
fost din nou un meci foarte bun
al căpitanului echipei lui Mandic,
Cătălin Petrişor, care, după procentajul excelent din jocul cu
Mornar Bar, a reuşit de această
dată 13 puncte, 8 recuperări şi
un assist, cu o eficienţă 14. O
supriză plăcută a fost şi Şanta,
impecabil de la libere (3 din 3),
plus 5 recuperări. După ce a
dezamăgit până acum, coordonatorul Nikola Otovic nu a fost
introdus nici o secundă, în timp
ce Krstanovic a făcut cel mai
modest joc de când a venit la

Craiova, având, alături de Bosnjak (6 aruncări, toate ratate),
cel mai mic indice de eficienţă.
MVP-ul trupei lui Mandic a fost
Travis Bureau, cu 12 puncte, 4
recuperări, 5 pase decisive şi 2
intercepţii, pentru o eficienţă 19.
După evoluţia slabă din partida
cu Mornar Bar, Vucurovic a fost
cel mai bun marcator, dar în condiţiile în care a avut de departe
cele mai multe finalizări (13 coşuri din 28 de aruncări). Cei mai
eficienţi jucători ai gazdelor au
fost Gavrancic (20 de puncte, 10
recuperări, 3 intercepţii) şi Saralija (26 de puncte, 4 recuperări, 2 assist-uri).
Ultimul joc din acest an în Balkan League pentru SCMU Craiova este programat luna viitoa-
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Vllaznia Shkodra – SCMU Craiova
72-75 (25-25, 16-16, 20-19, 11-15)
Shkodra, „Qazim Dervishi”, spectatori: 1.000.
Vllaznia: Saralija (26), Pajovic (8), Gavrancic (20), Berdica (3), Zef
Ndoja (2). Au intrat: Llazani (7), Arra (6), Bekteshi. Antrenor:
Craiova: Andrei (1), Vucurovic (24), Bureau (12), Bozovic (11), Krstanovic (7). Au intrat: Petrişor (13), Şanta (7), Bosnjak. Antrenor: Andjelko Mandic.

Clasament Balkan League, grupa B
1. Sigal Priştina
2. Kozuv Gevgelija
3. KK Mornar Bar
4. SCMU Craiova
5. Vllaznia Shkodra
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re, în deplasare, cu macedonenii
de la Kozuv Gevgelija, care s-au
impus în Sala Polivalentă în meciul tur. Următorul joc al alb-albaştrilor este programat în Liga
Naţională, peste o săptămână, îm
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deplasare, cu ultima clasată, „U”
Cluj, pentru ca revederea cu fanii
proprii să aibă loc pe 29 noiembrie, când în Bănie soseşte, pentru a doua oară în acest sezon,
campioana Asesoft Ploieşti.

S-a găsit organizatoare pentru Cupa Africii

Nuno Rocha
şi Kay vor juca
în Guineea
Ecuatorială
Confederaţia Afric ană de Fotbal a dec is
schimbarea ţării organizatoare a Cupei Africii
pe Naţiuni, după ce Maroc a refuzat organizarea competiţiei, din cauza ameninţării virusului
Ebola. Astfel, Marocului i s-a retras organizarea, iar responsabilitatea desfăşurării turneului
final din ianuarie - februarie 2015 i-a fost atribuită Guineei Ecuatoriale. Această ţară a organizat alături de Gabon şi turneul final din 2012, când trofeul a
fost câştigat de Zambia. CAF a mai anunţat că partidele se vor disputa în patru oraşe: Malabo, Bata, Mongomo şi Ebebiyin. În mod normal, deşi va fi ţară gazdă, Guineea Ecuatoriala nu putea juca la turneul final,
pentru că a fost descalificată, după ce a aliniat un
fotbalist fără drept de joc în partida de calificare cu
Mauritania. Totuşi, ţara organizatoare va putea participa în competiţie, în locul Marocului, echipă de asemenea exclusă. Campioana en-titre este Nigeria.

Jucătorii Universităţii Craiova, Nuno Rocha şi Kay,
vor participa la turneul final cu selecţionata Capului
Verde, calificată deja cu două partide înainte de încheierea fazei grupelor. Fundaşul Kay a început deja
recuperarea după accidentarea suferită în meciul cu
ASA Tg. Mureş şi va fi apt pentru turneul din ianuarie, după care se va alătura lotului alb-albastru pentru
cantonamentul din Antalya. Totodată, Nuno Rocha este
chiar la datorie cu naţionala Capului Verde, care dispută în acest week-end ultimele două partide din grupă, cu Niger şi Zambia.

Vintilă l-a înlocuit pe Răducioiu la naţionala under 17
Continuă modificările la nivelul selecţionerilor. Federaţia Română de Fotbal a
anunţat astăzi numele antrenorului care îi
va lua locul lui Florin Răducioiu pe banca
României Under 17 ani, echipă calificată
la Turneul de Elită al Campionatului European din 2015. Noul selecţioner este Bogdan Argeş Vintilă, cel care până de curând
a stat pe banca celor de la Viitorul Constanţa. În vârstă de 42 de ani, Bogdan
Argeş Vintilă a fost portar şi a apărat şi
poarta primei reprezentative de cinci ori.
Ca antrenor, a fost secund la Galatasaray
şi Viitorul, iar la echipa lui Gheorghe Hagi
a debutat şi ca antrenor principal. Bogdan
Vintilă preia echipa naţională care în martie 2015 participă la Turul de Elită, găzduit
de Bulgaria.
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CSJ ŞTIINŢA U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universitatea Craiova face selecţie la toate grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecţiile sunt permanente, antrenorii Centrului
de copii şi juniori putând fi găsiţi la stadionul Tineretului, între orele 9 - 10:30 şi 15:30 - 17.
Pentru relaţii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan
(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu
(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose
(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profes or Nicolae Zamfir –
tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –
tel. 0743 16 76 34

