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Ford disponibilzează
680 de angajaţi

Cons tructorul american Ford va renunţa la 680 de angajaţi
de la Craiova, din totalul de aproximativ 3. 200 de angajaţi ai
uzinei, ş i lanse ază în acest s cop un program de încetare voluntară a contractelor individuale de muncă, urmând să e fe ctueze conce die ri în lipsa înscrie rilor.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Democraţie... democraţie...
Unde am mai auzit, Popescule, cuvântul ăsta?
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Dificila cheie
a unor
alegeri istorice
A existat, premergător turului
II al alegerilor prezidenţiale, şi
întrebarea firească dacă poate
fi răsturnat un avantaj de 10
puncte procentuale, la care analiştii OpenPolitics, în temeiul
unor cercetări deloc partizane,
asupra a 18 ţări din Europa de
Vest, Centrală şi de Est, cu alegeri în două tururi, au dat un răspuns afirmativ. Ei au colectat
date despre 70 de alegeri prezidenţiale, din care 52 de scrutinuri în două tururi, în restul învingătorul fiind desemnat din primul tur. Concluzia analiştilor?
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În arest
la un an după
ce a intrat peste
o craioveancă

Doljul
cere monitorizare
internaţională
strictă pentru
reactorul 7 Kozlodui
Bulgarii se pregătesc să construiască, începând cu 2018, un
nou reactor – al şaptelea – la centrala nucleară de la Kozlodui. O
delegaţie numeroasă a oficialilor
din ţara vecină a prezentat, ieri, la
Craiova, studiul de impact asupra
mediului, încercând să convingă
partea română că reactorul cu o
putere de 1.200 de megawaţi nu
va afecta în nici un fel localităţile
din apropiere. Reprezentanţii Agenţiei de Mediu Dolj cer însă ca noul
reactor să fie monitorizat strict
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„Dolju-n bucate”
– expoziţie foto,
proiecţie de film
şi degustare de
produse
tradiţionale
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Ponta intrã într-un scurt concediu,
pânã pe 24 noiembrie
Premierul Victor Ponta ºi-a
delegat, prin decizie, atribuþiile de
coordonare a Guvernului cãtre
vicepremierul Gabriel Oprea, decizia urmând sã fie aplicatã în perioada 19-24 noiembrie. Decizia
de delegare a atribuþiilor a fost
semnatã marþi de ºeful Guvernului. Surse oficiale au declarat cã
Ponta a simþit nevoia unei scurte
perioade de odihnã dupã alegerile prezidenþiale, pe care le-a pierdut în faþa lui Klaus Iohannis. De
altfel, luni, premierul însuºi arãta cã în zilele urmãtoare „o sã
stau puþin cu familia mea, care
suferã mai mult decât mine”.

Rezultate finale: Iohannis - 54,43%,
Ponta - 45,56%
Candidatul ACL, Klaus Iohannis, a obþinut 54,43% din voturi
în al doilea tur al alegerilor prezidenþiale de duminicã, iar reprezentantul Alianþei PSD-UNPRPC, Victor Ponta, 45,56%, potrivit datelor finale provizorii comunicate, ieri, de Biroul Electoral Central (BEC), dupã centralizarea proceselor verbale din toate cele 18.847 secþii de votare.
Potrivit datelor BEC, Klaus Iohannis a primit 6.288.769 de voturi, în timp ce Victor Ponta a fost
votat de 5.264.383 persoane.
Numãrul total al alegãtorilor care
s-au prezentat la urne a fost de
11.719.344, adicã un procent de
64,10%. Numãrul de alegãtori
care s-au prezentat la urne înscriºi în listele electorale permanente — 10.042.721. Cei care au
votat pe liste suplimentare au fost
în numãr de 1. 569.668, iar cu
urna specialã au votat 106.955
persoane. Din voturile exprimate, 1,41% au fost nule, adicã
166.111. În strãinãtate s-au prezentat la urne 379.116 români.
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actualitate

Senatul a aprobat începerea urmãrii penale pentru
Ecaterina Andronescu ºi ªerban Mihãilescu
Senatul a avizat, ieri, începerea urmãrii penale în cazul Ecaterinei Andronescu (PSD), cu 72 de
voturi „pentru”, 62 „împotrivã” ºi
o abþinere, ºi al lui ªerban Mihãilescu (UNPR), cu 77 de voturi
„pentru” ºi 51 „împotrivã”, un vot
fiind anulat, ambii acuzaþi în scandalul Microsoft. În cazul Ecaterinei Andronescu, votul a fost secret cu bile, parlamentarii PDL ºi
PNL votând la vedere. Aceasta a
þinut sã mulþumeascã senatorilorpentru votul dat, spunând cã „mã
voi bate pentru a-mi dovedi nevinovãþia în justiþie, ºi vã rog sã nu
vã pierdeþi încrederea în onestitatea mea, meritã sã mã bat, pentru
cã e singura mea avere”. În
schimb, senatorul ªerban Mihãilescu a declarat cã este nevinovat
ºi le-a cerut colegilor sã nu accepte solicitarea Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie privind declanºarea procedurilor pentru formularea cererii de efectuare a urmãririi penale
împotriva sa în dosarul licenþelor
IT. „Nu sunt vinovat ºi vã solicit
sã nu acceptaþi aceastã solicitare.
(...) Mandatul meu de ministru a
încetat cu demisie în 20 octombrie 2003. Eu, ca persoanã, nu am
participat la nici o întâlnire, negociere, tratative, ofertare, stabilirea
licenþelor, încheierea licenþelor sau
orice fel de activitate legatã de
Microsoft. Totul s-a desfãºurat în
2004, în 2009 asemenea. Acum
sunt învinuit, potrivit referatului

DNA, cã din poziþia mea de parlamentar aº fi fãcut presiuni pentru încheierea contractului, presiunile fiind, conform denunþului,
sub forma unei vizite la Guvern,
la succesorul meu în funcþie, care
a devenit ºi denunþãtor”, le-a spus
Mihãilescu senatorilor. Ieri, ANI
a anunþat, printr-un comunicat, cã
ªerban Mihãilescu este incompatibil, deoarece a deþinut, în perioada 19 decembrie 2012 — 24 decembrie 2013, atât calitatea de
senator, cât ºi funcþia de administrator al unei societãþi comerciale. Discuþiile pe tema ridicãrii
imunitãþii celor doi parlamentari au
fost aprinse, social-democratul
Leonard Cadãr afirmând cã Senatul a sacrificat marþi „un miel”,
în persoana liberalului Akos Mora,
iar ieri sacrificã „doi elefanþi” Ecaterina Andronescu ºi ªerban
Mihãilescu, pentru a satisface
„pofta de sânge” a presei ºi a „urmaºilor vampirilor”, fãrã sã conteze „dacã sunt vinovaþi sau nu”.
DNA a cerut Senatului aviz pentru urmãrirea penalã a fostului ministru al Educaþiei Ecaterina Andronescu ºi a lui ªerban Mihãilescu, fost secretar general al Guvernului. Andronescu, ministrul
Educaþiei ºi Cercetãrii în perioada
28 decembrie 2000 - 19 iunie
2003, ministrul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii în perioada 22 decembrie 2008 - 1 octombrie 2009
ºi în prezent senator, este acuzatã
de cãtre DNA de sãvârºirea in-

fracþiunilor de abuz în serviciu,
luare de mitã, trafic de influenþã
ºi spãlare de bani, constând în
aceea cã ar fi procedat la aprobarea bugetului pentru derularea Programului „Sistem Educaþional Informatizat” ºi respectiv pentru
proiectul ce a vizat licenþierea
Microsoft; ar fi iniþiat ºi avizat
proiecte de hotãrâri de Guvern prin
care a urmãrit favorizarea firmelor Compaq ºi Siveco, respectiv
firmele colaboratoare ale acestora, ar fi stabilit, printr-un Memorandum, firmele care sã participe
la realizarea proiectului, atestând
în mod nereal cã acestea fac parte dintr-un consorþiu, ar fi stabilit
procente de participare la proiect
în favoarea anumitor firme, ar fi
înlesnit firmei Siveco ºi colaboratorilor sãi încheierea contractului în condiþiile lipsei de competiþie, încheind contractul în condiþii oneroase pentru ministerul pe
care îl conducea, toate acestea

având drept consecinþã prejudicierea bugetului de stat ca urmare a
achiziþiei de servicii ºi produse la
preþuri peste valoarea de piaþã: licenþe cu circa 30 – 40% mai
scumpe, calculatoare ºi produse
software la preþuri cu pânã la 50%
mai mari decât cele pentru aceleaºi produse sau produse similare de pe piaþã. Tot DNA mai susþine cã Andronescu, în perioada
2001 -2009, ar fi pretins ºi primit
de la firma Siveco ºi firmele colaboratoare foloase necuvenite constând în sume de bani sau calculatoare, pentru sine sau pentru altul,
în scopul de a le asigura derularea
unor proiecte cu ministerul.
La rândul sãu, Camera Deputaþilor a aprobat, tot ieri, vacantarea locului de deputat de Bacãu al
lui Viorel Hrebenciuc (PSD), în
urma demisiei acestuia din Parlament, ca urmare a punerii sub
acuzare în dosarul retrocedãrilor
ilegale de pãduri.

Zgonea: Sãptãmâna viitoare se va discuta
despre votul prin corespondenþã
Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea, a anunþat cã sãptãmâna viitoare va fi
convocatã o comisie pentru modificarea Legii
alegerii Camerei Deputaþilor ºi Senatului care
are ca sarcinã includerea votului prin corespondenþã. „Votul prin corespondenþã este extrem
de important la alegerile pentru Camera Deputaþilor ºi pentru Senat, care sunt în 2016. Sãptãmâna viitoare convocãm comisia pentru modificarea legii ºi vom discuta acest capitol (n.r.
- al votului prin corespondenþã). Vom gãsi soluþia oportunã, în aºa fel încât, în cel mai scurt
timp, românii sã aibã o lege de alegere a Camerei Deputaþilor ºi Senatului care sã includã ºi
votul prin corespondenþã (...). Vor avea vot prin
corespondenþã, vot electronic ºi vot direct. Votul

prin corespondenþã nu exclude votul direct la
urnã. El face parte din Legea alegerilor Camerei Deputaþilor ºi Senatului. Pentru Legea alegerilor locale, dacã se va dori, vom discuta la
momentul oportun dacã este util sã avem un
vot prin corespondenþã. El implicã o altã abordare. Pentru alegerile prezidenþiale discutãm
peste 5 ani. Prioritatea noastrã este sã facem
astfel încât sã nici un român sã nu fie împiedicat sã voteze viitorul parlament al României”,
a afirmat, ieri, Valeriu Zgonea. Întrebat de ce
deputaþii au refuzat sã ia în discuþie, marþi, iniþiativa legislativã a deputatului PMP Eugen Tomac privind votul prin corespondenþã, care se
aflã depusã la Camerã, Zgonea a rãspuns cã
proiectul este „neserios”. „În momentul în care

Camera Deputaþilor a adoptat tacit o
propunere de respingere a OUG 55
privind migraþia aleºilor locali
Camera Deputaþilor a adoptat
tacit, ieri, o propunere legislativã
de respingere a Ordonanþei de Urgenþã 55/2014 care a permis aleºilor locali sã aleagã partidul la care
au dorit sã fie într-un interval de
45 de zile, fãrã sã-ºi piardã mandatul. Propunerea legislativã a fost
iniþiatã de deputatul PP-DD Tudor
Ciuhodaru ºi prevede cã se respinge aceastã ordonanþã, iar primarii

care au optat pentru derogãrile
OUG îºi vor pierde mandatul ºi vor
fi înlocuiþi. Proiectul a fost adoptat tacit deoarece termenul constituþional pentru dezbatere ºi vot final, 12 noiembrie, a fost depãºit.
Camera Deputaþilor este prima
Camerã sesizatã, Senatul fiind for
decizional pe aceastã propunere
legislativã. Ordonanþa 55/2014 se
aflã în prezent la comisii la Senat.

îi oferim cetãþeanului român ºansa de a vota
prin corespondenþã, sã ºtie cã votul sãu este
securizat. Securitatea votului este obligatorie
dupã 1989. (...) Proiectul nu este decât un joc
de imagine ºi este neserios. Opinia lui Tomac
încalcã tehnica legislativã, nu spune nici cine
rãspunde, nici la care alegeri se referã votul
prin corespondenþã ºi nici la securitatea votului”, a explicat preºedintele Camerei. La rândul sãu, deputatul Tomac a subliniat cã respingerea de cãtre deputaþi a dezbaterii propunerii sale legislative demonstreazã cã aceºtia
nu sunt pregãtiþi sã rãspundã „semnalului”
transmis de milioanele de români care locuiesc
peste hotare ºi care au fost „umiliþi” la recentele alegeri prezidenþiale.

Baza de la Mihail Kogãlniceanu
ar putea deveni permanentã
Baza de la Mihail Kogãlniceanu ar putea deveni permanentã
în viitorul apropiat, susþine TVR.
Este luatã în calcul ºi o extindere, în contextul situaþiei tensionate de la graniþa de est. Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa, ºi
înalþii demnitari din Departamentul de Stat ºi Departamentul
Apãrãrii ai Statelor Unite s-au întâlnit recent pentru a pune la
punct detaliile. Operaþiunile
NATO de pe teritoriul României

se intensificã, iar acest lucru presupune resurse mai mari ºi baze
militare mai puternice. Reprezentanþii Statelor Unite au cerut încã
din primãvara acestui an efective mai mari la Mihail Kogãlniceanu. Partea românã doreºte permanentizarea, extinderea ºi întãrirea bazei. Pe lângã baza militarã de la Kogãlniceanu, se intenþioneazã ºi dezvoltarea bazei de la
Deveselu, în special în materie de
apãrare antirachetã.
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Dificila cheie
a unor alegeri istorice
MIRCEA CANŢĂR
A existat, premergător turului
II al alegerilor prezidenţiale, şi întrebarea firească dacă poate fi
răsturnat un avantaj de 10 puncte procentuale, la care analiştii
OpenPolitics, în temeiul unor
cercetări deloc partizane, asupra
a 18 ţări din Europa de Vest, Centrală şi de Est, cu alegeri în două
tururi, au dat un răspuns afirmativ. Ei au colectat date despre 70
de alegeri prezidenţiale, din care
52 de scrutinuri în două tururi, în
restul învingătorul fiind desemnat
din primul tur. Concluzia analiştilor? De 18 ori, adică în aproximativ 1/3 din cazuri, linia de demarcaţie între imposibil şi posibil
s-a dovedit extrem de fluidă. Condiţia expresă care a trebuit fi îndeplinită în răsturnarea de situaţie a fost aceea că o masă mare
de votanţi, care în primul tur nu
optaseră pentru nici unul din candidaţii ajunşi în finală, au făcut-o
cu această ocazie. Republica
Moldova (1996), Ucraina (1994),
Macedonia (1992) – dar cu mari

nereguli în procesul de votare –
Slovacia (2004) sunt exemplele
oferite, deloc concludente, fiind
vorba de democraţii tinere, neconsolidate, cu câmpuri electorale volatile. Cazurile din restul
Europei, în care un candidat a
surmontat un ecart de 10 puncte, arată că acest lucru este fezabil, dar numai cu condiţia mobilizării electoratelor candidaţilor
eliminaţi. Cum precumpănitor,
adică peste 70%, electoratele
Monicăi Macovei şi al Elenei
Udrea, „partea luminoasă şi partea sumbră” (10%) a moştenirii
Traian Băsescu, a votat cu
Klaus Iohannis, iar susţinătorii
„de strânsură” ai Alianţei PSDUNPR-P C (PP -DD şi PRM)
mai de grabă au dezorientat, potenţând discret votul anti-Ponta,
adică dezastrul, realizăm absenţa oricărei simetrii. Vorbind de
dezastru, îl putem considera unul
similar celui resimţit de ARD
(care includea PDL) la alegerile
parlamentare din 2012, când şi un

„arac de vie” cu sigla USL era
votat. Dacă la alegerile prezidenţiale din 2009 diaspora a înclinat
singular balanţa în favoarea lui
Traian Băsescu, după ce Mircea
Geoană câştigase, la o diferenţă
mică, e drept, de circa 15.000 de
voturi, în ţară, de data aceasta
votul din străinătate pro-Iohannis
nu a făcut altceva decât a augmentat proporţiile dezastrului.
Fără nici o urmă de raţionalitate.
Peste un milion de voturi în plus
pentru Iohannis, ceea ce nimeni
nu putea să anticipeze, n-ar fi fost
posibile fără o dezamăgire profundă, abil indusă, sublimată în
adversitate pură. Doar o hipnotizare în masă s-ar fi concretizat
în aşa ceva. Fireşte, diferenţa,
deloc decuplată de erorile majore ale staff-ului de campanie,
condus de Liviu Dragnea, ridică
o altă problemă: Eduard Helvig,
director de campanie al lui Klaus
Iohannis, a fost mai inteligent, mai
profesionist şi mai abil? Alianţa
Creştin Liberală, încropită târziu,

în pofida a tot ceea ce se ştia
despre ea, legată ombilical şi de
măsurile nepopulare şi aroganţa
implementării austerităţii şi atâtea altele, din vremea guvernărilor Boc, a captat prin reţelele
de socializare, care au făcut furori, atât un electorat indecis, cât
şi unul tânăr, aproape electrizat,
ca la un concert oferit de o mare
vedetă a muzicii. Retrospectiv,
doar Vadim Tudor, în turul II al
alegerilor prezidenţiale din 2000,
a mai reuşit o creştere atât de
mică, de aproape 5 procente faţă
de primul tur, oricum puţin mai
mult decât Victor Ponta. Alegerile prezidenţiale 2014, prin deznodământul lor, şi ne referim la
proporţiile scorului, devin istorice. O tragedie pentru Victor
Ponta, vedetă politică şi media,
premier în funcţie, cu destule
butoane la îndemână. A făcut şi
el erori, de altfel inevitabile, însă
per ansamblu impresia generală
nu era una descumpănitoare.
Poate doar faptul că a patinat, în

multe momente, - indecis – în finalizarea angajamentelor şi acţiunilor anti-Băsescu pe care le
clamase, uneori poate sub presiunea externă, eşuând în a fi considerat de principalul adversar
politic drept „un pisicuţ”. Puternic zdruncinat, mai mult decât bulversat, acum realizează şi el că
există eşecuri mai convingătoare decât unele succese. E uşor
să fii Victor Ponta când învingi şi
toţi te aclamă. Lucrurile sunt cele
care sunt şi îşi urmează cursul.
Iar social-democraţii nu mai au
doar un adversar redutabil – Traian Băsescu – ci numai adversari. Care îi privesc ca pe nişte
învinşi. Ceea ce nu înseamnă altceva decât faptul că Victor Ponta va trebui să facă faţă imenselor presiuni ce vor urma Dacă va
rezista la îngurgitarea unui pahar
de venin pe zi, se va reinventa –
deloc exclus – deşi ai lui îl aşteaptă cu mâinile pe pumnale.
Respectând tradiţia.
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În arest la un an dupã ce a intrat
peste o craioveancã
Poliþiºtii craioveni l-au prins, marþi,
ºi pe cel de-al doilea autor major al
tentativei de jaf din cartierul Rovine,
comisã în urmã cu un an, pe 1 august
2013, dat în urmãrire internaþionalã
întrucât dispãruse dupã comiterea faptei. Este vorba despre Damian Poenaru, de 20 de ani, din Craiova, care,
Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au
anunþat cã, în cursul zilei de
marþi, 18 noiembrie a.c., s-a reuºit prinderea ºi încarcerarea unui
craiovean în vârstã de 20 de ani,
dat în urmãrire internaþionalã din
august 2013. Astfel, poliþiºti din
cadrul Serviciului de Investigaþii
Criminale cu sprijinul unei grupe
de mascaþi a Serviciului de Acþiuni Speciale l-au prins, în urma
unei acþiuni desfãºurate în trafic,
pe Damian Poenaru, de 20 de ani,
din Craiova, pe numele cãruia Judecãtoria Craiova a emis un mandat de arestare preventivã în lipsã, în luna august 2013, pentru
sãvârºirea infracþiunii de tentati-

împreunã cu Wilfried Vicenþiu Poenaru, de 22 de ani (prins în luna septembrie a.c.) ºi Florin Poenaru (în continuare dispãrut), au intrat peste o femeie, în apartament, victima fiind salvatã de intervenþia unui vecin, poliþist, care pleca la serviciu ºi a auzito strigând dupã ajutor.

vã la tâlhãrie, în aceeaºi lunã, mai
exact pe 23 august 2013 fiind dat
în urmãrire naþionalã ºi internaþionalã. Craioveanul a fost prezentat Judecãtoriei Craiova care
a confirmat mandatul de arestare preventivã, astfel poliþiºtii l-au
încarcerat în arestul IPJ Dolj.
Asta dupã ce, în luna septembrie
a.c., a fost prins primul tânãr
care primise mandat de arestare
preventivã în lipsã în acelaºi dosar, mai exact Wilfried Vicenþiu
Poenaru.

neri, toþi bãrbaþi, au sunat la uºa
Marcelei Gîngioveanu, de 68 de
ani, din cartierul craiovean Rovine. Femeia le-a deschis, însã
s-a trezit cu spray iritant în
ochi. A început sã strige dupã
ajutor, ºi a avut noroc, þipetele
ei fiind auzite de un vecin, poliþist, care se pregãtea sã plece
spre serviciu. Acesta a ieºit din
apartament, i-a vãzut pe cei trei,
i-a somat sã se opreascã, a încercat sã-i prindã, însã i-au pulverizat ºi lui spray în ochi ºi au

rupt-o la fugã. Cei trei s-au urcat într-o maºinã de teren, poliþistul a tras douã focuri de
armã dupã ei, însã nu a reuºit
sã-i opreascã. Cel care i-a împiedicat pe cei trei indivizi sã
intre în apartamentul craiovencei de 68 de ani este agent principal Ionuþ Preda, de la Secþia
de Poliþie Ruralã Coºoveni, poliþist cu o vechime de 13 ani.
Ulterior, în urma cercetãrilor,
oamenii legii au reuºit sã stabileascã identitatea autorilor: Wilfried Vicenþiu Poenaru, Damian

Victima salvatã de
un vecin, poliþist
Reamintim cã, pe 1 august
2013, în jurul orei 07.00, trei ti-

Pe 23 septembrie a.c., trei poliþiºti din cadrul Secþiei 6 Craiova,
fiind în afara orelor de program, l-au observat, în incinta unui restaurant din cartierul Craioviþa Nouã, pe Wilfried Vicenþiu Poenaru, de
22 de ani, din Craiova, despre care ºtiau faptul cã era urmãrit naþional ºi internaþional, întrucât are domiciliul pe raza Secþiei 6 Craiova. Cum l-au vãzut, poliþiºtii au solicitat sprijinul colegilor din cadrul Secþiei 5 Poliþie Craiova ºi împreunã au reuºit sã-l prindã pe
Poenaru, acesta fiind introdus în arestul I.P.J. Dolj.

Poenaru ºi Florin Poenaru, care
avea 15 ani la momentul respectiv, toþi din Craiova. Odatã stabilitã identitatea lor, în urma activitãþilor de cercetare desfãºurate, poliþiºtii au luat legãtura cu
procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova, care au
înaintat dosarul Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare preventivã în lipsã a autorilor. Instanþa a admis, pe 23
august, propunerea, însã numai
pentru cei doi suspecþi majori.
Judecãtorii au respins propunerea de arestare în lipsã pentru
suspectul minor.
Acum, cã îi au pe ambii autori majori dupã gratii, anchetatorii spun cã la finalul audieriilor aceºtia vor fi deferiþi justiþiei. „Dosarul este în lucru la
Serviciul de Investigaþii Criminale, iar dupã audierea suspectului de 20 de ani se vor analiza,
împreunã cu procurorul de caz,
probele administrate, autorii urmând sã fie trimiºi în judecatã”,
a precizat agent principal Amelia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Maºinile parcate neregulamentar Studentã accidentatã
pe trecerea de pietoni
„sãltate” de poliþiºti
Având în vedere cã atunci când plouã
numãrul maºinilor creºte în trafic, iar
ºoferii care parcheazã sau staþioneazã
neregulamentar încurcã ºi mai mult circulaþia, poliþiºtii Biroului Rutier Craiova
au organizat, ieri, o razie de amploare
pe principalele artere de circulaþie din
municipiu pentru depistarea celor care
încalcã legea. Cu maºina de ridicãri auto

dupã ei, poliþiºtii au trecut pe toate strãzile ºi bulevardele unde ºtiau cã mai sunt
ºoferi care parcheazã aiurea, fãrã sã se
gândeascã ºi la ceilalþi participanþi la trafic, astfel cã, în prima jumãtate de orã,
pe bulevardul 1 Mai, s-a dispus ridicarea a trei autoturisme staþionate neregulamentar. Pe parcursul activitãþilor, poliþiºtii au constatat 61 de încãlcãri de
naturã contravenþionalã a regimului circulaþiei pe drumurile
publice pentru care
s-au aplicat amenzi
în valoare de 9.360
lei, în 41 de cazuri
fiind vorba despre
staþionãri neregulamentare. În plus, oamenii legii au reþinut
ºi douã certificate de
înmatriculare ºi au
anunþat cã astfel de
activitãþi vor continua
în perioada urmãtoare, pentru a disciplina ºoferii ºi pentru a
decongestiona traficul
rutier acolo unde
apar probleme.

O tânãrã de 19 ani, din judeþul Buzãu, studentã la
Facultatea de Medicinã din Craiova, a fost accidentatã
grav, marþi seara, chiar pe trecerea de pietoni din faþa
facultãþii de o ºoferiþã neatentã.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei
18.00, pe bulevardul 1 Mai din Craiova. Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
Claudia Coºmeleaþã, de 55 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un autoturism marca Ford Focus, pe bulevardul 1 Mai, la trecerea pentru pietoni din
zona Facultãþii de Medicinã a accidentat-o grav pe Gabriela Cojocaru, de 19
ani, din comuna Cãtina, judeþul Buzãu,
studentã la unitatea
de învãþãmânt, care
traversa strada regulamentar, pe marcajul pietonal. „Poliþiºtii rutieri ajunºi la
faþa locului au întocmit pe numele
conducãtoarei auto
dosar de cercetare
penalã sub aspectul

comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã, iar victima a fost
transportatã la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, unde a rãmas internatã sub supraveghere de specialitate”, ne-a declarat agent principal Amelia Barbu, din cadrul Biroului de Presã
al IPJ Dolj.
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Doljul cere monitorizare internaţională
strictă pentru reactorul 7 Kozlodui

Bulgarii se pregătesc să construiască, începând
cu 2018, un nou reactor – al şaptelea – la centrala
nucleară de la Kozlodui. O delegaţie numeroasă a
oficialilor din ţara vecină a prezentat, ieri, la Craiova, studiul de impact asupra mediului, încercând
să convingă partea română că reactorul cu o putere de 1.200 de megawaţi nu va afecta în nici un
fel localităţile din apropiere. Reprezentanţii Agenţiei de Mediu Dolj cer însă ca noul reactor, dacă
va fi construit, să fie monitorizat strict şi de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, care
îşi are sediul la Viena.
La Kozlodui, în Bulgaria, există ş as e bloc uri nuc leare, toate
reactoarele având la bază echipamente şi tehnologie ruseşti. Primele două au fost c onstruite în
anii 1970, blocurile 3 şi 4 – în anii
1980, iar blocurile 5 şi 6 - în anii
90. La solicitarea Uniunii Europene, Bulgaria a trebuit însă să-şi
închidă treptat o parte dintre acestea, fiind considerate depăşite. În
2002 au fost scoase din func ţiune blocurile 1 şi 2, iar în 2006 au
fos t înc hise şi următoarele blocuri, 3 şi 4. Aşa se face că, în
aces t moment, la Kozlodui funcţionează două din cele şase blocuri, şi anume 5 ş i 6. Specialiştii
bulgari s puneau ieri că aceste
două reactoare asigură 26% din
necesarul de energie al ţării lor şi
că es te nevoie de un reactor nou,
al şaptelea, care se preconizează
să fie construit în 2018.

„Nu se preconizează un
impact transfrontalier”
Noul reactor nuclear al bulgarilor AP 1000 (generaţia III +)
es te proiectat să aibă o putere instalată de 1.200 de megaw aţi şi
va fi cons truit tot la Kozlodui.
Ofic ialii bulgari au precizat ieri că
s-au s tudiat patru amplasamente, două s pre sud şi două spre
nord, dar că s-a preferat totuşi
nordul (partea dinspre România)
deoarece nu es te o zonă c u risc

seis mic. Reprezentanţii părţii bulgare, care au prezentat în amănunt studiul de impact asupra
mediului, a ţinut să-i asigure pe
români că, prin construirea noului reactor nuclear, „nu s e preconizează un impact transfrontalier” în ceea c e priveşte terenurile agric ole, culturile şi populaţia. Bulgarii au recunosc ut, în
schimb, că apa reziduală va ajunge în apele Dunării, dar că efectele s e vor vedea „în c âteva s ecole” şi aces tea vor fi slabe.

Dezafectarea celor patru
reactoare, motiv de îngrijorare
Doljul es te judeţul c el mai
apropiat de aceas tă centrală, fiind situat în raza a 30 de kilometri de risc . Aces ta a fost motivul pentru care autorităţile locale au fost extrem de c ircumspec te vizavi de ac est proiec t.
Monica Mateesc u, directorul
Agenţiei de Mediu Dolj, a subliniat faptul că, la Kozlodui, nu este
vorba numai de construcţia unui
nou reactor, ci şi de dezafectarea celor care au fost închise în
timp. „Problema nu este numai
de această funcţionare, este foarte important s ă vedem ce măsuri
se ia pentru dezafectarea reactoarelor 1 şi 4 c are sunt încărc ate de radioac tivitate. Nu este o
demontare de c lădire oarecare, ci
es te vorba de reactoare nuclea-

re. Pe de altă parte, mai există şi
o instalaţie de inc inerare cu plasmă prin c are vor să mic şoreze
foarte mult volumul deşeurilor
radioactive. Dec i există o serie
întreagă de aspecte care trebuie
luate cumulat în discuţie”, a s pus
Monica Mateesc u.

Partea română aşteaptă
asigurări ferme
Directorul Agenţiei de Mediu
Dolj a spus că Guvernul bulgar
nu ş i-a dat acordul încă acordul
pentru aces t proiect şi că îngrijorarea pericolului es te peste tot.
„Din monitorizările noastre nu sa înregistrat, într-adevăr, depăşiri.
Nu putem să ne plângem, dar problema este c a aceste depăşiri nu
trebuie să se repete. În caz de accident, se întâmplă rapid, creşterile sunt bruşte, dec i nu vrem să
ajungem acolo. Asta este şi ideea
că trebuie neapărat să preîntâm-

pinăm cu orice mijloace”. În plus,
Monica Mateescu a mai spus că
vrea să se asigure că reactorul de
la Kozlodui va fi monitorizat nu
numai de partea română, ci ş i de
Agenţia Internaţională pentru
Energie Nuc leară. „Ştim foarte
bine c ă închiderea c elor patru
reactoare s-a făcut nu că s-a dorit de partea bulgară, c i pentru că
s-a impus ac est lucru. Exact aşa
cum s-a impus ca acele reactoare
să fie scoas e din funcţiune, dorim ca şi ceea ce s e menţine în
func ţiune s ă fie monitorizat la fel
de sc ris”.

Locuitorii din Dăbuleni se tem
pentru culturile de lubeniţe
Interesant este că, la dezbaterea de la Craiova – următoarea se
va organiza la Universitatea Ecologică din Bucureşti – au participat şi două ONG-uri care se opun
acestui proiect, unul dintre ele fi-

ind chiar din Bulgaria. O fermieră
bulgăroaică Albena Simionoivici a
mărturisit că radioactivitatea de la
Kozlodui are efecte, contrar a ceea
ce se spune, produsele pe care le
obţine de la ferma sa din Nicopole
nefiind cumpărate de nimeni sub
acest aspect. Ea a atras atenţia că
acelaşi lucru se poate întâmpla şi
cu plantaţiile de pepeni verzi din
câmpia Dunării.
Lucian Ştirb, reprezentantul
ONG-ului „Terra Mileniul III” din
Bucureşti, a spus că a vorbit cu
locuitorii din zona Dăbuleni, iar ei
s-au plâns deja de efecte. „Au spus
că sunt un fel de ploi acide care le
afectează culturile, în sensul că le
usucă culturile de legume. Şi ei şi
noi suntem de acord că centrala
de la Kozlodui nu este străină de
aceste fenomene şi că ea nu trebuie să se facă”. ONG-ul său militează, în schimb, pentru trecerea
la energia verde.
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O sută de milioane
de ţigări, fumate zilnic
În România se fumează zilnic peste 5 milioane de pachete de ţigări,
iar aproximativ 85% dintre pacienţii cu cancer bronhopulmonar sunt
fumători, potrivit Societăţii Române de Pneumologie. Totodată, studiile au arătat că 89% dintre fumătorii din ţara noastră şi-ar dori să
reducă numărul ţigărilor sau să renunţe complet la fumat.
Ziua Naţională fără Tutun es te
marcată, în fiecare an, în a treia
joi a lunii noiembrie, printr-o iniţiativă ce atrage atenţia as upra
impactului pe care îl are fumatul
asupra sănătăţii oamenilor. În
aceste condiţii, astăzi, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Cons iliere
Antidrog (CPECA) Dolj derulează o campanie de informare, s ensibilizare, c onştientizare în mediile şcolar, familial ş i în comunitate, asupra ris curilor c ons umului de tutun, prec um ş i activităţi de formare de abilităţi de viaţă
sănătoas ă.

Fumatul pasiv,
la fel de periculos
Totodată, pornind de la sloganul „Ajută–mă să cresc !”, Ziua
Naţională fără Tutun oferă cadrul

informării şi sensibilizării populaţiei nefumătoare cu privire la
riscurile la care s e supune prin
inhalarea fumului de ţigară – fumatul pasiv.
Specialiş tii atrag atenţia şi asupra efectelor dăunătoare ale fumatului, în s pecial asupra copiilor care cres c în familii cu c el
puţin un membru fumător. Fără
voia lor, aceştia sunt expuşi fumului de ţigară şi, în plus, exis tă
un risc c rescut de a deveni ei
înşişi fumători. De aceea, exemplul personal al părinţilor de nefumători este cel mai bun mijloc
pentru a-şi c onvinge copiii să nu
fumeze.

Ziua Naţională
fără Tutun
Pentru a marca Ziua Naţională fără T utun, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, prin spec ialiştii s ăi, va
des făş ura o s erie de ac tivităţi
pentru informarea şi sensibilizarea adoles c enţilor, tinerilor ş i

adulţilor din municipiul Craiova,
cu privire la efectele c ons umului
de tutun asupra s ănătăţii fizic e,
dar şi în plan s ocial. Aceştia sunt
prezenţi as tăzi la Penitenciarul de
Minori şi Tineri, la Penitenciarul
Craiova, la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” din
Craiova, la Lic eul Tehnologic
Transporturi Căi Ferate şi Colegiul Tehnic de Arte ş i Meserii
„Constantin Brânc uşi” din Craiova. Activităţile s unt realizate în
parteneriat şi c u Inspec toratul
Şcolar Judeţean Dolj, Direc ţia de
Sănătate Publică Dolj şi Asociaţia Europrotector România.
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, fumatul produce în prezent circa 6 milioane de
victime anual, dintre c are pes te
5 milioane sunt utilizatori şi exut iliz ato ri, iar ma i m ult de
600.000 sunt nefumători expuşi
fumatului pas iv. Efectele negative ale fumatului nu se limitează
la fumător, ele răsfrângându-se
dramatic şi asupra c elor din jur.

Peste 8.000 de rechizite ajung
la copiii săraci din satele doljene
Colecta de rechizite, o campanie umanitară marca World Vision România - Biroul
Zonal Dolj, a pornit în luna octombrie şi a
continuat şi în primele două săptămâni din
noiembrie. Cu sprijinul unor oameni binevoitori, care s-au alăturat campaniei, au fost
Campania de colectare a rechizitelor a pornit de la ideea că, deseori, copiii de la ţară se lovesc de
nevoi acute cum ar fi o alimentaţie
defectuoasă, lipsa unei vestimentaţii adecvate vârstei sau anotimpului
sau lipsa înc ălţămintei. În acest
context, posibilitatea lor de a-şi
cumpăra rechizite şi materiale educaţionale este redusă, dacă nu chiar
imposibil de realizat. Conform studiului „Bunăstarea Copilului din
Mediul Rural, 2014”, realizat de
fundaţia World Vision România, pe
un eşantion de 2.774 gospodării, lipsa resurselor materiale reprezintă
45% din motivele invocate de părinţi pentru abandonul şcolar. „Tatăl munc eşte cu ziua sau atunci
când găseşte de lucru merge la oraş
şi munceşte în construcţii. Din banii câştigaţi întâi luăm alimente, iar
acum că începe iarna copiilor le trebuie haine şi încălţăminte. Rareori
mai rămân bani şi pentru altceva.
Uneori copiii scriu la mai multe materii pe acelaşi caiet”, mărturiseşte
Maria, mama Petruţei, clasa a IV a.

strânse 8.270 de rechizite - caiete, blocuri
de desen, creioane, penare, pixuri, carioci,
ghiozdane, acuarele şi pensule – care vor
ajunge în perioada imediat următoare la cei
2.469 de copii - preşcolari şi scolari din mai
multe comunităţi doljene.

Campanie
împotriva
abandonului
şcolar
Prin , ,Colecta de rechizite”,
World Vision România îşi doreşte
să ajungă cu rechizite şi materiale
educaţionale la cât mai mulţi copii, astfel încât aceştia să nu abandoneze şcoala şi să înveţe cât mai
bine. „Rezultatul campaniei a fost

îmbucurător pentru noi, s-a observat încă o dată mobilizarea craiovenilor şi solidaritatea lor faţă de
copiii defavorizaţi din mediul rural
doljean. Campania a răsunat şi datorită celor 18 parteneri, instituţii
publice, dar şi companii private
care ne-au fost constant alături în
misiunea noastră de a oferi un viitor mai bun copiilor”, a spus Cristina Vienescu, specialist marketing
şi fundraising World Vision România - Biroul Zonal Dolj.

Urne de colectare
plasate
în mai multe
puncte de interes
din oraş
Pe toată perioada campaniei, au fost amplasate urne
de colectare în puncte de interes din Craiova: la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Casa de

Cultură „Traian Demetrescu”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Radio România Oltenia-Craiova, Skoobooks, Librăria „Elena
Farago”, Greenwich School of
English şi Centrul DAGMAR D.V.
Iniţiativele precum ,,Colecta de
rechizite” sunt susţinute de World

Vision România prin birourile sale
zonale cu scopul de a oferi copiilor şanse de dezvoltare şi educare.
Ele fac parte din proiecte complexe centrate pe bunăstarea copilului în care sunt incluşi copiii alături de familiile şi comunităţile din
care fac parte.
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Angajatorii nu s-au înghesuit la Târgul
locurilor de muncă din Craiova
300 de angajatori din Oltenia au fost contactaţi de Blocul Naţional Sindical, în calitate de partener al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca lider de proiect, în vederea participării la Târgul locurilor de
muncă, deschis ieri, la Centrul Multifuncţional
Craiova. Din păcate, aceştia nu s-au lăsat convinşi de posibilitatea prezentării ofertei de muncă şi au luat parte într-un număr extrem de redus, de aproximativ 10 ori mai puţin. Angajatorii
au prezentat cu acesată ocazie o ofertă destul de
timidă, 100 de job-uri, la fel de timidă a fost şi
Proiectul es te cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, iar în cadrul său, timp de
două zile, ieri şi azi se organizează
la Centrul Multifuncţional Craiova,
între orele 10.00-15.00, un târg de
locuri de muncă care va fi dedicat
angajatorilor interesaţi să recruteze persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă. „Suplimentar, aceste
târguri de locuri de muncă oferă
în premieră un model nou de relaţionare între firme şi pers oanele
aflate în căutarea unui loc de muncă prin intermediul unui portal ce
va permite tuturor persoanelor interesate nu numai din localitatea în
care are loc târgul, ci şi din judeţ/
regiune sau chiar la nivel naţional
să intre în legătură cu angajatorii
participanţi. Suplimentar, ne propunem ca prin această abordare
extinsă să vă familiarizăm atât pe
dumneavoastră, cât şi pe cei tineri
cu noile instrumente de tip subvenţii: prima de încadrare şi prima de
instalare (prime de mobilitate) puse
la dispoziţie de Ministerul Muncii
pentru stimularea mobilităţii în piaţa muncii naţională”, a s ubliniat
Dumitru Costin, preşedintele BNS.
Acest târg de locuri de muncă va
crea şi un cadru de dezbateri între
reprezentanţii firmelor şi reprezentanţi ai Comis iei Europene,
MMFPSPV şi partenerilor sociali
implicaţi în proiect în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ, instituţional şi financiar dedicat tranziţiei tinerilor de la şcoală la piaţa

prezentarea, tinerii nefiind interesaţi de locurile
de muncă din Oltenia. Parteneri în acest proiect,
alături de BNS mai sunt Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
şi Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători
din România, împreună implementând proiectul
„Garanţii pentru TINEri!”, unul dintre cele mai
ample programe care s-au aplicat în ţară în ultimii 20 de ani pe segmentul de tineret. La eveniment au mai participat Sorin Răducan, prefectul
judeţului Dolj şi Nicole ta Miules cu, secre tarul
Primăriei municipiului Craiova.

muncii. Se are în vedere îmbunătăţirea legislaţiei naţionale referitoare la ucenicie, internship, precum
şi identificarea de soluţii pentru
subvenţionarea unor locuri de muncă dedicate tinerilor.

locuri de muncă, în special în rândul tienerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat. „În calitate
de prefect al judeţului Dolj, vă felicit pentru organizarea unui târg de
locuri de muncă adresat în princi-

„Să identificăm pe viitor şi alte
oportunităţi interesante”
Liderul Blocului Naţional Sindical a mai spus că se va folosi acest
târg de locuri de muncă şi ca pe o
oportunitate în consolidarea unor
relaţii de parteneriat între organizaţia noastră şi compania dumneavoastră pentru a putea să identificăm pe viitor şi alte oportunităţi
interesante pentru ambele părţi, cât
şi pentru a vă include în reţeaua
naţională pe care o dezvoltăm în
cadrul acestui proiect prin intermediul platformei www.garantiitineri.ro. „Participarea în această
reţea va oferi avantaje multiple în
materie de politici de resurse umane atât în ceea ce priveşte reducerea costurilor firmei cu selecţia şi
recrutarea personalului dar şi în
vederea identificării de oportunităţi
pentru finanţarea din fonduri nerambursabile a unor proces e de
calificare/recalificare a întregului
personal, cât şi pentru finanţarea
unor programe de creştere a calităţii profesionale a tinerilor pe care
i-aţi dori recrutaţi ş i angajaţi în
compania dumneavoastră”, susţine Dumitru Costin.

„Este o iniţiativă lăudabilă”
Prefectul Judeţului Dolj a vorbit
despre importanţa înfinţării de noi

pal angajatorilor interesaţi să recruteze tineri care nu au absolvit examenul de bacalaureat dar se află în
căutarea unui loc de muncă. Totodată, doresc să salut prezenţa preşedintelui Blocului Naţioanl Sindical (BNS), domnul Dumitru Costin, unul dintre cei mai implicaţi lideri sindicali în ceea ce priveşte
implementarea proiectelor de sprijin pentru tinerii aflaţi la început de
profesie. «Garanţii pentru TINEri!»
este o iniţiativă lăudabilă, cu atât mai
mult cu cât este vorba despre un
proiect cu finanţare din fonduri europene, întrucât, suntem conştienţi

cu toţii că tinerii sunt şansa României, iar într-o societate îmbătrânită
aceştia trebuie promovaţi, încurajaţi şi sprijiniţi. Şomajul în rândul
tinerilor este o problemă persistentă în întreaga lume, nu doar în ţara
noastră, care, în ciuda îmbunătăţirii condiţiilor economice, rămâne
la cote foarte ridicate”, a precizat
Sorin Răducan.

„Implicarea autorităţilor
este vitală”
Reprezentantul Guvernului în
teritoriu a spus că înfiinţarea de
noi locuri de muncă, în special în

rândul acestei categorii, reprezintă
o prioritate pentru Guvernul României, dar încă ne lovim de lipsa
de încredere a angajatorilor care
nu vor ca posturile oferite de ei să
fie ocupate de persoane fără experienţă. Dacă tinerii rămân în afara
pieţei muncii pentru o perioadă lungă de timp, pierd din abilităţi, motivare şi eficienţă, şi se vor integra
mai greu atunci când vor găsi, în
cele din urmă, oferte potrivite.
„Este adevărat că implicarea autorităţilor este vitală pentru susţinerea unei noi generaţii, dar este nevoie şi de o modificarea a mentalităţilor, iar în acest context doresc
să-i felicit pe angajatorii care au
răspuns invitaţiei dumneavoastră şi
au ales să stea la aceeaşi masă cu
posibilii viitori angajaţi. Iar aici trebuie amintit faptul că potrivit art.
80 din Legea 76/2002, angajatorii
care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai
unor instituţii de învăţământ beneficiază de sprijin financiar din partea Guvernului, pe o perioadă de
12 luni, pentru fiecare absolvent
încadrat. În final, doresc să le urez
succes tinerilor care au venit astăzi aici în speranţa că îşi vor găsi
un loc de muncă potrivit competenţelor profesionale dobândite în
cadrul procesului educaţional”.

680 de angajaţi vor fi
disponibilizaţo de la Ford
Cons tructorul american Ford va renunţa la 680
de angajaţi de la Craiova, din totalul de aproximativ
3.200 de angajaţi ai uzinei, şi lansează în acest scop
un program de încetare voluntară a contractelor individuale de muncă, urmând să efectueze concedieri
în lipsa înscrierilor. “În timp c e B-Max continuă să
fie unul dintre cele mai bine vândute modele ale segmentul B-MAV, piaţa auto din Europa rămâne la un
nivel scăzut. Drept urmare, uzina de la Craiova a
fos t nevoită anul acesta să-şi întrerupă produc ţia
pentru un număr semnificativ de zile, atât în secţia
de asamblare vehicule cât şi în c ea de produc ţie
motoare. Pentru a asigura c ompetitivitatea uzinei din
Craiova şi pentru a avea control asupra costurilor
operaţionale, este necesară luarea de măsuri supli-

mentare pentru a ajusta volumele de producţie la cererea actuala a pieţei. Acest lucru necesită şi o reducere a forţei de muncă”, a declarat Ana-Maria Timiş,
purtătorul de cuvânt al Ford România. Pe de altă parte,
administraţia loc ală îşi exprimă îngrijorarea vizavi de
această măs ură, la întâlnirea c u oficialităţile Ford fiind prezent un reprezentant al Prefecturii judeţului
Dolj şi Ion Prioteasa, preş edintele Consiliului J udeţean Dolj. Şeful administraţiei doljene s peră ca cei
care conduc acum destinele Ford să găs ească s oluţii, iar pe viitor, să se facă noi angajări. „Vestea bună
e că nu pleacă Ford de aici. Ac um am înţeles , că
pentru a face un ritm continu de produc ţie la anul
trebuie să s e facă aceste disponibilizări”, a prec izat
Ion Prioteasa.
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„Rotary Susţine Excelenţa în Comunitate”,
evenimentul anului la Craiova
Rotary Club Craiova şi Opera Română Craiova în parteneriat cu Asociaţia
„Craiova Capitală Culturală Europeană 2021” şi Radio România Oltenia Craiova organizează sâmbătă, 22 noiembrie 2014, ora 19.00, un spectacol de gală,
sub titlul „Rotary Susţine Excelenţa în Comunitate” dedicat strângerii de fonduri pentru programele şi proiectele Rotary organizate pentru susţinerea comunităţii, acestea fiind structurate pe patru axe.
Din fondurile strâns e în urma organizării galei vor fi alocate
cel puţin 20 de burs e pentru elevii din liceele implicate în programul „R otary susţine calitatea în E ducaţie”. O bursă are
valoarea de 3000 lei, respectiv 300 lei pe lună pe durata întregului an şcolar. Pe de altă parte, „R otary susţine Sănătatea”.
As tfel, prin proiectul „Control dentar pentru copii” au beneficiat de c ontrol dentar gratuit peste 900 de copii din mediul
rural ş i zonele limitrofe Craiovei. „Rotary susţine Cultura” este
o altă axă şi o face prin evenimentele culturale pe care le organizează Rotary Club Craopva. Susţine proiectul de anvergură
„Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”. La fel de mult sa implicat şi în sus ţinerea Fes tivalului Internaţional Shakespeare, organizat de Craiova în anii 2012-2014, a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, Craiova 2013 ş i 2014, fiind
în acelaş i timp partener tradiţional al Târgului de c arte Gaudeamus organizat anual în lunile martie-aprilie la Craiova. „R otary susţine dezv oltarea sustenabilă a comunităţii”, deviză s ub
care Rotary Club Craiova promovează şi alte proiecte prin care
susţine c omunitatea locală. Proiectele Rotary Club Craiova antrenează factori de decizie ai vieţii s ociale, economice şi politice, în vederea soluţionării unor porbleme diverse care pot apărea într-o comunitate : educ aţie, s ănătate, protec ţia mediului,
sprijinirea orfanilor, a copiilor telentaţi, promovarea culturii,
susţinerea valorilor familiei precum şi alte domenii de interes
pentru rotarieni.

Rotary Club Craiova
are 40 de membri

Cu un număr de peste 1,2 milioane de membri în peste 33.000
cluburi din întreaga lume, Rotary
este prima organizaţie mondială de
cluburi care promovează voluntariatul şi serviciul în folosul comunităţii. Rotary este o organizaţie
neguvernamentală, non-profit,
care îşi conc entrează eforturile
pentru dezvoltarea societăţii pe
sc ară largă. Membrii c luburilor
Rotary îşi ofera in mod voluntar
timpul, experienta si competentele, desfasoara programe de ajutor
umanitar, promoveaza standardele
inalte in toate vocatiile si ajuta la
construirea bunas tarii si pacii in
lume. Motto-ul Rotary es te “a
servi mai presus de sine”. Emblema este o roată de căruţă care ilustreaza “Civilizaţia şi Mişcarea”.

Rotary Club Craiova şi-a
început activitatea în 1997, implementând de-a lungul anilor,
proiecte cu impact social şi cultural. Data naşterii: 25 Iunie,
Chartare: 7 Septembrie. 1998 –
Prima acţiune: În Argentina, studentul Liviu Ispas, sponsorizat
de Club, a câştigat Locul II la
Olimpiada Internatională de Matematică. În prezent, Rotary
Club Craiova numără 40 de
membri, cu expertiză în domenii de activitate variate: economie, medicină, finanţe, educaţie, drept,
mediul privat, etc. Proiectele Rotary Craiova antrenează factori de
decizie ai vieţii politice, economice şi sociale, în vederea soluţionării
problemelor diverse care pot apărea într-o comunitate; de la sănătate şi cultură, la protecţia mediului, de la persoane defavorizate şi
orfani la copii talentaţi, de la promovarea calităţii în educaţie la susţinerea valorilor familiei, toate domenii de interes pentru rotarieni şi
implicit pentru comunităţile în care trăiesc.

MARGA BULUGEAN

„Prinţul Broască”,
din festival în festival
Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” participă cu
spectacolul „Prinţul Broască” la cea de-a XVI-a ediţie
a Festivalului de Comedie de la Caracal. Reprezentaţia
va avea loc mâine, 21 noiembrie, începând cu ora 10.00,
la Teatrul Naţional „Ştefan Iordache” din Caracal.
Dramatizare de Veselin Boidev după Fraţii Grimm,
în regia lui Todor Valov, scenografia şi costumele Stefka Kyuvlieva, cu păpuşi confecţionate de Peter Cekunov, Ganka Kirilova şi Aurelia Sadovska, spectacolul
îi are în distribuţie pe actorii Cosmin Dolea, Oana Stancu, Adriana Ioncu şi Alis Ianoş.

ÎPS Irineu, la praznicul
Mănăstirii Bistriţa din judeţul Vâlcea
În fiecare an la 20 noiembrie Biserica îl pomeneşte pe Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul, ale
cărui sfinte moaşte se găsesc spre cins tire şi închinare la Mănăstirea Bis triţa din judeţul Vâlcea.
Racla de argint în care acestea se păstrează datează din anul 1656, fiind lucrată de meşteri din
Cetatea Braşovului. A devenit deja o tradiţie ca
praznicul s ă fie sărbătorit în mod deosebit la
Mânăstirea Bistriţa de numeroşi credincioşi veniţi atât din Arhiepiscopia Râmnicului, cât şi din
alte zone ale ţării, iar slujbele religioase să fie săvârş ite în sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. La
ceas de aleasă sărbătoare, Sfânta Liturghie va fi
ofic iată de ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi
Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de
ierarhi, preoţi şi diaconi. Momentele liturgice dedicate Sfântului Ocrotitor al aşezământului monahal de la Bistriţa vâlceană şi al întregii Oltenii
au început aseară, cu slujba Privegherii, şi vor
culmina astăzi, în ziua praznic ului, c u Acatistul
Sfântului ş i Sfânta Liturghie arhierească. Generalizarea c ultului Sfântului Grigorie Decapolitul a
fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1950.

Reprezentaţia „Prinţul Broască” a obţinut, în urmă
cu câteva zile, Premiul special al juriului la Festivalul
Internaţional de Animaţie „Gulliver” de la Galaţi, organizat de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” – Secţia
Păpuşi „Gulliver”. Distincţia se alătură celor din 2013,
primite la cea de-a XII-a ediţie a Festivalului Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck” de la
Cluj-Napoca: Premiul pentru cea mai bună interpretare, acordat actriţei Adriana Ioncu, şi Premiul pentru
scenografie, oferit Stefkăi Kyuvlieva.

MAGDA BRATU

„Ora de Muzichie”,
din nou la Muzeul Olteniei
Muzeul Olteniei – Secţia
de Etnografie, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Dolj,
organizează astăzi, ora
18.00, la Casa Băniei, în
cadrul proiectului „Ora de
muzichie”, un recital
folcloric susţinut de
rapsodul Ion Creţeanu şi
Taraful de la Morunglav.
Reprezentarea scenică,
propusă de specialiştii
Secţiei de Etnografie, are
ca obiectiv principal
susţinerea valorilor
autentice ale folclorului
românesc, specifice
Olteniei. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, Muzeul
Olteniei îşi propune nu să
educe gustul, ci să sugereze că muzica populară românească trebuie respectată şi promovată, fiind
parte identitară a patrimoniului naţional imaterial. Rapsodul Ion Creţeanu
este binecunoscut publicului larg, fiind membru al Uniunii Muzicologilor
din România, iar Taraful de la Morunglav constituie un reper al cântecului popular românesc.
MAGDA BRATU
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Conferinţă a traducătorilor şi interpreţilor
profesionişti, la Craiova
Universitate a din Craiova – Centrul de
Cercetare în Domeniul Traducerii şi Te rminologiei (TradComTerm) şi APIT – Asociaţia Profes ională a Inte rpreţilor şi Traducătorilor organize ază la Craiova confe rinţa cu
tema „Traducătorul profesionist – actualitate
şi perspectiv”. Eve nime ntul s e desfăşoară
astăzi, între ore le 9.30 şi 17.30, în Sala Aula
Magna a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative (Calea Bucureş ti nr. 107D). Conferinţa se adres ează în egală măsură traducătorilor ş i inte rpreţilor profes ionişti, dar şi

Conferinţa „Traducătorul profesionist – actualitate şi perspectiv”
îşi propune să abordeze tendinţele şi
problemele actuale ale pieţei de traduceri şi interpretariat, împreună cu
direcţiile sale de perspectivă, fiind
totodată o ocazie binevenită de diseminare a bunelor practici în domeniu. În plus, evenimentul doreşte să
ofere participanţilor soluţii profesionale cu aplicabilitate practică necesare în activitatea de zi cu zi şi să
permită, totodată, viitorilor traducători posibilitatea de a se familiariza
cu standardele şi instrumentele de
tehnologie lingvistică.

Deschiderea lucrărilor are loc
astăzi, la ora 9.30, în prezenţa preşedintelui Asociaţiei Profesionale a
Interpreţilor şi Traducătorilor, George Papadopol, şi a prof. univ. dr.
Cristiana Teodorescu – prorectorul Universităţii din Craiova. În cadrul conferinţei vor avea loc dezbateri şi prezentări pe teme de actualitate, precum rolul terminologiei
în comunicarea de specialitate, dinamica formării profesionale a interpreţilor, formarea traducătorilor,
regimul juridic al traducerilor autorizate/legalizate, platforma integrată de management al documentelor

electronice sau utilitatea asigurării
de răspundere profesională.
APIT – Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor este o organizaţie neguvernamentală şi nonprofit, înfiinţată în
octombrie 2013, în temeiul Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, dobândind personalitate juridică prin înregistrarea
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la poziţia 42026. Înc ă de la
înfiinţare, APIT a reuşit să reunească peste 250 de membri, traducători profesionişti, interpreţi şi
traducători autorizaţi de Ministerul
Justiţiei în baza Legii 178/1997,
distribuiţi pe mai multe filiale din

masteranzilor în specializarea traducere/interpretare, cadrelor unive rsitare sau firmelor de
profil. Participarea la eveniment es te liberă,
însă numărul de locuri es te limitat.

întreaga ţară. Astfel, APIT este în
prezent cea mai mare asociaţie de
profil din România.
Scopul său îl reprezintă promovarea pe plan naţional a profesionalismului şi calităţii în traducere
şi interpretariat, protejarea şi promovarea drepturilor şi intereselor
profesionale ale traducătorilor ş i
interpreţilor din România. Ca obiective, asociaţia urmăreşte promovarea unor standarde de înaltă calitate, precum şi a celor mai bune
practici în prestarea serviciilor de
traduc ere ş i interpretariat, ca ş i
optimizarea cadrului legislativ privind organizarea si exercitarea profesiei de interpret şi traducător.

În viitorul apropiat, APIT îşi
propune afilierea la organizaţii internaţionale ale traducătorilor, cum
sunt Federaţia Internaţională a Traducătorilor (FIT) şi Asociaţia Europeană a Traducătorilor şi Interpreţilor Juridici (EULITA). De asemenea, are în vedere promovarea
şi elaborarea unor standarde de
calificare profesională a interpreţilor şi traducătorilor, respectiv a
unui Cod de Etică Profesională, şi
organizarea, pentru membrii săi,
de activităţi de instruire, în scopul
actualizării cunoştinţelor şi aptitudinilor aces tora, de seminarii şi
întruniri regionale şi europene cu
asociaţiile profesionale similare.

„Dolju-n bucate” – expoziţie foto, proiecţie de film şi
degustare de produse tradiţionale
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj va prezenta mâine, 21 noiembrie, ora 13.00, ediţia
pilot a proiectului „Dolju-n bucate”. Evenimentul va aduce în Galeriile „Cromatic”
din cadrul instituţiei o secvenţă din Doljul
tradiţional, printr-o expoziţie de fotografie,
o proiecţie de film şi degustări de bucate de
post pregătite ca odinioară de bunicuţe din
Dăbuleni. Privitorul va descoperi aici şi o
machetă de casă de la ţară, realizată împreună cu studente ale Facultăţii de Litere din
Craiova şi cu Lila Gima, muzeograf la Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei.
«Startul acestei ediţii a proiectului „Dol-

ju-n bucate” a fost luat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Dolj alături de Primăria oraşului Dăbuleni, care ne-a poftit la
şezătoarea pe care o aducem în context
urban prin film, fotografii, bucate tradiţionale. Cum era odată-n sat aflăm chiar de
la Mariana Stănică, una dintre bătrânelele
de la şezătoare», au precizat reprezentanţii Centrului Culturii Tradiţionale Dolj.
Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Dolj, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, cu sprijinul Primăriei oraşului Dăbuleni, Muzeului Olteniei, Alto Media şi Fa-

Artistul plastic Ovidiu Bărbulescu: 50 de ani de activitate,
aniversaţi printr-o expoziţie personală la Caracal
Cu prilejul s ărbătoririi a
50 de ani de activitate artistică şi în cadrul Zilelor Municipiului Caracal – 476 de ani de
atestare documentară (17-24
noiembrie), pictorul craiove an Ovidiu Bărbules cu
de schide o nouă e xpoziţie.
Ve rnis ajul are loc astăzi, ora
16.00, în foaierul Teatrului
Naţional „Şte fan Iordache”
din Caracal, unde artistul
prezintă 28 de lucrări de
pictură – înde os ebi peis aje,
re alizate în ţară, inclusiv la
Craiova, ca şi în s trăinătate.
Numărul nu este întâmplător
ales , ace asta fiind cea de -a
28 e xpoziţie pe rsonală a
domniei s ale.
Născut la Bobiceş ti, în
judeţul Olt, la 29 mai 1940,
Ovidiu Bărbulescu a absolvit
cursurile Colegiului Naţional

„Carol I” din Craiova (1957),
apoi pe cele ale Academiei de
Artă „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti (1964), după
absolvire, până în 2009, fiind
profes or de Arte plastice la
Colegiul Naţional Pedagogic
„Ştefan Velovan”. Între 1985
şi 2002 a fos t chiar director şi
director adjunct al acestei
instituţii de învăţământ. De
as emenea, a fost profes or
as ociat la Unive rsitatea din
Craiova (coordonator ştiinţific lucrări gradul didactic I ),
iar între 2006 şi 2009 –
profes or asociat la Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţe le
Educaţiei – DPÎPP, Univers itatea din Bucureş ti. Expune
încă din 1966 şi are lucrări în
muzee şi instituţii din ţară,
în colecţii particulare din
România şi străinătate.

cultăţii de Litere a Universităţii din Craiova,
sub egida Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”.

Lucian Florin Rogneanu –
„Între prieteni”, la Slatina
La Galeria „Artis” a Muzeului
Judeţean Olt, din Slatina, se
desc hide astăzi, ora 18.00,
expoziţia personală a artistului
Lucian Florin Rogne anu.
Intitulată „Între prieteni”, aceasta
reuneşte pes te 25 de lucrări de
pictură şi grafică. Lucian Florin
Rogneanu s-a născut la 4 februarie 1981, în Craiova, unde a
urmat cursurile Colegiului Naţional „Carol I”. Este licenţiat al
Universităţii de Arte Bucureşti,
promoţia 2005, şi absolvent al
unui Masterat în Cercetarea şi
conservarea mărturiilor istorice în
cadrul Universităţii din Craiova
(2007). Din 2006 es te membru al
Uniunii Artiştilor Plastici din
România şi, tot de-atunci, muzeograf la Muzeul de Artă din
Craiova. Şi-a prezentat c reaţiile în cadrul mai multor expoziţii personale (la Galeria „Arta” din Craiova, Muzeul J udeţean Olt, Galeria „Art
Delia” din Slatina ş.a.), dar şi la numeroase expoziţii de grup.
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ONU a fãcut primul pas
cãtre aducerea Phenianului
în faþa CPI pentru
crime împotriva umanitãþii
Naþiunile Unite au fãcut, marþi,
un prim pas pentru aducerea Coreei de Nord în faþa Curþii Penale Internaþionale (CPI) pentru
crime împotriva umanitãþii, provocând mânia Phenianului. Dupã
o dezbatere intensã, o comisie
ONU pentru drepturile omului a
votat, cu 111 voturi „pentru”, 19
„împotrivã” ºi 55 de abþineri, o
rezoluþie prin care cere Consiliului de Securitate sã sesizeze CPI.
Votul a provocat furia ambasadorului nord-coreean, Sin So Ho,
care a anunþat cã nu mai are „nevoie de dialog privind drepturile
omului” cu Uniunea Europeanã,
care, alãturi de Japonia, se aflã
la originea acestei rezoluþii. El a
avertizat cã votul ar putea avea
consecinþe grave ºi cã nu existã
nici un motiv ca Phenianul „sã
frâneze efectuarea testelor nucleare”. Textul rezoluþiei se referã în mare parte la un raport al
ONU fãcut public în februarie,
care constata încãlcãri ale drepturilor omului „fãrã egal în lumea
contemporanã”. Documentul urmeazã sã fie examinat de Adunarea Generalã în ansamblul sãu în
decembrie, urmând sã fie stabilit dacã Consiliul de Securitate va
accepta rezoluþia ºi va denunþa
efectiv regimul de la Phenian la
CPI. China ºi Rusia, membri permanenþi ai Consiliului, se vor
opune cel mai probabil unei asemenea posibilitãþi.

Scandalul LuxLeaks: Premierul
Luxemburgului se declarã
împotriva armonizãrii
fiscale în UE
În plin scandal LuxLeaks,
provocat de dezvãluirile privind
un sistem de evaziune fiscalã
pentru multinaþionale prin intermediul acordurilor cu Luxemburgul, Xavier Bettel, prim-ministru liberal al Marelui Ducat
din decembrie 2013, contraatacã. El apãrã dreptul de a aplica
politici fiscale directe ºi indirecte
în Europa, într-un moment în
care Comisia Europeanã, condusã de predecesorul sãu JeanClaude Juncker, a promis sã relanseze proiectul unei armonizãri a bazei de impozitare a companiilor, pentru a lupta împotriva dumpingului fiscal. „Nu voi
merge cu Luxemburgul cãtre o
fiscalitate care este mai ridicatã
decât în prezent. Nu sunt de
acord cã toatã lumea din interiorul UE trebuie sã se îndrepte
cãtre o fiscalitate unicã ºi aceleaºi cote de impozitare. Este o
competenþã care este de resortul statelor membre”, a afirmat
Bettel. Acesta a apãrat ºi sistemul de „tax ruling” practicat de
þara sa care permite unei companii sã solicite în avans informaþii asupra modului în care situaþia sa fiscalã va fi tratatã întro þarã, reamintind cã 22 de state europene au recurs la el.
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externe

Premierul spaniol este deschis negocierilor
cu privire la Catalonia, cu condiþia ca acestea
sã nu afecteze suveranitatea naþionalã
ªeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a declarat, ieri, cã este
deschis la “dialog” pe marginea
problemei Cataloniei, subliniind
totodatã cã nu va accepta repunerea în discuþie nici a suveranitãþii
naþionale, nici a dreptului la autodeterminare pentru aceastã regiu-

ne, informeazã AFP. “Voi asculta
toate propunerile” pentru rezolvarea crizei din Catalonia, unde sentimentele separatiste se amplificã
de mai mulþi ani, a declarat Rajoy
în faþa Congresului deputaþilor (camera inferioarã a parlamentului
spaniol). “Condiþia este ca aceste

propuneri sã nu afecteze suveranitatea naþionalã, sau sã pretindã
instaurarea unui drept la autodeterminare, sau sã aducã atingere
egalitãþii dintre spanioli”, a adãugat el. Rajoy nu a vorbit despre
vizita sa în regiune, prevãzutã pentru 29 noiembrie, nici despre invitaþia la o întrevedere formulatã de
purtãtorul de cuvânt al liderului
catalan Artur Mas. Mas “va fi încântat sã se întâlneascã ºi sã dea
astfel conþinut unui dialog care pe
moment nu pare decât retoric, pentru cã nu existã nici o propunere
din partea lui Rajoy”, a ironizat
purtãtorul de cuvânt al lui Artur
Mas, Francesc Homs. Mariano
Rajoy se va deplasa în Catalonia la
20 de zile dupã consultarea simbolicã privind independenþa, consultare în principiu interzisã de justiþie, dar care a atras totuºi 2,3

milioane de persoane. În cadrul
acestei consultãri, peste 1,8 milioane de persoane s-au pronunþat
în favoarea unei secesiuni. ªeful
guvernului spaniol a dat, duminicã, asigurãri cã deplasarea sa în
Catalonia va constitui o ocazie
“pentru a le explica mai bine raþionamentele sale” catalanilor. Cu
toate acestea, potrivit unei surse
guvernamentale, în timpul acestui sejur Rajoy a prevãzut doar sã
încheie un miting al Partidului Popular (PP, de centru-dreapta).
“Uºa rãmâne deschisã” pentru dialog, a declarat Homs. La rândul
sãu, Rajoy i-a adresat o scrisoare
lui Mas, ca rãspuns la o misivã a
acestuia din urmã, în care scrie
cã “suveranitatea naþionalã nu
poate fi negociatã”, mesaj despre
care Artur Mas declarã cã “nu
aduce nimic nou”.

Franþa a creat o procedurã de „impeachment”
împotriva preºedintelui
Franþa va avea de acum înainte
o procedurã de „impeachment”
(punere sub acuzare) împotriva
preºedintelui în cazul unei încãlcãri grave a mandatului exercitat,
în virtutea unei legi validate ieri de
Consiliul Constituþional, relateazã
AFP. Aceastã lege prevede cã o
procedurã de demitere poate fi
angajatã împotriva preºedintelui
republicii în faþa membrilor Adunãrii Naþionale ºi Senatului, reuniþi
în aºa-numita „Înaltã Curte”, în
cazul unei „încãlcãri a îndatoririlor sale în mod evident incompatibilã cu exercitarea mandatului

sãu”. Pentru a fi demarat, mecanismul are nevoie de o rezoluþie
semnatã de 10% dintre senatori sau
10% dintre deputaþi. Potrivit AFP,
a fost nevoie de 12 ani pentru ca
Franþa sã adopte aceastã reformã,
anunþatã în 2002 de preºedintele de
dreapta Jacques Chirac, dar examinatã abia în ianuarie 2012 de deputaþi, spre sfârºitul preºedinþiei lui
Nicolas Sarkozy, ºi aprobatã de senatori în octombrie. Pe de altã parte, preºedintele îºi menþine imunitatea în faþa oricãrei cercetãri penale pe perioada mandatului, noteazã agenþia de presã francezã.

MA
E ucrainean: Circa 100 de tancuri ruseºti
MAE
au intrat în Ucraina în numai trei zile
Aproximativ 100 de tancuri ruseºti au intrat
în decurs de trei zile, din 15 pânã pe 17 noiembrie inclusiv, pe teritoriul Ucrainei, iar concentrãri de forþe combatante ºi echipamente militare
ruse se înregistreazã în direcþiile Doneþk, Debalþevo ºi Lugansk, a declarat Evgheni Perebiinis,
un purtãtor de cuvânt al Ministerului de Externe
ucrainean, citat de agenþia de presã InterfaxUkraina. Potrivit acestuia, câteva convoaie cu
echipamente militare, inclusiv tunuri, tancuri ºi

lansatoare multiple de rachete au trecut din Rusia pe teritoriul Ucrainei prin punctele de graniþã
de la Izvarino ºi Novoazovsk, controlate de rebeli. De asemenea, la Ilovaisk a sosit un tren cu
12 vagoane de muniþii. În plus, în localitatea
Kamâºnoe din regiunea Lugansk a fost detectatã o acumulare de forþe, peste 3.000 de combatanþi, precum ºi un numãr mare de tunuri ºi
mortiere, a indicat purtãtorul de cuvânt citat,
adãugând cã autoritãþile de la Kiev informeazã
cu regularitate þãrile occidentale cu
privire la infiltrãrile de echipamente ºi
combatanþi din Rusia. Moscova ºi-a
pierdut încrederea din partea comunitãþii internaþionale, încãpãþânânduse sã nege evidenþele, a mai spus el.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, declarase anterior cã Rusia
continuã sã-ºi creascã prezenþa militarã atât în Ucraina, cât ºi la graniþã,
încãlcând astfel acordurile de la Minsk
privind încetarea focului în partea de
est a Ucrainei. „Noi vedem miºcãri
de militari, de echipamente, tancuri,
artilerie, sistemelor de apãrare antiaerianã”, a declarat marþi Jens Stoltenberg, acuzând Rusia de destabilizarea

situaþiei din estul Ucrainei. Poate tocmai de aceea, prin vocea mai multor oficiali, Kievul a declarat cã ar dori sã reia procesul de aderare la
NATO, întrerupt în 2010, sub regimul fostului
preºedinte Viktor Ianukovici, care s-a reorientat cãtre Rusia. Dupã anexarea Crimeei la Rusia, Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO) a suspendat cooperarea cu Moscova
ºi a adoptat o serie de mãsuri, pe care le-a justificat prin necesitatea de a asigura securitatea
þãrilor participante. Avioane-radar patruleazã
constant spaþiul aerian al Poloniei ºi României,
iar nave suplimentare au fost trimise în mãrile
Balticã ºi Mediteranã. În plus, Alianþa ºi-a multiplicat exerciþiile cu aliaþii din Europa de Est ºi
a anunþat o creºtere a prezenþei sale militare
permanente în regiune. De cealaltã parte, Rusia
are nevoie de „garanþii de 100% cã nici o þarã
nu se gândeºte cã Ucraina va putea sã adere la
NATO”, a declarat Dmitri Peskov, purtãtorul
de cuvânt al preºedintelui Vladimir Putin, întrun interviu acordat BBC, citat de RIA Novosti.
Desfãºurarea treptatã a forþelor Alianþei NordAtlantice în apropierea frontierelor Rusiei a suscitat „neliniºte” la Moscova, a spus Peskov,
adãugând cã prin acþiunile sale NATO încearcã
sã „rupã echilibrul de forþe”.
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Anunþul tãu!
Colegiul Naþional „Carol I”,
cu sediul în Craiova, strada
Ioan Maiorescu, nr. 2, organizeazã în data de 9 ianuarie 2015,
ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post de secretar, pe
perioadã nedeterminatã, grad
profesional III, studii superioare, vechime în specialitate minim 5 ani. Înscrierile se fac la
sediul instituþiei, serviciul secretariat, în perioada 20 noiembrie
– 5 decembrie 2014, în intervalul orar 10.00 – 14.00 (în zilele
lucrãtoare). Informaþiile se pot
obþine ºi la telefoanele: 0351/
420160 ºi 0251/413230.
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs
(examen) la sediul instituþiei din
Craiova, str. Nicolae Titulescu
nr. 22, jud. Dolj, în data de
12.01.2015, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 14.01.2015, ora
1400, interviul, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante
în cadrul Centrului de Primire
în Regim de Urgenþã Calafat: 1
post asistent social, 2 posturi
bucãtar tr. I, 1 post psiholog
practicant. Dosarele de concurs se primesc în termen de
10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare - camera 3. Informaþii
suplimentare se pot obþine la
sediul instituþiei - camera 3 sau
la telefon 0251/407009.

CERERI SERVICIU
Caut loc de muncã –
femeie de serviciu,
îngrijire bãtrâni. Rog
seriozitate. Telefon:
0760/827.379.
Îngrijesc bãtrâni sau
copii cu program de
4 ore/zi. Telefon:
0764/389.256.
Îngrijesc copil ºi doamnã în vârstã chiar ºi cu
ora.Rogseriozitate.Telefon: 0761/578.875.

Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vânzãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon:0251/552.089;
0747/072.570.
OFERTE SERVICIU
Angajez farmacist/ã cu
sau fãrã experienþã.
Telefon:0766/617.521.
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
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon:0766/359.513.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon:0722/943.220;
0771/215.774.

Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni pentru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Telefon: 0723/466.154.
Executãm construcþii,
finisaje, amenajãri interioare de calitate,
26 ani experienþã în
þarã ºi strãinãtate. Telefon: 0767/174.979.
Repar frigidere la domiciliul clientului. Telefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
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Dezbatere publicã
Primãria Municipiului Craiova organizeazã pe data de 21.11.2014,
orele 1100, în sala mare de ºedinþe, dezbaterea publicã a ”Proiectului de hotãrâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele ºi taxele locale în anul 2015”.
La aceastã dezbatere sunt invitate sã participe persoanele fizice
ºi juridice interesate, în limita locurilor disponibile.
Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul primãriei
www.primariacraiova.ro rubrica „Proiecte de hotãrâre supuse dezbaterii publice”.
Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune
în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare,
pânã la data de 24.11.2014, la Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni
din cadrul Primãriei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr.7, prin
fax: 0251.411.561 sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent – vând camerã cãmin 22 m.p. preþ
10.000 Euro. Telefon: 0766/271.705.
Urgent! Garsonierã
Brazdã G-uri, 31,27
mp. Telefon: 0766/
227.092;0756/513.637.
APARTAMENTE
2 CAMERE

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.

Apartament 2 camere ultracentral, ultraCASE
lux, A.C. internet, toate dotãrile. Telefon: Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te0762/109.595.
ren 2800 mp. Tele3 - 4 CAMERE
Vând apartament 92 fon: 0767/840.722.
mp în Bucureºti, în Vând casã locuibilã
faþa Facultãþii de în comuna Bistreþ, juDrept. Telefon: 0721/ deþul Dolj. Telefon:
995.405.
0771/773.957.

Vând casã la Negoieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din betonfier ºi teren agricol. Telefon: 0723/ 692.884.
Vând casã Craiova,
5 camere izolatã termic, termopane, încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/ 498.818.
Vând casã în comuna Breasta - Dolj, lângã primãrie. Telefon:
0769/369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

Vând casã în Ocnele Mari Vâlcea, poziþie excelentã, spaþii
generoase, detalii zilnice la telefon: 0746/
035.625, între orele
18.00 - 20.00.
Vând casã 2 camere, salã, tindã, curte
600 mp, fântânã.
Preþ 10.000 Euro în
Cleanov - Dolj. Telefon: 0351/809.972;
0764/211.651.
Dioºti, vând casã Regalã superbã 3 camere ºi dependinþe,
grajd, magazie curte
3.800 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 3 camere, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi canalizare la poartã, localitatea Ciutura. Telefon: 0763/305.850.
Vând casã strada
Nãsãud nr. 16 (zona
Brestei-Râului), toate utilitãþile, 345 mp teren + cabanã din
lemn cu etaj. 75.000
euro. Telefon: 0728/
890.807.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ultra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon: 0763/566.352.
Vând teren 3000 mp,
Ghindeni, centru,
stradal, utilitãþi, apã,
curent, canalizare,
îngrãdit, doar sã vã
ridicaþi casa, 35 euro/
mp, negociabil. Telefon: 0761/817.214.
Vând teren lângã
abatorul de animale
stradal, 10000 mp,
Ghindeni, utilitãþi, apã
ºi curent, 8 euro/mp,
negociabil. Telefon:
0761/817.214.
Vând teren 10000
mp, Malu Mare, lângã moarã, stradal,
având posibilitate
pentru utilitãþi, curent
ºi apã, 15 Km de
Craiova, 10 euro /
mp, negociabil. Telefon: 0761/817.214.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vândterencentral,deschidere la douã strãzi,
324 mp, Relaþii la telefon: 0746/495.167.
Ocazie!Vând,închiriez,
teren, Calea Bucureºti,
km 9, 1000-2000 m
deschidere 36 m, ideal
pentru Showroom, depozit, halã, parc auto,
benzinãrie. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil. Telefon: 0744/563.823.
Vând teren 2600 mp
pe ºoseaua Craiova
- ªimnicul de Sus la
600 m de Lacul Tanchiºtilor, între vile. Telefon: 0351/170.504.
Vând 1500 mp Bãile
Govora,Belvedere,împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon:0744/563.640;
0351/402.056.
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Consiliul Judeþean Dolj organizeazÎ în data
de 12.12.2014, ora 1000, licitaþie publicÎ în
vederea închirierii unui spaþiu liber, cu destinaþia de radiologie dentarã, situat în Centrul Medical Brazda lui Novac (Craiova, Strada General ªtefan Fãlcoianu Nr. 1).
Documentaþia de licitaþie se poate ridica
de la sediul Consiliului Judeþean Dolj, Calea Unirii Nr. 19, Craiova, camera nr. 5, începând cu data publicãrii anunþului.
Ofertele se depun la registratura Consiliului Judeþean Dolj, Calea Unirii Nr. 19, Craiova, pânÎ la data de 12.12.2014, ora 0930.
Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.
Alte informaþii suplimentare se pot obþine la numãrul de telefon 0251/408.320;
408.322 sau la camera nr. 5 a Consiliului
Judeþean Dolj.

Ocazie! Vând 800 mp,
teren ideal pentru
casã, zonã pitoreascã
la 14 km de Craiova,
comuna Predeºti, curent ºi apã pe teren,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil, intravilan, electrificat, în
comuna Ghidici. Telefon: 0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibilitate
construcþie,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 pãdure comuna Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.

publicitate
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.

Apartamet 2 camere
cu casã împrejurimi
Craiova. Telefon:
Vând urgent teren 0771/663.179.
Centura de Nord, 13
AUTO
euro/mp. Preþ negoROMÂNEªTI
ciabil. Telefon: 0728/ Vând Solenza 204
800.447.
Berlinã, consum 4%,
CUMPÃRÃRI TERENURI 90.000 km, culoare
CUMPÃR TEREN alb, foarte bunã,
AGRICOL. TELE- 1000 euro. Telefon:
FON: 0766/368.385. 0749/059.070.
SPAÞII COMERCIALE Vând Dacia 1310, fabricaþie 1993, pentru
VÂNZÃRI
piese de schimb. AuVând restaurant Fi- toturismul este în staliaºi. Telefon: 0766/ re de funcþionare. Te577.828.
lefon: 0765/ 789.181.
Vând spaþiu comerSTRÃINE
cial cu terasã, zonã Vând AUDI A6,
centralã. Telefon: 2000TDI, fabricaþie
0746/660.001.
2006, full optional
SCHIMBURI piele, xenon, navigaSchimb camerã þie, impecabil. Telecãmin Valea Roºie fon: 0762/109.595.
cu o cãsuþã locui- Vând Fiat Punto mobilã. Telefon: 0764/ tor 1,2, benzinã, 4
806.680.
uºi, culoare roºu
Schimb teren intravi- grena, taxa auto plãlan 4000 mp cu titã ºi nerecuperatã,
apartament 2 came- înmatriculat Româre + diferenþa. Tele- nia. Telefon: 0727/
fon: 0727/884.205. 714.184.

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 chiuvetã, 55/
40 cm, 30 Ron, tablouri sfinþi, 30
Ron, cãrþi diverse,
2 Ron. Telefon:
0351/181.202;
0773/970.204.
Vând copertinã lungime 6 m, lãþime 1.5
m. Telefon: 0744/
391.195.
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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 2 locuri de veci
cimitir Sineasca. Telefon: 0744/997.373.
Vând 50 oi – 400 lei /
bucatã negociabil, 40
de capre- 200 lei /
bucatã, tinere, sãnãtoase. Telefon: 0763/
226.996.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând capotã motor
dacia 1100. Telefon:
0721/995.405.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane,
butoi varzã, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni,
zonã centralã, lângã
mormântul lui Ion
Oblemenco. Telefon:
0771/232.167; 0351/
468.838.
Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.

Vând 4 jante + anvelope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Telefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cubroascãpentrucasã
sau magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând masã floarea–
soarelui pentru combinã C 12M, cutie viteze, reductor tracþiune, triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând frigider cu congelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.Avantajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicletã bãrbãteascã. Telefon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã
ºi grâu. Telefon:
0766/676.238.
Vând frigider, flex
mare, bocanci ºi ghete militare, piese Dacia
noi, calculator instruire copii, combinã muzicalã stereo. Telefon:
0735/445.339.
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Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice.Telefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând plapume mãtase cu lânã noi. 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, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova. Telefon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi ferestre. Telefon: 0766/
676.238.
Vând þiglã Jimbolia ºi
cãpriori din demolãri.
Telefon:0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, polizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere Dacia 1310 nou, arzãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
SCHIMBURI
Vând sau schimb calorifere de tablã puþin
folosit cu un calorifer
fontã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.
DIVERSE
Cumpãr cãrucior pentru handicapat. Telefon: 0351/460.132.
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ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament
4 camere, mobilat,
utilat, centralã, tot
confortul, Materna
Craioviþa. Telefon:
0756/379.809.
Închiriez apartament
douã camere, parter,
ultracentral. Telefon:
0722/654.845.
Închiriez camerã la
casã str. Petuniilor. Telefon: 0771/780.325.
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.
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.

DIVERSE

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.
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.

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.
Caut o familie nevoiasã care poate
îngriji permanent o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) o las
moºtenire. Telefon: 0351/809.908,
dupã ora 18.00.
DECESE
Soþia Nela copiii
ºi nepoþii anunþã
cu adâncã durere
încetarea din viaþã dupã o lungã ºi
grea suferinþã a
lui IONEL BUTOI
din Ghidici, tatã
iubitor ºi soþ devotat. Dumnezeu
sã-l odihneascã
în liniºte ºi pace!

Familiile Ionel
Crãciunoiu ºi
Costel Bazãverde
- veriºori deplâng decesul
lui IONEL BUTOI
rãpus de o boalã nemiloasã.
Suntem alãturi
de familia îndureratã în aceste
momente grele.
COMEMORÃRI

Timpul nemilos
s-a scurs de la plecarea spre eternitate a celui ce a
fost ec. VASILE
ONOFREI (21 ani).
Durerea ºi tristeþea ne însoþesc
mereu Vei rãmâne
veºnic în sufletele noastre. Dumnezeu sã te odihneascã în pace!
Soþia ºi socrii.
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HANDBAL (F): La închiderea ediþiei, în ultima etapã a turului Ligii Naþionale,
ASC Corona Braºov – SCM Craiova 24 -17.
Cu detalii, în ediþia de mâine.
BASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-A

În fine, a venit ºi-o victorie!
Dupã 11 etape în care a fost mai degrabã un sparringpartner, ceea ce a condus, evident, la instalarea pe ultima poziþie a ierarhiei, SCM CSª Craiova a bifat, ieri, întâiul sãu
succes stagional, trecând cu 72-68, în Sala Sporturilor “Ion
Constantinescu”, de Universitatea CSM Oradea, formaþie clasatã, graþie a douã izbânzi, cu tot atâtea locuri mai sus, pe 12.
Pentru alb-albastre, partida a însemnat o goanã aproape
permanenentã în încercarea de a reveni în joc, în condiþiile
în care vizitatoarele de pe malul Criºului ºi-au adjudecat primul sfert la 11 puncte, 14-25. Pânã la pauzã, ecartul s-a
redus la 5 “lungimi”, tabela arãtând la capãtul primelor 20 de
minute scorul de 32-37.
Sfertul trei a fost unul extrem de echilibrat, însã tot SCMul ºi l-a trecut în cont, 18-17, 50-54 la general. Debutul
ultimei manºe a decis învingãtoarea, Craiova reuºind 9 puncte, iar Oradea doar unul, 59-55. Diferenþã menþinutã apoi
pânã la capãtul meciului, SCM nemaicedând nici un moment avantajul luat.

Recital în tandem
Dintre cele 72 de puncte ale SCM-ului, nu mai puþin de
50 au fost reuºite de douã jucãtoare. Este vorba despre Irina
Moþãþeanu (Borº) ºi Adina Pop, cu 26, respectiv 24. Prima
a încheiat partida chiar în double-double, izbutând ºi 12 recuperãri. Au mai punctat Ninu – 8, Matei – 6, Olteanu ºi
Lungu – câte 4. Din tabãra bihoreanã, cea mai eficientã a
fost Fila Smith, ºi ea terminând în double-double, 18 puncte
ºi 10 recuperãri.
În pofida victoriei, Craiova n-a pãrãsit ultimul loc însã a
reuºit sã egaleze la puncte (fiecare cu câte 13) Rapidul, formaþie învinsã, de asemenea ieri, de CS Municipal Satu Mare,
61-88 la Bucureºti.
Runda viitoare, sâmbãtã 22 noiembrie, echipa pregãtitã
de Daniel Vasile ºi Paul Nicolae va înfrunta, în deplasare, pe
CS Universitatea Alba Iulia, locul 4 înaintea acestei etape, cu
20 de puncte (9 victorii, douã înfrângeri).

FOTBAL – MECIURI AMICALE

Înfrângeri în lanþ pentru adversarele
tricolorilor în preliminariile Euro 2016
Trei dintre cele cinci oponentele ale României în calificãrile pentru Europeanul din
Franþa au susþinut meciuri de pregãtire,
marþi searã. Dacã echipa lui Anghel Iordãnescu, lider în grupa F, a trecut cu 2-0 de
Danemarca – într-un joc tratat pe larg în
ultima paginã a cotidianului nostru, nu la
fel de bine s-au descurcat Ungaria – învinsã cu 2-1, la Budapesta, de Rusia (foto),
Finlanda – tot 1-2, la Zilina, cu Slovacia,

ºi Grecia – 0-2, pe teren propriu, la Perivolia, cu Serbia.
Cele douã reuºite ale adversarelor României au venit când erau conduse cu 20, pentru maghiari marcând Nikolic (86),
iar pentru nordici, în fapt un autogol – Hubocan (45+2).
Învinsa de vinerea trecutã a României,
Irlanda de Nord, ºi Insulele Feroe, echipa
ce-a produs în aceeaºi zi, poate cea mai
mare surprizã a actualelor preliminarii, 10 în Grecia, n-au jucat.
Reamintim, “tricolorii” conduc în grupa F, dupã 4 etape, cu 10 puncte. Urmea-

zã Irlanda de Nord (9p), Ungaria (7p), Finlanda (4p), I-le Feroe (3p) ºi Grecia (1p).
Viitoarea rundã, 29 martie, programeazã partidele: România – Insulele Feroe,
Irlanda de Nord – Finlanda, Ungaria –
Grecia.
Rezultatele complete ale amicalelor de
marþi: România – Danemarca 2-0 (Keºeru 53, 59), Slovacia – Finlanda 2-1 (Holosko 1, Hamsik 7 / Hubocan 45+2), Ungaria – Rusia 1-2 (Nikolic 86 / Ignaºevici
49, Kerjakov 80), Grecia – Serbia 0-2
(Petrovic 60, Gudelj 90+2), Belarus –
Mexic 3-2 (Kislyak 50, Signevich 55,

JUDO

Monica Ungureanu, medalie de aur
la Grand Prix-ul de la Qingdao
Judoka Monica Ungureanu a câºtigat,
ieri, medalia de aur la categoria 48 kilograme, la Grand Prix-ul de la Qingdao – China, dotat cu premii în valoare totalã de
100.000 de dolari.
În finala categoriei 48 kg, Ungureanu a
învins-o în mai putin de un minut pe Paula
Pareto din Argentina, numãrul 8 mondial ºi
vicecampioana mondialã din 2014.
Este al doilea Grand Prix pe care îl câºtigã Monica Ungureanu în 2014 dupã victoria
de la Zagreb din luna septembrie. Cu cele
300 de puncte primite, Monica Ungureanu
va urca de pe poziþia a 22-a în clasamentul
IJF mai bine de 10 locuri.
Corina Cãprioriu (57 kg.) ºi Andreea Chiþu
(52 kg.) au încheiat concursul pe locul 5 în
timp ce Loredana Ohâi a terminat pe 7 la 57 kg.

Nekhajchik 81 / Jimenez 47, 53), Slovenia – Columbia 0-1 (Ramos 43), Austria –
Brazilia 1-2 (Dragovic 75 pen. / D. Luiz
64, Firmino 83), Ucraina – Lituania 0-0,
Spania – Germania 0-1 (Kroos 89), Polonia – Elveþia 2-2 (Jedrzejczyk 45+1, Milik
61 / Drmic 4, F. Frei 87), Irlanda – SUA
4-1 (Pilkington 7, Brady 55, 86, McClean
82 / Diskerud 39), Argentina – Portugalia
0-1 (Guerreiro 90+1), Italia – Albania 1-0
(Okaka 82), Scoþia – Anglia 1-3 (Robertson 83 / Oxlade-Chamberlain 32, Rooney
47, 85), Franþa – Suedia 1-0 (Varane 84),
Estonia – Iordania 1-0 (Henri Anier 16).

SPORT LA TV, ASTÃZI
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 2
11:00 – JUDO (F, M) – Grand Prix, la
Quigdao, în China: ziua a 2-a / 17:30,
19:30, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Unics Kazan – Anadolu Efes Istanbul,
ÞSKA Moscova – Alba Berlin, Turow
Zgorzelec – Panathinaikos Atena.

DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (M) – Liga Campionilor: Tomis Constanþa – Dragons Lugano / 21:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Kadetten Schaffhausen –
Motor Zaporozhye.

DOLCE SPORT
21:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Kadetten Schaffhausen – Motor Zaporozhye / 3:00 – BASCHET
NBA: Washington – Cleveland.
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Keşerupe – 13 cu noroc pentru tricolori

România a câştigat al treilea meci la rând cu 2-0, scor
provenit dintr-o dublă, contra Danemarcei fiind rândul
atacantului Stelei, Claudiu Keşeru
Ultimul meci al României din
2014 a continuat seria pozitivă a
tricolorilor în aces t final de an.
Chiricheş şi compania conduc grupa de calificare la Euro 2016, una
facilă de altfel, iar în ultimele 3 jocuri victoriile au fost identice, 2-0
şi au fost aduse de dublele lui Bogdan Stancu (împotriva Finlandei),
Paul Papp (contra Irlandei de
Nord), ambele în preliminarii, şi
Claudiu Keşeru, c are a punctat
marţi seara de două ori în amicalul
cu Danemarca. Atacantul Stelei a
deschis scorul onorând assist-ul
lui Chipciu cu sânge rece, după ce
a driblat portarul şi a majorat avantajul cu o reuşită superbă de la 25
de metri, care s-a oprit în vinclul
lui Andersen. Vârful de 28 de ani a
avut şi ocazia hat-trick-ului, când
şutul său de la 16 metri a fost
aproape de bara dreaptă. Maxim a
fost şi el singur cu Andersen şi l-a
păcălit cu o scăriţă, dar pe care na încadrat-o perfect şi mingea s-a
scurs pe lângă poartă. Sânmărtean
n-a mai încântat ca de obicei, iar

în repriza avută la dispoziţie s-a
remarcat prin cei 3 dinţi care i-a
scos lui Andresen, la un duel în
jumătatea daneză. Datorită celor 8
goluri marc ate în campionatul
Ucrainei, Bicfalvi a debutat în tricolor, având rezervată ultima jumătate de oră pe teren, în timp ce
Moţi a fost fluierat de steliştii de
pe Arena Naţională când l-a înlocuit pe Chiricheş, din cauza performanţei de a scoate echipa din
Ghencea din grupele Champions
League. România încheie anul ideal şi se pregăteşte să pătrundă în
FIFATop 15, acolo unde a mai fost
doar în perioadele în care se califica la turneele finale.

Iordănescu, mulţumit
de startul noului mandat
Selecţionerul Anghel Iordănescu
a declarat că este bucuros că naţionala României încheie anul cu o victorie, dar şi pe primul loc în grupa F
de calificare la Euro-2016. „A fost o
victorie muncită, obţinută în repriza

a doua, pentru că jocul din prima
parte nu a încântat. Chiar dacă am
schimbat mulţi jucători faţă de meciul cu Irlanda de Nord şi au absentat alţii, cel puţin tactic am făcut o
partidă bună. Îmi doream foarte mult
să obţin această revanşă pe care cred
că toţi o aşteptam în faţa Danemarcei. Astăzi am întâlnit o echipă bună,
puternică şi mă bucură faptul că am
câştigat şi am încheiat anul pe primul loc în grupa de calificare la
Euro-2016” a spus Iordănes cu.
Lucian Sânmărtean s-a simţit obosit la meciul cu Danemarca, susţine Iordănescu: „Mi-a zis asta la pauză, am încercat şi să-l menajez
pentru că înainte mi-a spus că are
o jenă şi nu ştie dacă poate juca.
Până la urmă a intrat după ce am
luat decizia împreună cu el şi doctorul echipei naţionale”.

Keşeru: „E o onoare să dau
goluri pentru naţională”
Atacantul Claudiu Keşeru a declarat că se simte onorat că a avut
ocazia să marcheze pentru echipa naţională, subliniind că a avut o seară
senzaţională la partida amicală a României cu Danemarca. „A ieşit senzaţional. I-am spus lui Răzvan Raţ
să aleagă poarta din dreapta, că acolo marchez cele mai multe goluri. E
o onoare pentru mine să am privilegiul de a marca, dar e munca întregului colectiv. Mă trec fiorii când se
intonează imnul, este o mândrie, o
răsplată a multor ani de muncă, sunt
acele momente la care visează orice
copil. Le datorez multe colegilor de
la Steaua, care m-au pus în valoare
de atâtea ori, stafului tehnic şi lui nea
Puiu. Important este că am câştigat
acest meci. După un astfel de meci,
nu mă pot plânge de oboseală”, a
spus Keşeru. Anghel Iordănescu
spune că atacantul Stelei a confirmat statutul de titular cu această ocazie: „Faptul că a marcat atât de mult
pledează pentru el. După revenirile

România – Danemarca 2-0
A marcat: Keşeru 53, 59.
România: Pantilimon - Papp (Luchin 80), Chiricheş (Moţi 70),
Gardoş, Raţ - Hoban, Prepeliţă (Pintilii 84) - Enache (Ad. Popa
46), Maxim (Bicfalvi 64), Sânmărtean (Chipciu 46) - Keşeru.
Selecţioner: Anghel Iordănescu.
Danemarca: S. Andersen - Jacobsen, Kjaer (Vestergaard 46),
Bjelland, Boilesen (S. Poulsen 79) - Christiansen (Bech 46),
Jorgensen (Hansen 70), Thomsen - Vibe (Y. Poulsen 73), Bendtner, L. Andersen (Wurtz 28). Selecţioner: Morten Olsen.
Cartonaş galben: Papp 61.
Arbitru: Slavko Vincici (Slovenia)
lui Marica şi Rusescu, Keşeru va
crea o emulaţie pe acest post, în beneficiul naţionalei”.
Căpitanul naţionalei României,
Răzvan Raţ, ajuns la 102 selecţii în
tricolor, a declarat că tricolorii sunt
pe drumul cel bun şi speră să continue în acest fel. „Trebuie felicitaţi
toţi jucătorii prezenţi la această acţiune. Am tratat serios acest meci
şi a ieşit aşa cum ne-am dorit. Suntem pe drumul cel bun şi sper să
continuăm aşa. Keşeru este un jucător foarte bun şi care demonstrează că merită să joace la echipa
naţională. Mi-aş dori ca Steaua să
nu-l mai poată ţină”, a spus Raţ.

Morten Olsen
a invocat absenţele
Selecţionerul Morten Olsen a
pus eşecul echipei sale şi pe multiplele absenţe din lot, inclusiv ale
vedetelor Eriksen, Agger şi Krohn
Daehli. „Într-un joc liniştit, fără
multe ocazii, primul gol a fost decisiv. Nu am avut ocazii să schim-

băm soarta jocului, pentru că mulţi
dintre jucătorii noştri au fost trimişi acasă, atacanţii, nu am avut
prea mulţi nici pe bancă, nici pe
teren. România are o tradiţie, mulţi
jucători talentaţi, tehnici” a declarat selecţionerul danez. Tehnicianul
de 65 de ani nu a uitat de ultima
partidă pe care nordicii au disputat-o la Bucureşti. Atunci, pe nisipul de pe Stadionul Naţional, oaspeţii s-au impus cu 5-2 în preliminariile pentru EURO 2004, turneu
la care tricolorii au ratat calificarea. „Acela a fost un meci mai important decât cel de azi. Am preferat să pierd azi decât acum zece
ani, atunci a fost decisiv. Aveţi o
echipă bună, am urmărit-o în câteva jocuri înainte de acesta. Succes în calificări şi poate o să ne
întâlnim în Franţa, aşa sper. Iordănescu e un bun prieten, a fost
un fotbalist fantastic. Îi cunosc filozifia, am discutat înainte de meci,
suntem amândoi antrenori cărora
le place să folosească jucători valoroşi, tehnici” a spus Olsen.

Bute s-a accidentat şi nu
va mai boxa cu Bolonti

UEFA vizează noi reguli la meciurile de fotbal
UEFA doreşte introducerea eliminărilor temporare, după modelul din alte sporturi, dar şi executarea loviturilor de departajare în
fazele eliminatorii înaintea meciurilor sau la finalul celor 90 de minute, după care să se dispute cele
două reprize de prelungiri. Comisia Tehnică a UEFA va analiza în
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şedinţa viitoare mai multe propuneri, pe lângă eliminările temporare de 10 minute şi loviturile de departajare, urmând să fie analizată
şi extinderea băncii de rezerve la
11 jucători, faţă de şapte câţi sunt
în prezent la mec iurile interne.
UEFA ar dori ca la finalul celor 90
de minute, în cazul în care meciu-

rile din fazele eliminatorii se termină la egalitate, să se treacă direct
la executarea loviturilor de departajare, după care să se dispute şi
cele două reprize de prelungiri. În
cazul în care cele şi după 120 de
minute scorul este egal, abia atunci
va conta rezultatul loviturilor de departajare. O altă propunere ce va
fi analizată e reprezentată tot de loviturile de departajare în fazele eliminatorii, care să se dispute înaintea meciurilor, după care să se dispute cele 90 sau 120 de minute,
după caz. Propunerea UEFA urmăreşte ca meciurile din fazele eliminatorii să nu mai fie plictisitoare,
iar echipele care pierd loviturile de
departajare să atace mai mult. De
obicei, în prelungirile partidelor
ambele echipe preferă să conserve rezultatul şi să aştepte loteria loviturilor de departajare. Noile reguli ar putea intra în vigoare începând cu ediţia din 2016 a Campionatului European, ce se va disputa
în Franţa.

Pugilistul Lucian Bute s-a accidentat la spate şi nu va putea evolua în meciul cu argentinianul Roberto Bolonti, în gala programată
la 6 decembrie, la Montreal, anunţă presa canadiană. Potrivit TVS
Sports, meciul lui Lucian Bute cu
Bolonti va fi înlocuit de partida lui
Jean Pascal şi Donovan George.
Lucian Bute, în vârstă de 34 de ani,
a boxat ultima dată la 19 ianuarie,
la Montreal, fiind învins atunci la
puncte de canadianul Jean Pascal,
într-un meci contând pentru centurile WBC Diamond şi NABF la

categoria semigrea. Bute (31-2, 24
KO) a pierdut centura IBF la categoria supermijlocie în mai 2012,
când a fost învins de britanicul Carl
Froch. „Am un anunţ trist: M-am
accidentat în timpul antrenamentului şi nu îmi pot finaliza pregătirea pentru următorul meci. Am luat
decizia împreună cu echipa mea sa
nu boxez pe 6 decembrie. Îmi pare
foarte rău dar nu-mi pot permite
să urc în ring dacă nu sunt pregătit 100% şi în s tare perfectă de
sănătate. Voi reveni!”, a scris Lucian Bute pe Facebook.

