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

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7859sâmbãtã, 26 septembrie 2015   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai auzit, Popescule, cã ne vin în
þarã câteva mii de refugiaþi?
- ªi cu zecile de mii de ºomeri ai
noºtri ce facem?

educaþie / 7

culturã / 9

politicã / 3

De ieri, bazarul de pe „Lipscani” a
început sã se refacã. O echipã de mun-
citori a demarat deja lucrãrile, pava-
jul vechi care exista pânã nu demult
acolo fiind scos acum bucatã cu buca-
tã. Acoperiºul improvizat din bucãþi de
plastic colorat a fost ºi el îndepãrtat,
astfel cã porþiunea de alee nu mai poa-
te fi traversatã de cei care încearcã sã
treacã din Lipscani spre strada „Mi-
hai Kogãlniceanu”. În câteva zile însã
toatã aceastã porþiune decopertatã va
fi înlocuitã cu un pavaj nou. Potrivit
primarului, aceastã lucrare este rea-
lizatã de SC Delta, în cadrul contractu-
lui-cadru pentru reabilitarea strãzilor.
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aproape integralaproape integralaproape integralaproape integralaproape integral

“Noi susþinem guvernul Siriei. Furnizãm ºi vom continua sã furnizãm ajutor ºi asis-
tenþã tehnicã militarã”, afirma preºedintele rus, Vladimir Putin, sãptãmâna trecutã. Când
propunea o “sfântã alianþã” contra jihadiºtilor ºi Statului Islamic, reafirmând susþinerea inde-
fectibilã pentru Bashar al-Assad. Planul preºedintelui rus va fi evocat în discursul din faþa
Adunãrii generale a ONU, luni 28 septembrie a.c..
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Prognoza meteo
pentru weekend

Sâmbãtã, vremea va fi

în general instabilã. În

nord-vestul ºi în centrul

þãrii, precum ºi la munte,

înnorãrile vor fi accen-

tuate, va ploua pe arii

relativ extinse, mai ales

în prima parte a zilei, iar

cantitãþile de apã vor

depãºi local 15...20 l/mp

ºi izolat 30 l/mp. În restul

zonelor cerul va fi tempo-

rar noros, iar ploile se

vor semnala local. Vor fi

posibile descãrcãri elec-

trice ºi cu totul izolat vor

fi condiþii de grindinã.

Vântul va sufla slab ºi

moderat. Valorile termice

vor continua sã scadã în

regiunile intracarpatice,

unde vor caracteriza o

vreme relativ rãcoroasã,

dar se vor menþine în

general peste cele obiº-

nuite ale perioadei în

restul teritoriului; tempe-

raturile maxime se vor

încadra între 16...17

grade în Dealurile Criºa-

nei ºi 28...29 de grade în

Bãrãgan, Podiºul Dobro-

gei ºi al Moldovei, iar

cele minime vor fi cu-

prinse între 9 ºi 18 gra-

de, uºor mai ridicate pe

litoral.

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA) au trimis-o în judecatã pe fosta ºefã a
DIICOT Alina Mihaela Bica, în stare de arest
preventiv, pentru luare de mitã ºi participaþie
improprie sub forma determinãrii cu intenþie
la sãvârºirea fãrã vinovãþie a infracþiunii de abuz
în serviciu. În acelaºi dosar au fost trimiºi în
judecatã ºi fostul ºef al ANAF ªerban Pop, în
stare de arest preventiv, pentru complicitate
la dare de mitã ºi omul de afaceri Horia Simu,
arestat în altã cauzã, pentru dare de mitã.

Potrivit rechizitoriului, în 2014, ªerban Pop
a primit de la Horia Simu aproximativ 230.000
de euro, cash ºi sub forma a douã contracte
de consultanþã judiciarã, pentru a interveni la
conducerea Direcþiei de Investigare a Infrac-
þiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Tero-
rism (DIICOT), în scopul soluþionãrii favo-

Întrebatã, într-o
emisiune la Digi24,
ce pãrere are despre
faptul cã CE Oltenia
nu s-a consti tui t
parte civilã în dosa-
rul în care Victor
Ponta ºi Laurenþiu-
Dan Ciurel, preºe-
dintele CE Oltenia,
au fost trimiºi în ju-
decatã,  Kovesi  a
precizat cã nu este
normalã aceastã si-
tuaþie. “Procurorul
de caz ºi-a îndepli-
nit obligaþia de a
întreba dacã se con-
stituie parte civilã
sau nu . Nu e primul
dosar în care o insti-
tuþie publicã este
condusã de însãºi persoana tri-
misã în judecatã în calitate de in-
culpat ºi avemaceastã problema
cã instituþia respectivã nu se con-
stituie parte civilã în dosar. Obli-
gaþia noastrã este sã întrebãm.
Spre deosebire de magistraþi,
care la momentul trimiterii în
judecatã, sunt suspendaþi din
funcþe, ºi nu îºi mai pot exerci-
ta atribuþiile, cred cã aceeaºi re-

“Le solicit domnilor Dragnea ºi
Oprea, tutorii politici ai lui Victor
Pontaºi totodatã cei care îl gireazã
în fruntea Guvernului României,
explicaþii pentru derapajele de ieri
searã ale prim-ministrului trimis în
judecatã. Cred cã este imperativ ca
liderii principalelor partide din coa-
liþia de guvernare sã se delimiteze
public de afirmaþiile lui Victor Pon-
ta, calomnioase ºi nedemne de
funcþia pe care o ocupã”, a scris,
vineri, pe facebook, Alina Gorghiu.

Ea a menþionat cã modul în
care Ponta înþelege sã ducã lup-
ta pentru supravieþuire politicã
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Fosta ºefã a DIICOT Alina
Bica ºi fostul ºef al ANAF

ªerban Pop au fost trimiºi în
judecatã, ieri, de DNA pentru

luare de mitã ºi respectiv com-
plicitate la dare de mitã pentru
soluþionarea favorabilã a unui

dosar al omului de afaceri
Horia Simu, acesta fiind ºi el

acuzat în cauzã.

Gorghiu: Le solicit lui Dragnea ºi Oprea
sã se delimiteze de afirmaþiile

calomnioase ale lui Ponta
Copreºedintele PNL Alina Gorghiu le cere liderilor PSD ºi

UNPR Liviu Dragnea ºi Gabriel Oprea sã se delimiteze de
afirmaþiile premierului Victor Ponta referitoare la posibila

implicare a preºedintelui Klaus Iohannis în timiterea acestuia
în judecatã, considerându-le “calomnioase”.

aduce prejudicii României ºi cei
care îl spijinã au timp pânã la
votul moþiunii de cenzurã sã se
decidã. “Modul în care premie-
rul Ponta înþelege sã ducã lupta
pentru supravieþuire politicã adu-
ce grave prejudicii României. Cei
care îl sprijinã politic pe Victor
Ponta au suficient timp, pânã
marþi, la votul asupra moþiunii de
cenzurã a PNL, sã analizeze cu
grijã dacã sunt dispuºi sã dea so-
cotealã pentru fiecare ieºire în
decor a acestui prim-ministru
compromis moral ºi politic”, a
mai arãtat Gorghiu.

Kovesi: Nu este normal,
dacã o instituþie publicã a fost fraudatã,

sã nu se constituie parte civilã

gulã ar trebui aplicatã ºi celor-
lalþi funcþionari din instituþiile
publice. Nu este normal, dacã
sunt suspiciuni cã o instituþie pu-
blicã a fost fraudatã, acea insti-
tuþie publicã sã nu participe în
calitate de parte civilã în proce-
sul penal.(...) Statul ar putea fi
prejudiciat printr-o astfel de in-
activitate, în acest caz”, a de-
clarat Laura Codruþa Kovesi.

Codruþa Kovesi, procurorul ºef al DNA, a precizat cã nu
este normal, dacã sunt suspiciuni cã o instituþie publicã a fost
fraudatã, sã nu se constituie parte civilã, cu referire la dosarul

Turceni- Rovinari, în care este judecat Victor Ponta, iar CE
Oltenia nu a solicitat recuperarea prejudiciului.

rabile a unui dosar penal al omului de afaceri.
“La data de 8 noiembrie 2014, inculpata Bica
Alina Mihaela în calitate de procuror ºef al
Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de
Criminalitate Organizatã ºi Terorism, a primit,
pentru sine, în mod indirect, printr-un inter-
mediar (martor denunþãtor în cauzã), suma de
17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro,
pe care acesta din urmã, în calitate de inter-
pus, a primit-o de la inculpatul Pop ªerban.
Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din
totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce
a fost datã de omul de afaceri în tranºe, pe
parcursul a 8 luni, în cursul anului 2014, in-
culpatului Pop ªerban, pentru ca acesta sã o
remitã în scopul menþionat mai sus”, au pre-

cizat procurorii în rechizitoriu.
Anchetatorii susþin cã, în schimbul banilor,

Alina Bica a înlocuit procurorul care instru-
menta dosarul lui Horia Simu ºi a fãcut presi-
uni asupra magistratului care a preluat cauza
pentru a da o soluþie de clasare în dosarul în
care era urmãrit penal Horia Simu. În final, în
dosarul omului de afaceri procurorul de caz a
dispus o soluþie de clasare, DNA arãtând cã,
potrivit probelor administrate în cauzã, ma-
gistratul a acþionat fãrã vinovãþie. Procurorii
anticorupþie au instituit sechestru asigurãtor
asupra bunurilor imobile ale lui ªerban Pop ºi
ale Alinei Bica ºi le-au pus poprire pe conturi.
Dosarul va fi judecat de magistraþii Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie.
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“Noi susþinem guvernul Si-
riei. Furnizãm ºi vom continua
sã furnizãm ajutor ºi asisten-
þã tehnicã militarã”, afirma pre-
ºedintele rus, Vladimir Putin, sãp-
tãmâna trecutã. Când propunea
o “sfântã alianþã” contra jihadiº-
tilor ºi Statului Islamic, reafir-
mând susþinerea indefectibilã
pentru Bashar al-Assad. Planul
preºedintelui rus va fi evocat în
discursul din faþa Adunãrii gene-
rale a ONU, luni 28 septembrie
a.c.. Un plan, pânã recent inac-
ceptabil pentru occidentali ºi alia-
þii lor, care legau rezolvarea con-
flictului sirian de despãrþirea de
Bashar al-Assad. Dezordinea ºi
incertiutudinea din Siria, genera-
tã de rebeli, jihadiºti, forþe loiale,
kurzi, cu consecinþe resimþite din
plin de europeni, prin fluxul de
imigranþi, au creat premizele rein-
serãrii Rusiei în jocul internaþio-
nal, situaþie de care Vladimir Pu-
tin a profitat numaidecât. Esenþi-
alul pentru Moscova, în acest

MIRCEA CANÞÃR
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moment, este sã se reapropie de
UE dupã criza ucraineanã. Târ-
gul pare tentant. Oricât de mare
ar fi inteligenþa unor lideri euro-
peni ºi americani, aceºtia s-au
vãzut în faþa unei mutãri nãstruº-
nice, pe care manualele de diplo-
maþie, ar putea-o reþine ca “apã-
rarea Putin”, a cãrei formulare
teoreticã poate suna cam aºa:
cum sã obþii în contextul unei
scãderi a puterii, rãsturnarea
calculelor. Fãrã Rusia, Iran ºi
Turcia nu se poate rezolva con-
flictul din Siria, care a dat peste
cap Europa, provocând animozi-
tãþi inutile între membrii ºi ne-
membrii UE pe chestiunea refu-
giaþilor. Ruºii sunt deja prezenþi
în Siria ºi potrivit estimãrilor ame-
ricane circa 500 de militari ai in-
fanteriei marine se aflã în regiu-
nile Tartous ºi Lattaca (nord-ves-
tul þãrii ºi fieful aluiþilor regimu-
lui) dintr-un total de 1.700 de mi-
litari ruºi, cum avanseazã cotidia-
nul Kommersant. Oficial, minis-

terul rus al apãrãrii vorbeºte de
manevre militare ale forþelor na-
vale ruseºti, în partea orientalã a
Mediteranei. Site-ul turc Bospho-
rus Naval News certificã, de ase-
menea, prezenþa rusã în Siria.
Este vorba de vase militare, care
transportã trupe, susþinere logis-
ticã, nave special venite din Ma-
rea Balticã, acostate regulat la
Tartous. Baletul naval este acom-
paniat de ceea ce se întâmplã pe
aeroportul Bassel al-Assad, dupã
numele fratelui mai mare al lui
Bashar, mort în 1994, la 25 de km
de Lattaca. Imaginile satelit cu
avioane (SU 30 SM, SU 25 ºi SU
25M), drone ºi elicoptere de lup-
tã (KA 52) atestã cã deplasarea
ruseascã a început la sfârºutul
primãverii. Moskva, nava amiral
a flotei ruse, a pãrãsit joi portul
Sevastopol, din Crimeea, îndrep-
tându-se în strâmtoarea Bosfor,
pentru a lua parte la manevre ce
implicã nava Saratov ºi distrugã-
torul Smetlivy. Ambasadorul siri-

an la Moscova, Rian Haddad, a
admis miercuri, cã Siria priveºte
favorabil construcþia unei baze
militare ruse în oraºul Lattaca în
dorinþa de a combate terorismul.
“Nu existã altã soluþie la criza
sirianã decât ranforsarea
structurilor guvernamentale
ºi a ajutorului contra teroris-
mului”, a declarat Vladimir Pu-
tin, care îl va întâlni luni la New
York pe Barack Obama, pentru
prima datã, dupã iunie 2013, în
Irlanda de nord. Într-un interviu
acordat canalului american CBS,
Vladimir Putin ºi-a exprimat, ca
niciodatã, fidelitatea faþã de Bas-
har al-Assad, dialogul integral ur-
mând a fi difuzat duminicã, în
emisiunea “60 de minute”. Wa-
shingtonul estimeazã în schimb cã
Bashar al-Assad este un pariu
perdant. Miºcarea tacticã a lui
Vladimir Putin, în condiþiile în care
jihadiºtii Statului Islamic au de-
venit principalul adversar al eu-
ropenilor, nu este de neglijat. Joi

seara, la Paris, ºeful diplomaþiei
franceze Laurent Fabius, i-a în-
tâlnit pe omologii sãi, britanicul
Philip Hammond, germanul
Frank Walter Steinmeier, ºi ºefa
diplomaþiei europene, Frederica
Mogherini, pentru un dineu de
lucru consacrat Siriei. Deja se
stã pe alt picior. Damascul se
felicitã pentru evoluþia lucruri-
lor, dupã ce Angela Merkel
menþionase cã trebuie discutat
cu toþi actorii, inclusiv Bashar
al-Assad, dar ºi alþi partaneri re-
gionali, Iranul, þãrile sunite, pre-
cum Arabia Sauditã. Cert este
un lucru: ranforsarea militarã
rusã a complicat situaþia. Când
britanicul Philip Hammond afir-
mã cã “Rusia are o responsabi-
litate moralã în crimele regimu-
lui de la Damasc”, Serghei La-
vrov zâmbeºte ºi preferã sã nu
rãspundã. Oricum, responsabi-
litatea “invocatã” a Rusiei nu e
mai mare decât a Marii Britanii
în Irak.

Senatorul Dincã a spus clar cã
PNL nu va face coaliþie cu PSD
pentru a forma un nou guvern, dar
nu a exclus celelalte variante care
ar lua în calcul ºi o alinþã cu UNPR
ºi UDMR. „De ceva vreme avem
un premier care este acuzat de în-
ºelãciune, evaziune fiscalã, fals ºi
uz de fals, precum ºi de spãlare de
bani. În acest moment procesul se
aflã la ÎCCJ, fiind trimis în judecatã
iar din punct de vedere politic, pen-
tru cã nu vreau sã mã refer la par-
tea juridicã, aici lucrurile fiind foar-
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Liberalii au depus moþiunea de cenzurã “Alege între Româ-
nia ºi Ponta, un premier compromis. Demite-l pe Victor Pon-
ta”, documentul fiind semnat de 180 de parlamentari. Moþiu-
nea va fi cititã în plenul reunit al Parlamentului miercuri, 23
septembrie, la ora 10.00, urmând ca dezbaterea ºi votul efectiv
privind soarta Cabinetului Ponta sã aibã loc marþi, 29 septem-
brie, începând tot cu ora 10.00. Parlamentarii de Dolj, senato-
rul Mãrinicã Dincã ºi deputatul Constantin Dascãlu au susþinut
ieri, o conferinþã de presã pentru explica de fapt, ce vizeazã
aceastã moþiune ºi ce ºanse are sã treacã.

te clare, dar din punct de vedere
politic ºi din punct de vedere al con-
seciinþelor asupra imaginii României,
lucrurile sunt dramatice. Acum douã
sãptãmâni, preºedintele PPE, dom-
nul Daul, i-a cerut demisia, oamenii
politici la nivelul Comisiei Europe-
ne aveau ºi vor avea posibilitate sã-
l convoce pe premierul României la
diverse acþiuni, dar din pãcate, Ro-
mânia nu va mai putea fi reprezen-
tatã la acest nivel pentru cã nu va
mai fi chemat ºi cu atât mai mult,
nu va putea sã meargã la aceste eve-

nimente. Suntem în situaþia în care
avem un moment în care trebuie sã
discutãm cu FMI iar domnul Ponta
care este acuzat de fals ºi uz de fals
ar trebui sã semneze un document
în acest sens, dar gradul de credi-
bilitate a lui Ponta este extrem de
scãzut ºi cu siguranþã România va
mai pierde odatã pentru cã nu exis-
tã încrederea necesarã pentru a
semna un acord în acest sens.
Moþiunea a fost introdusã foarte clar
pentru ca românii sã vadã cine ºi-l
asumã pe Victor Ponta, pentru cã

în ultimle douã luni de zile, s-a ve-
hiculat inclusiv de partidele care-l
susþin, cã e un premier tehnocrat.
Dar toatã lumea ºtie cã Ponta e
membru PSD ºi este într-un guvern
PSD-UNPR ºi susþinut ºi de Tãri-
ceanu, iar aceºtia trebuie sã ºi-l asu-
me cu toþii în Parlament. Dar sunt
mulþi parlamentari de la arcul pute-
rii, care au evitat zilele acestea sã
spunã care le este poziþia, dar în mod
cert vor veni ºi vor vota moþiunea
pentru cã la nivelul României este
un blocaj total. Nici instituþii din afa-
rã nu discutã cu România, cu pre-
mierul dar nici instituþii din interior
nu mai reacþioneazã corespunzãtor
pentru cã au în frunte un premier
într-o situaþie  delicatã”, a precizat
senatorul Mãrinicã Dincã.

„Premierul insensibil la semna-
lele date de societatea civilã...”

Deputatul Constantin Dascãlul
l-a completat pe colegul de Parla-
ment, subliniind faptul cã Victor
Ponta nu a fãcut ceea au fãcut alþi
lideri politici europeni, suspectaþi
de corupþie ºi anume sã-ºi dea ime-

diat demisia. „Avem un premier
care nu þine cont de toate semna-
lele legate  de cobaterea corupþiei,
nu þine cont de cutumele existente
la nivel european ºi de ceea ce fac
în mod obiºnuit oamenii politicieni
din þãrile europene civilizate ºi unul
din cele elocvente cazuri este cel
mai preºedintelui Germaniei. Nu-
mai pentru faptul cã au apãrut în
presã astfel de acuzaþii ºi-a dat
imediat demisia din funcþie, deºi
apoi a câºtigat în instanþã, dar este
o cutumã la nivel european, vizavi
de oameni politici care reprezintã
state ºi anume sã nu punã la îndo-
ialã credibilitatea statului respectiv.
Vedem cã acest lucru în România
este perpetuat de multã vreme.
Domnul Ponta este insensibil la
toate semnalele care îi vin ºi din
presã ºi din societatea civilã dar ºi
din sondajele de opinie, unde rey-
ultatul este foarte clar, populaþia
fiind de pãrere cã ar trebui sã de-
misioneze. Nu reacþioneazã nici la
semnalele din afara þãrii, la nimic”,
susþine deputatul doljean.

MARGA BULUGEAN
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În fapt, s-a reþinut cã, „inculpa-
tul Pãsãrin Gheorghe, în perioada
28.06.2012 - aprilie 2013, în cali-
tate de primar al com. Bîlteni, a
semnat ordine de platã prin care a
virat, în mod repetat, lui SC SO-
LARIS SRL, administratã de soþia
sa P.M, prin intermediul Parohiei
Peºteana Jiu, suma  totalã de
360.591 lei. De asemenea, la sfâr-
ºitul anului 2012 ºi începutul anu-
lui 2013, a pretins în 2 tranºe, suma
de 10.000 lei de la suspectul P.O.,

Reamintim cã, Eugen Ionuþ Chi-
riac, în vârstã de 18 ani, din co-
muna Afumaþi, a fost arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile pe 18 iunie
a.c., în baza mandatului emis de
judecãtorii Tribunalului Dolj la ce-
rerea procurorilor de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj, tânã-
rul fiind acuzat de tentativã la in-
fracþiunea de omor. Procurorii cri-
minaliºti ºi poliþiºtii de la Serviciul
de Investigaþii Criminale al IPJ Dolj
au stabilit, în urma cercetãrilor cã,
în noaptea de 16 spre 17 iunie, pe
fondul consumului de alcool, între
el ºi fratele sãu, Mihai Victor Chi-
riac, în vârstã de 24 de ani, a iz-
bucnit un conflict spontan, în tim-
pul cãruia Eugen a pus mâna pe
un cuþit cu care i-a aplicat douã
lovituri lui Mihai, lãsându-l într-o
baltã de sânge. La faþa locului a sosit
însã o ambulanþã, victima fiind pre-
luatã ºi transportatã la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
unde a primit îngrijiri medicale ºi
s-a stabilit cã avea douã plãgi în-
junghiate, una în abdomen ºi cea
de-a doua în omoplat. Autorul a
fost ridicat ºi adus la Craiova, la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a fost audiat, procuro-
rul de caz dispunând reþinerea sa

În cursul zilei de joi, lucrãtorii
Postului de Poliþie Bistreþ, aflân-
du-se în serviciul de patrulare pe
Calea Dunãrii din comunã, au ob-
servat un autoturism care intra-
se într-un stâlp al reþelei de ilu-
minat public stradal. Lângã au-
toturism se aflau douã persoane
identificate în urma verificãrilor
ca fiind Cristian D., în vârstã de
27 de ani ºi Petricã T., de 26 de
ani, ambii din comuna Afumaþi.
Din cercetãri a rezultat cã auto-
turismul a fost condus de cãtre
Cristian D., care nu deþine per-
mis de conducere pentru nici o

Bãut ºi fãrã permis,Bãut ºi fãrã permis,Bãut ºi fãrã permis,Bãut ºi fãrã permis,Bãut ºi fãrã permis,
a intrat cu maºina în stâlpa intrat cu maºina în stâlpa intrat cu maºina în stâlpa intrat cu maºina în stâlpa intrat cu maºina în stâlp

Un tânãr de 27 de ani, din comuna Afumaþi, este cercetat
penal de poliþiºti dupã ce, bãut ºi fãrã sã aibã permis de condu-
cere, a urcat la volan ºi a intrat cu maºina într-un stâlp al reþelei

electrice. Din fericire accidentul nu s-a soldat cu victime.

categorie de autovehicule, iar la
testarea cu aparatul etilotest a
rezultat o concentraþie de 0,78
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Pe numele tânãrului au fost în-
tocmite acte premergãtoare înce-
perii urmãririi penale pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de condu-
cere a unui vehicul fãrã a poseda
permis de conducere ºi condu-
cere sub influenþa alcoolului, ur-
mând ca dupã definitivarea cer-
cetãrilor sã se propunã soluþie
legalã prin Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Bãileºti, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Primarul ºi viceprimarul din Bîlteni trimiºi în judecatã
de procurorii craioveni pentru abuz în serviciu

Procurorii Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova au anunþat, ieri,
cã au dispus trimiterea în judecatã, în
stare de arest preventiv, a primarului
comunei gorjene Bîlteni, Gheorghe Pã-
sãrin, pentru sãvârºirea infracþiunilor de
conflict de interese, luare de mitã în
formã continuatã, abuz în serviciu, fals
intelectual, instigare la abuz în servi-
ciu, instigare la fals intelectual, parti-

cipaþie improprie la infracþiunea de fals
intelectual, fals în declaraþii, uz de fals
ºi delapidare. În acelaºi dosar au mai
fost trimiºi în judecatã Dumitru Oprea,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de abuz
în serviciu, fals intelectual, complicita-
te la delapidare ºi Florina Mãceºanu,-
 acuzatã de  sãvârºirea infracþiunilor de
complicitate la abuz în serviciu (6 in-
fracþiuni) ºi fals intelectual.
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reprezentantul Parohiei Peºteana
Jiu, pentru a continua finanþarea
lucrãrilor”, dupã cum se aratã în
comunicatul Parchetului de pe lân-
gã Curtea de Apel Craiova. În plus,
spun anchetatorii, primarul a întoc-
mit acte false prin care a atribuit
unor persoane terenuri ce au fost
apoi rãscumpãrate de cãtre Primã-
ria comunei Bîlteni. Mai mult, i-a
determinat pe viceprimarul Dumi-
tru Oprea ºi pe funcþionara Florina
Mãceºanu sã întocmeascã în fals

adeverinþe prin care ºi-a atribuit
fãrã drept, atât lui, cât ºi soacrei
sale, câte 2 hectare de teren la care
nu aveau dreptul. Acelaºi inculpat
Pãsãrin Gheorghe ºi-a însuºit, în
calitate de primar, piese auto în
valoare de 8520 lei ridicate în nu-
mele Primãriei comunei Bîlteni. În
sarcina viceprimarului s-a reþinut
cã a întocmit în fals adeverinþele
în care a atestat în mod nereal cã
Pãsãrin Gheorghe este proprieta-
rul suprafeþei de 2,4163 ha ºi soa-

cra sa este proprietara suprafeþei
de 2 ha teren ºi l-a ajutat pe incul-
patul Pãsãrin Gheorghe sã-ºi însu-
ºeascã piese auto în valoare de
8520 lei, solicitându-i administra-
torului firmei respective sã nu trea-
cã în facturã datele de identificare
ale pieselor ce urmau a fi folosite

pe autoturisme de provenienþã
strãinã, iar Florina Mãceºanu l-a
ajutat pe primar sã atribuie, fãrã
drept, suprafeþele de teren, ates-
tând în adeverinþele completate cã
ar fi proprietari cei doriþi de aces-
ta. Dosarul a fost înaintat Tribu-
nalul Gorj pentru judecarea cauzei.
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Tânãrul de 18 ani, din comuna doljeanã
Afumaþi, arestat preventiv în luna iunie pen-
tru cã ºi-a înjunghiat fratele, în vârstã de 24
de ani, a fost gãsit vinovat de comiterea
infracþiunii de tentativã de omor. În cursul
zilei de joi magistraþii Tribunalului Dolj l-au
condamnat pe tânãr la 4 ani ºi 6 luni de închi-
soare cu executare, l-au menþinut dupã gratii
ºi au stabilit cã trebuie sã achite ºi cheltuielile
de spitalizare ale fratelui sãu, ce se ridicã la
peste 2500 de lei. Hotãrârea instanþei poate fi
atacatã la Curtea de Apel Craiova.

pentru 24 de ore. Medicii legiºti au
stabilit cã leziunile suferite de victi-
mã necesitã 40-45 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare ºi cã i-
au pus viaþa în primejdie, astfel cã
în cursul zilei de 18 iunie ancheta-
torii au cerut ºi au obþinut în instanþã
arestarea lui Eugen Ionuþ Chiriac
pentru tentativã la infracþiunea de
omor. Mãsura arestãrii preventive
a fost prelungitã de mai multe ori
de instanþã, pe 10 iulie înregistrân-
du-se la Tribunalul Dolj dosarul în
care autorul era trimis în judecatã.

Joi, 24 septembrie a.c. instanþa
de judecatã a pronunþat sentinþa în
dosar. Eugen Ionuþ Chiriac ºi-a re-
cunoscut vinovãþia ºi a cerut sã
beneficieze de reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã. În
aceste condiþii judecãtorii craioveni
l-au condamnat la 4 ani ºi 6 luni de
închisoare cu executare ºi i-au
menþinut arestarea preventivã:
„Condamnã pe inculpatul CHI-
RIAC EUGEN IONUÞ, la pedeap-
sa de 4 ani ºi 6 luni închisoare ºi 3
ani interzicerea drepturilor prev.de
art. 66 lit.a, b, h C.pen., ca pe-
deapsã complementarã. Menþine
starea de arest a inculpatului ºi
deduce din pedeapsa aplicatã du-
rata reþinerii ºi arestãrii preventi-

ve de la 17.06.2015 la zi. Dispune
confiscarea de la inculpatul Chi-
riac Eugen Ionuþ a unui cuþit de
bucãtãrie cu prãsãle din lemn
având lungime totalã de 31 cm,
din care lungimea lamei de 18 cm
ºi lãþimea de 2,5 cm, cuþit ridicat
la data de 17.06.2015 de catre lu-
crãtorii din cadrul Poliþiei Comu-
nei Afumaþi. Admite acþiunea ci-
vilã formulatã de partea civilã
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã nr.1 Craiova ºi obligã inculpa-
tul la plata sumei de 2516,16 lei,
reprezentând cheltuieli de spitali-
zare, sumã ce va fi reactualizatã
cu indicele de inflaþie, de la data
producerii prejudiciului ºi pânã la
data efectivã a debitului, cãtre
aceastã parte. Constatã ca persoa-
na vãtãmata Chiriac Victor Mihai
nu se constituie parte civilã in pro-
cesul penal. Obligã inculpatul la
plata sumei de 935 lei cheltuieli
judiciare statului din care 63 lei
contravaloare expertizã medico –
legalã. Cu apel în termen de 10
zile de la comunicare. Pronunþatã
în ºedinþa publicã de la
24.09.2015”. Atât inculpatul, cât
ºi procurorii pot face apel împo-
triva acestei sentinþe, apel ce se va
judeca la Curtea de Apel Craiova.
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De ieri, bazarul de pe „Lipscani”
a început sã se refacã. O echipã
de muncitori a demarat deja lucrã-
rile, pavajul vechi care exista pânã
nu demult acolo fiind scos acum
bucatã cu bucatã. Acoperiºul im-
provizat din bucãþi de plastic colo-
rat a fost ºi el îndepãrtat, astfel cã
porþiunea de alee nu mai poate fi
traversatã de cei care încearcã sã
treacã din Lipscani spre strada
„Mihai Kogãlniceanu”. În câteva

Bazarul CraioveiBazarul CraioveiBazarul CraioveiBazarul CraioveiBazarul Craiovei
a intrat în lucru!a intrat în lucru!a intrat în lucru!a intrat în lucru!a intrat în lucru!

zile însã toatã aceastã porþiune de-
copertatã va fi înlocuitã cu un pa-
vaj nou. Potrivit primarului, aceastã
lucrare este realizatã de SC Delta,
în cadrul contractului-cadru pen-
tru reabilitarea strãzilor.

Acoperiºul va fi realizat
cu vitralii

Dupã ce va fi terminat pavimen-
tul, se va începe sã se lucreze ºi la
acoperiº. În aceastã privinþã, au-

toritãþile locale ºi-au propus sã aco-
pere cei câþiva metri care existã
între clãdiri cu bucãþi din sticlã
coloratã, un fel de vitralii ce vor
filtra lumina ºi vor crea un efect
artistic deosebit. Municipalitatea
intenþioneazã, de altfel, sã transfor-
me vechiul bazar într-o galerie de
artã, astfel cã, dupã ce vor fi ter-
minate aceste lucrãri de igienizare,
spaþiul va fi pus la dispoziþia tutu-
ror artiºtilor care vor dori sã-ºi
expunã lucrãrile pe pereþii clãdiri-
lor de acolo, dupã ce va fi luat ac-
ceptul proprietarilor în prealabil.

Calcanul de la Sf. Ilie
va fi amenajat

de sculptorul Irimescu
O altã mare lucrare care va fi

fãcutã în centrul vechi va fi ame-
najarea calcanului de la biserica
Sfântul Ilie. Autroritãþile locale au
aranjat piaþeta din jurul locaºului
de cult, plantând gazon verde ºi
montând bãnci pentru cei care
doresc sã admire peisajul, dar
pentru ca imaginea sã fie com-
pletã se va interveni ºi la peretele
de la fostul restaurant Craiova.
Aceastã lucrare a fost lãsatã în

seama sculptorului Lucian Iri-
mescu care are o idee ineditã pen-
tru acest spaþiu. Lucrarea va fi
realizatã pro bono de cãtre artist
ºi va reface complet imaginea

acestui zid. Totodatã, municipa-
litatea are în plan sã picteze ºi
celelalte calcane care au mai rã-
mas în centrul vechi.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Municipiului Craiova anunþã cã în vederea desfãºurã-
rii evenimentului „Crosului Inimii” ce va avea loc în data de 27
septembrie 2015 în Zona centralã a Craiovei va fi închisã tempo-
rar, duminicã dimineaþa, între orele 9.00 ºi 12.00, pe urmãtoarele
strãzi: strada „Popa ªapcã”, strada „A.I. Cuza” - tronsonul cuprins
între intersecþia cu strada „Unirii” ºi intersecþia cu strada „Calea
Bucureºti”; strada „Unirii” - tronsonul cuprins între intersecþia cu
strada „Mihai Viteazul” ºi intersecþia cu strada „A.I. Cuza”. Parti-
cipanþii la trafic sunt rugaþi sã respecte restricþiile ce vor fi insti-
tuite. (L. Moþîrliche)

Centrul CraioveiCentrul CraioveiCentrul CraioveiCentrul CraioveiCentrul Craiovei
se închide duminicãse închide duminicãse închide duminicãse închide duminicãse închide duminicã

Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale (AFIR)
a lansat, începând cu 24 septembrie 2015, primã sesiu-
ne continuã anualã de depunere a cererilor de finanþare
pentru submãsura 4.3.A – componenta infrastructura
de acces agricolã, submãsura 7.2 ºi submãsura 7.6 din
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-2020.

Fondurile disponibile pentru submãsura 4.3.A „In-
vestiþii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adapta-
rea infrastructurii agricole ºi silvice” – componenta
infrastructura de acces agricolã sunt de 25 de milioa-
ne de euro. Pentru submãsura 7.2 „Investiþii în crea-
rea ºi modernizarea infrastructurii de bazã la scarã
micã” sunt de 552 milioane de euro. Din aceastã
sumã, pentru „Infrastructura de apã/apã uzatã” sunt

Satul românesc mai primeºte o ºansã
Peste o jumãtate de miliard de euro este pusã la bãtaie pentru

refacerea infrastructurii de bazã la scarã micã. Este vorba de ºcoli,
strãzi, sisteme de apã curentã ºi canalizare; dotãri absolut fireºti
pentru mediul rural. În urmãtoarele trei luni, seriozitatea ºi buna-
credinþã a primarilor doljeni poate fi probatã în elaborarea ºi depu-
nerea de proiecte pentru finanþare.

Potrivit datelor publicate de Direcþia Judeþeanã de Sta-
tisticã Dolj, la finele anului 2013, localitãþi cu instalaþii
de alimentare cu apã potabilã erau în numãr de 57, din-
tre care 7 sunt municipii ºi oraºe. Lungimea totalã sim-
plã a reþelei de distribuþie a apei potabile era de 1.794
km. Tot la acelaºi an de referinþã, drumurile judeþene ºi
comunale totalizeazã, în Dolj, 1.962 de km, dintre care
sunt modernizaþi 423 km ºi cu îmbrãcãminþi uºoare ru-
tiere alte 643 km.

alocate 303 milioane de euro, pentru „Infrastructu-
ra rutierã de interes local” alte 194 milioane de euro,
iar pentru „Infrastructura educaþionalã ºi socialã” 55
milioane de euro. Fondurile disponibile pentru sub-
mãsura 7.6 „Investiþii asociate cu protejarea patrimo-
niului cultural” sunt de 97 milioane de euro.

Graba n-ar strica, dimpotrivã!
Depunerea continuã a proiectelor în cadrul sesiunii

se opreºte înainte de termenul limitã, atunci când va-
loarea publicã totalã a proiectelor depuse având un
punctaj estimativ mai mare sau egal decât pragul de
calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocã-
rii sesiunii anuale. Pragul minim de selecþie a proiec-

telor este de 25 de puncte pentru submãsura
„Infrastructura de apã/apã uzatã” ºi de 20 de
puncte pentru submãsura 4.3.A, submãsura 7.2
ºi submãsura 7.6. Pragurile de calitate lunare
pentru cele trei submãsuri sunt diferenþiate pe
intervale: 60 de puncte pentru perioada 24.09-
31.10.2015, 40 de puncte pentru intervalul
01.11-30.11.2015 ºi 20 de puncte pentru 01.12-
18.12.2015. Termenul limitã de depunere pen-
tru sesiunea de cereri de proiecte aferentã aces-
tor mãsuri este 18 decembrie 2015.

Îndemn la prudenþã
Înainte de a depune în format electronic pe

portalul AFIR sau la oficiul judeþean ale Agenþiei,
orice fel de documente sau anexe la proiect, tre-
buie verificat dacã acestea sunt completate utili-
zând cele mai recente versiuni electronice dispo-
nibile pe site-ul AFIR. Acest lucru este foarte im-
portant în vederea evitãrii disfuncþionalitãþilor apã-
rute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi
sau eventual neactualizate, ale documentelor men-
þionate, care, dupã depunere, genereazã erori în
sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blo-
carea evaluãrii proiectului depus în diverse etape,
avertizeazã reprezentanþii Oficiul Judeþean pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU
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GEORGE POPESCU

Mai rea decât moartea e bãtrâneþea.
Iatã o reflecþie neverosimilã în datele ei
de substanþã, fiindcã aparþine unui mare
poet ºi cãrturar ce se stingea la nici 39
de ani. Vârsta, printre altele, ºi a lui Emi-
nescu, cu care de altfel se ºi înrudea chiar
mai mult decât au probat-o câteva sute
de pagini ce s-au scris despre aceasta.

Revin la acest enunþ atât de sentenþios
ori de câte ori mã simt provocat de agre-
siuni, mai mici ori mai mari, ale vârstei.
ªi mã regãsesc, pe firul unei memorii tot
mai obosite, în diverse ipostaze din care
spuzesc, mai clare ori mai umbroase, fi-
guri, gesturi, întâmplãri felurite. Cu noi-
me ascunse unei înþelegeri imediate, dar
forþând, în adânc, în zidul rezistent al
înþelegerii.

Un nonagenar jurnalist italian al cãrui
scris îl urmãresc de decenii, Eugenio Scal-
fari, nota într-o rubricã sãptãmânalã a sa
cã, datã fiind convenþionalitatea timpului
(numai noi, oamenii, dispunem de conºtiin-
þa temporalã), moartea ne rãmâne cu totul

Despre bãtrâneþe, cu destulã patimãDespre bãtrâneþe, cu destulã patimãDespre bãtrâneþe, cu destulã patimãDespre bãtrâneþe, cu destulã patimãDespre bãtrâneþe, cu destulã patimã
strãinã, iar frica de ea pe care pretindem
s-o resimþim nu e decât falsa imagine a
luptei pe care o ducem cu suferinþele fizi-
ce ºi psihosomatice de dinainte. În alte
cuvinte, moartea nici nu existã.

Înclin sã-i dau dreptate. Cu atât mai
mult cu cât el îºi asociazã drept argument
ceea ce identificã a fi un epicureanism la
tineri. Cu ani puþini lãsaþi în urmã, ei nu
au propriu-zis un trecut a cãrui lipsã s-o
resimtã, iar viitorul e, pentru ei, mai mult
o proiecþie cu substrat oniric, fixat, cum
e, între limitele unei nãzuinþe în forma
unui complex de dorinþe. Cã aºa este
ajunge sã luãm seama la frenezia cu care
generaþiile tinere, copiii noºtri de astãzi
(dar ºi noi, într-o altã niºã temporalã) îºi
devorã, uneori cu o inconºtienþã maladi-
vã, prezentul sub semnul anticului îndemn
horaþian Carpe diem.

Puþini sunt cei care îºi asumã cu plãce-
re propria bãtrâneþe. Mai mult, la o analizã
ceva mai detaliatã, ea, bãtrâneþea poate fi
admirabilã, mai ales potenþatã ºi cu atri-

butul înþelepciunii, mai totdeauna la…al-
þii, nu la noi înºine. De parcã, la fel ca în
alte situaþii similare, distanþa este eºantio-
nul evaluator. ªi nu ºtiu de ce tocmai într-
un astfel de context ºi mai totdeauna în
vecinãtatea toamnei tot restul din memo-
ria culturalã revine la o paginã poeticã a
lui Arghezi din cartea sa „Ce-ai cu mine,
vântule” apãrutã prin fulguranþii ani 30.

Acolo, eul poetic (ori actantul liric,
cum i s-a mai spus în critica literarã mai
recentã) constatã, la întoarcerea în vatra
casei abandonate (metaforã a rãdãcinii dar
ºi a identitãþii pierdute), cã toatã cãlãto-
ria, adicã existenþa însãºi, n-a fost altce-
va decât o vanitate: o dureroasã vânare
de vânt. Din curtea rãpusã de bãlãrii, ca
ºi din vatra lãsatã în seama unei stingeri
nesfârºite, cenuºa, greierele, pãpãdia, la-
cãtul ruginit ºi tot ce se va fi pãstrat în
locul lãsat de izbeliºte se înalþã o intero-
gaþie a fiinþei dintre cele mai dramatice
citite de mine într-o viaþã.

Ce-ai cãutat tu, bãtrâne, acolo, depar-

te, în lume? – îl apostrofeazã ºi vântul
pãrând a-i recunoaºte paºii ºi umbra. Un
rãspuns satisfãcãtor nu existã. Sau nu
unul singur. Fiindcã, în ultimã instanþã,
acea absurdã, acum, cãlãtorie, însã atât
de pãtimaºã ºi entuziastã cândva, e chiar
viaþa: o aventurã la capãtul cãreia, cu ni-
micul în palme ºi cu povara unei aprige
pribegii, nu-þi mai rãmâne decât întoar-
cerea la vatrã ca o revenire la bazã nu
mai puþin dramaticã.

Existã, fãrã-ndoialã, ºi bãtrâneþi seni-
ne. Din câte mi-am putut da seama, ele se
datoreazã fie unei resemnãri, ca semn al
împãcãrii cu propriul trecut – ca în acel
strigãt ºoptit atribuit lui Goethe în clipa
morþii „Clipã, rãmâi!” – fie, dacã trecem
peste grave maladii, pusã în cârca nãtân-
gilor, a celor care, fãrã Dumnezeu ºi fãrã
conºtiinþa interogativã a propriei treceri
prin viaþã, bãtrâneþea nu e decât o altã,
biatã, monedã de schimb. Ca ºi prostia, ea
se altoieºte pe o seninãtate din care dispa-
re, ruºinatã, orice urmã de solemnitate.

Sute de mii de oameni au
traversat anul acesta Marea
Mediteranã cãtre statele euro-
pene. Zeci de mii de copii, de
femei însãrcinate ºi nou-nãs-
cuþi fug de rãzboi ºi de vio-
lenþã. Toþi aceºti oameni au
nevoie de hranã, îmbrãcãmin-
te, asistenþã sanitarã, adãpos-
turi, precum ºi produse de
igienã personalã. Mai mult,
copiii au nevoie de spaþii sigu-
re, în care sã fie protejaþi, sã
se poatã juca ºi sã poatã mer-
ge la ºcoalã.

„Mii de copii care au trecut
prin experienþe traumatizante,

Milioane de copii sirieni ºi-au pãrãsit cãminele ca
urmare a conflictului intern din Siria ºi sunt acum în

pericol sã devinã malnutriþi, sã fie abuzaþi ºi exploataþi.
Pentru a preveni astfel de situaþii, World Vision Româ-

nia, alãturi de World Vision International, solicitã
autoritãþilor din þãrile europene sã continue sã intervi-

nã pentru a le oferi condiþii decente refugiaþilor ºi sã
punã punct tuturor formelor de violenþã. De asemenea,

World Vision România este pregãtitã sã se alãture
World Vision International pentru a le asigura condiþii

decente refugiaþilor care fug din calea rãzboiului.

provocate de conflictele din
þãrile lor de origine, umblã
acum neînsoþiþi pe strãzile din
Serbia ºi Croaþia. Dupã un
drum istovitor, aceºtia au ajuns
în Europa ºi sunt nevoiþi sã
doarmã sub cerul liber, în frig
ºi ploaie, fãrã sã beneficieze de
hranã sau asistenþã medicalã
primarã. Mai mult, aceºtia sunt
supuºi multor pericole ºi au
nevoie de protecþie ºi asistenþã
specialã. Aceºti copii sunt prio-
ritatea noastrã, iar autoritãþie
trebuie sã înþeleagã faptul cã
ei nu au nicio vinã ºi cã nu este
rãzboiul lor”, a declarat Danie-

la Buzducea, director execu-
tiv World Vision România.

Sprijin
pentru refugiaþii
ajunºi în Serbia

La nivel internaþional, World
Vision le-a oferit constant spri-
jin refugiaþilor sirieni încã din
martie 2011. În tot acest timp,
peste 2 milioane de persoane
au beneficiat de hranã, apã,
produse de igienã ºi sprijin
pentru continuarea educaþiei
copiilor. World Vision lucrea-
zã cu refugiaþii sirieni din ta-
berele special amenajate în Li-
ban ºi Iordania, fiind prezentã
inclusiv în Siria ºi Irak.

În ultimele sãptãmâni, re-
prezentanþii World Vision In-
ternational au participat activ
la sprijinirea refugiaþilor care
au ajuns în Serbia. Aceºtia au
distribuit pachete cu apã po-
tabilã ºi produse alimentare,

precum ºi produse de igienã
personalã. La fiecare sfârºit de
sãptãmânã, echipe World Vi-
sion, special pregãtite pentru
astfel de situaþii, au mers în
taberele de refugiaþi ºi au stat
de vorbã cu copiii afectaþi de
aceastã crizã.

Ahmed îºi doreºte
sã meargã
la ºcoalã

Ahmed are 7 ani ºi îºi pe-
trece timpul printre corturile
pline cu refugiaþi care aºteap-
tã de-a lungul frontierei dintre
Serbia ºi Ungaria. Copilul este
pe drumuri de o lunã ºi jumã-
tate, alãturi de Sabrina - sora
lui în vârstã de 9 ani - ºi de
pãrinþi.

Tatãl lui Ahmed, Hassan, a
strâns toþi banii câºtigaþi în ul-
timii doi ani pentru a-ºi permite
sã facã aceastã cãlãtorie. Cu
aceste economii, Hassan încear-

cã sã îºi ducã familia într-o þarã
feritã de rãzboaie. Au cãlãtorit
timp de o lunã ºi jumãtate, iar
acum sunt la graniþa cu Unga-
ria, dar nu pot sã treacã. „Vreau
o viaþã pentru familia mea ºi
ºcoalã pentru copii”, explicã
Hassan. „ªcoala este numãrul
1”, spune Rania.

Înainte de a pleca din Siria,
ºcolile au fost bombardate ºi
închise. Apoi, familia lui Ah-
med a încercat sã se stabileas-
cã în Turcia, însã, în timpul
petrecut acolo, cei doi copii nu
au putut merge la ºcoalã pen-
tru cã nu erau cetãþeni înre-
gistraþi.

În ciuda eforturilor depuse de
World Vision International, in-
tervenþia rãmâne una dificilã, iar
una dintre cele mai mari provo-
cãri este de a-i gãsi pe copiii ne-
însoþiþi, astfel încât sã le ofere
asistenþa atât de necesarã.

RADU ILICEANU

World Vision militeazã pentru asigurarea demnitãþii
ºi respectului drepturilor refugiaþilor
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

În 1826 se nãºtea, la Craiova,
Petrache Triºcu – Mircea, cel
care va deveni comerciant, moºier
ºi, într-o vreme, viceprimar al Cra-
iovei. A urmat cursurile primare la
ªcoala „Obedeanu”, absolvite în
1838, fiind apoi înscris la ªcoala
Centralã (actualul Colegiu „Carol
I”) din Craiova, iar studiile ulterioa-
re le va finaliza la Timiºoara, într-
o ºcoalã cu profil comercial. În
1870 se cãsãtoreºte cu Maria,
fata „comersantului” Dumitru
Mihail, din Iaºi. Din pãcate, nu au
avut copii, iar în 1890 soþia moa-
re, Petrache Triºcu supravieþuin-
du-i ºase ani, pânã pe 11 noiem-
brie 1886. Cu o lunã înainte de a

Liceul cu Program Sportiv „Petrache TLiceul cu Program Sportiv „Petrache TLiceul cu Program Sportiv „Petrache TLiceul cu Program Sportiv „Petrache TLiceul cu Program Sportiv „Petrache Triºcu”,riºcu”,riºcu”,riºcu”,riºcu”,
continuatorul unei istorii de 125 de anicontinuatorul unei istorii de 125 de anicontinuatorul unei istorii de 125 de anicontinuatorul unei istorii de 125 de anicontinuatorul unei istorii de 125 de ani

Pe 1 septembrie 1890, o ºcoa-
lã nouã apãrea în Craiova – cea
care va purta numele întemeie-
torului – „Petrache Triºcu”. Au
trecut, de atunci, 125 de ani, iar
instituþia de învãþãmânt a trecut
prin multe, inclusiv un cutremur

ºi un incendiu în anii ’70, la un
moment dat intrase într-un oa-
recare declin, dar, odatã cu
transformarea sa în Liceu cu
Program Sportiv , a redevenit
una din unitãþile de elitã, recu-
noscutã ºi pe plan internaþional.

Mai multe personalitãþi din România au învãþat, de-a lun-
gul anilor, la „Petrache Triºcu” ºi amintim numai câþiva din-
tre aceºtia: Academicienii Radu P. Voinea ºi Valentin Al.
Georgescu, marii actori  Remus Comãneanu ºi Ion Mari-
nescu ,   Toma Michinici  – poet ºi binecunoscut rebusist,
Octav Remus Calleya -  dirijor,  Victor Gomoiu – cântãreþ
de operã, Petre Dragu –  poet, dramaturg ºi regizor, etc.

muri, pe 13 octombrie, lasã un tes-
tament, prin care a dorit sã se înal-
þe o ºcoalã primarã„... pe  locul
meu viran din acest oraº, aflat în
mahalaua Sfântul Ioan Hera, pe a
cãrui frontispiciu va fi întotdeau-
na inscripþia „ªcoala comunalã
Petrache Triºcu-Mircea ºi soþia”,
cu litere de aur, iar în sala de re-
cepþiune a ºcolii se va pune pe ve-
cie bustul meu ºi al decedatei mele
soþii , preaiubita Maria, legate în-
tre dânsele prin inscripþiunea FON-
DATORII. Aceastã ºcoalã se va
înãlþa ºi se va întreþine de legatara
mea universalã; în ceea ce priveº-
te plata corpului profesoral, al ser-
vitorilor ºi a celor alte necesãri, cu

venitul proprietãþii mele Urzicuþa,
din plasa Balta, judeþul Doljiu”.
Dorinþa sa a fost ca ºi casele fami-
liei, aflate pe strada „Sfântul Dimi-
trie”, „... sã fie pãstrate pentru a
aduce venit prin închiriere, iar din
prinosul venitului obþinut sã se
cumpere ºi alte case pentru închi-
riat drept investiþie, astfel încât nu
numai sã asigure o bunã întreþine-
re ci sã cumpere haine ºi cãrþi pen-
tru copiii familiilor sãrace. În
aceastã ºcoalã, instrucþiunea va fi
publicã ºi gratis”, sunt pãrþi din
testamentul lui Petrache Triºcu,
menþionat ºi în monografia liceu-
lui, semnatã de înv.  Valentin Be-
rezovschi ºi care a apãrut în 2003,
sub titlul „ªcoala primarã de bãieþi
„Petrache Triºcu”, (1890 – 2000)”.
Identitate schimbatã
de mai multe ori

Dupã decesul fondatorului, la
data de 17 aprilie 1889, în prezen-
þa Primarului  Nicolae Racoviþã ºi
a Prefectului Nicolae Economu s-
a pus piatra de temelie a clãdirii
proiectate de inginerul ºef al Cra-
iovei, C. Litarezek, datã spre exe-
cutare antreprenorilor  Domenico
Costa  ºi  Dumitru Nedelcu. Re-
cepþia lucrãrii s-a fãcut în ziua de
21 iulie 1890, iar pe 1 septembrie
începeau cursurile ªcolii Comunale
„Petrache Triºcu-Mircea ºi soþia
sa”, denumire purtatã pânã în 1893,
când îºi schimbã titulatura în ªcoa-
la Primarã de bãieþi nr.9 „Petrache
Triºcu - Mircea”. Între 1908-1911,
se numeºte ªcoala Primarã Urba-
nã de bãieþi nr.9 „Petrache Triºcu-
Mircea”, iar, de atunci ºi pânã în
1940, ªcoala Primarã de bãieþi
„Triºcu”. Pânã în 1948 se va inti-
tula ªcoala Primarã de bãieþi nr.5,
iar apoi, pânã în 1966, ªcoala Ele-
mentarã de 7 ani nr.5, iar timp de
doi ani ªcoala de 7 ani mixtã nr.5.
În 1968, are loc unificarea cu
ªcoala Generalã de 8 ani nr.6, aflatã
în aceeaºi curte, fostã, pe vremuri,
ªcoala de Fete „Elena Cuza -
Doamna” ºi devine ªcoala Genera-
lã ªcoala Generalã de 8 ani nr.5,
denumire purtatã pânã în 1990, când
i se atrbuie, din nou, dupã foarte
mulþi ani, numele fondatorului. În
1977, a fost grav afectatã de cutre-
mur, elevii fiind nevoiþi sã înveþe,
timp de câteva luni, în sãlile Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu”. Dupã
trei, un incendiu a cuprins acoperi-
ºul ºcolii, dar, din fericire, nu au fost
pagube foarte mari.
Salvarea a venit în 1997

Dupã 1990, s-a intrat într-un
oarecare declin, cu timpul numã-
rul elevilor a scãzut, ajungând, la
un moment dat, sub 400, punân-

du-se în pericol chiar funcþiona-
rea sa. Salvarea a venit în 1997,
când Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a hotãrât ca ªcoala „Petrache
Triºcu” sã se unifice cu Clubul
Sportiv „Olimpia” – Secþia de
sporturi individuale, devenind Li-
ceul cu Program Sportiv „Petra-
che Triºcu”, Ministerul Educaþiei
Naþionale aprobând fuzionarea,
promul director fiind prof.  Mir-
cea Alecu. „A fost momentul de
cotiturã. Învãþãmântul din Craiova
avea acum un nou suport de nã-
dejde. De atunci, baza materialã s-
a îmbunãtãþit încontinuu , clãdirea
fostei ªcoli nr.6 a fost reabilitatã
prin Banca Mondialã , cu fonduri
alocate de Guvernul Japoniei, în
2003 a fost datã în folosinþã Sala
de scrimã, construitã prin progra-
mul guvernamental „Sãli de sport”,
etc”, a declarat prof. Geri Mitroi,
actualul director al LPS. În prezent,
sunt 600 de elevi care învaþã aici,
de la ciclul primar la cel liceal.
Sute de medalii obþinute

Medaliile la competiþiile interne
ºi internaþionale au venit pe bandã
rulantã, de ordinul sutelor, de la
sportivii tuturor  secþiilor: atletism,
scrimã, lupte, judo, karate, bad-
minton, ºah ºi gimnasticã aerobi-
cã. „Numai în acest an, pânã acum
am obþinut 186 de medalii (36 la
atletism, 30 la scrimã, 25 la judo,
19 la lupte ºi 77 la karate ). La lup-
te, ªtefania Priceputu , antrena-
tã de Valentin Boboºca, este me-
daliatã la Campionatele Europene
ºi Mondiale, la karate, Aldana

Lupeanu, Ana Maria Gornovi-
ceanu ºi Vasile Mãdãlina  au luat
aur ºi argint la Mondiale, iar îm-
preunã au câºtigat locul I la echi-
pe, ºi mã pot mândri, deoarece le
pregãtesc, iar la Judo avem un
bronz la Campionatele Balcanice
Under 18, obþinut de cãtre  Routh
Badea, antrenor fiind  Mihai Voi-
nea.  Dar, pânã la sfârºitul acestui
an, zestrea se va mãri, fiind prevã-
zute campionate naþionale la toate
disciplinele. Chiar pe 26 septem-
brie, vom gãzdui Cupa Bãniei „Pe-
trache Triºcu” la karate”, a mai
precizat Geri Mitroi.
Planuri mari de viitor

Viitorul se anunþã ºi el bun. În
clãdirea în care a funcþionat fostul
Liceu „7 Noiembrie”, de peste
drum, s-au amenajat sãli de kara-
te, judo, lupte, gimnasticã, iar în
viitor se încearcã construirea unei
cantine ºi a unui cãmin, Primãria
Craiova alocând deja fonduri pen-
tru studiile de fezabilitate, intenþio-
nându-se ºi organizarea de activi-
tãþi „after-school”. „Nu suntem un
liceu care pregãtim numai sportivi.
Lumea sã nu se mai teamã sã-ºi
îndrepte copiii spre noi. ªi la pre-
gãtirea teoreticã stãm bine, douã
dintre elevele noastre – Alexandra
Þacu (cls. a XI-a) ºi  Larisa Po-
teraº (cls. a XII-a) au obþinut lo-
curile II, respectiv I la Olimpida
Naþionalã de pregãtire sportivã te-
oreticã. Suntem o ºcoalã de nivel
european ºi ne mândrimcu acest
fapt”, a conchis directorul LPS
„Petrache Triºcu”.
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Fiecare comisie de concurs a
fost alcãtuitã din Rectorul Univer-
sitãþii, Preºedintele Senatului, doi
Prorectori ºi trei cadre didactice
desemnate de consiliul facultãþii
pentru care s-a selectat decanul.

S-au stabilit decanii la ªtiinþeS-au stabilit decanii la ªtiinþeS-au stabilit decanii la ªtiinþeS-au stabilit decanii la ªtiinþeS-au stabilit decanii la ªtiinþe
Sociale, Horticulturã ºi AgronomieSociale, Horticulturã ºi AgronomieSociale, Horticulturã ºi AgronomieSociale, Horticulturã ºi AgronomieSociale, Horticulturã ºi Agronomie

La începutul acestei sãptãmâni, la Universitatea
din Craiova s-au finalizat concursurile publice de
selectare a decanilor la Facultatea de ªtiinþe So-
ciale, Facultatea de Horticulturã ºi Facultatea de
Agronomie. Decanii au fost selectaþi prin concurs
public ce a constat în analiza ºi evaluarea dosare-
lor candidaþilor de cãtre comisiile de concurs, ur-
mate de audierea candidaþilor în faþa comisiilor.

Pentru a putea participa la con-
cursul public de selectare a de-
canilor, candidaþii au obþinut avi-
zul consiliului facultãþii în cadrul
cãreia s-au înscris. Audierea a
constat în susþinerea programu-

lui managerial ºi într-un interviu
în timpul cãruia fiecare candidat
a rãspuns la întrebãri legate de
managementul universitar.

Pentru selectarea decanilor, fie-
care comisie de concurs a avut

în vedere calitatea programului
managerial propus, adecvarea mij-
loacelor de acþiune indicate de
candidaþi cu scopurile programu-
lui managerial, integrarea progra-
mului managerial în planul mana-
gerial al Rectorului, experienþa
managerialã a candidatului, pro-
bitatea sa moralã ºi reputaþia
ºtiinþificã.

Câºtigãtorii concursului public
pentru ocuparea funcþiei de
decan vor fi validaþi de Senat

Criteriile de evaluare au fost:
recunoaºterea naþionalã ºi inter-
naþionalã, activitatea de cerceta-
re ºtiinþificã, experienþa manage-
rialã ºi audierea candidatului în
plenul comisiei.

Candidaþii câºtigãtori, stabiliþi
prin decizii unanime ale comisiile
de concurs, au fost: conf. univ.
dr. Ionuþ  Virgil ªerban : decan al
Facultãii de ªtiinþe Sociale; conf.
univ. dr. Constantin Bãducã Cîm-

peanu: decan al Facultãþii de Hor-
ticulturã ºi conf. univ. dr. Radu
Lucian Pânzaru : decan al Facul-
tãþii de Agronomie.

Câºtigãtorii concursului public
pentru ocuparea funcþiei de de-
can vor fi validaþi de Senat ºi nu-
miþi în funcþie prin decizie a
rectorului Universitãþii din Craio-
va. Începând cu 1 octombrie
2015, în cadrul Universitãþii din
Craiova vor funcþiona 12 facul-
tãþi: Facultatea de ªtiinþe, Facul-
tatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
Facultatea de Litere, Facultatea
de Teologie Ortodoxã, Faculta-
tea de Drept, Facultatea de ªtiin-
þe Sociale, Facultatea de Econo-
mie ºi Administrarea Afacerilor,
Facultatea de Mecanicã, Facul-
tatea de Inginerie Electricã, Fa-
cultatea de Automaticã, Calcula-
toare ºi Electronicã, Facultatea
de Agronomie, Facultatea de
Horticulturã.

MARGA BULUGEAN

Institutul Cultural Român de la
Stockholm a decernat, ieri, Pre-
miul „Marin Sorescu” pe anul
2015, în cadrul Târgului de Car-
te de la Goteborg. Premiul a fost
acordat scriitoarei ºi traducãtoa-
rei Helena Eriksson, pentru „am-
pla sa activitate literarã care, de-
a lungul anilor, a stabilit legãturi
cu arta, literatura ºi istoria socialã
europeanã modernã ºi contempo-
ranã, definind astfel prezentul co-
lectiv. Prin traducerile sale lite-
rare, multe din poezia francezã,
prin intensa sa activitate ca poet
ºi recenta transformare a stilului
sãu, concretizatã în forma unei
biografii despre Unica Zurn ºi
Hans Bellmer, Helena Eriksson

Premiul „Marin Sorescu” pe anul 2015 a fost acordat
poetei ºi traducãtoarei suedeze Helena Eriksson

este nu doar unul dintre cei mai
importanþi poeþi suedezi, ci ºi o
voce revizalizatoare a climatului
cultural din Suedia”, se aratã în
motivaþia juriului.

Helena Eriksson (n. 1962)
este o personalitate cunoscutã în
lumea literarã suedezã, fiind ac-
tivã nu doar ca poet, ci ºi ca re-
dactor ºi traducãtor. A tradus
printre altele opere semnate de
Anais Nin ºi Marguerite Duras
ºi a fãcut parte din redacþia pu-
blicaþiei culturale Ord & Bild din
Goteborg ºi a publicaþiei OEI
specializatã în publicarea de stu-
dii specializate de artã ºi liricã.
Este autoarea a zece volume de
poezie ºi a fost distinsã în 2009

cu Premiul pentru Poezie al Ra-
diodifuziunii Suedeze (Sveriges
Radios Lyrikpris), iar în 2012 cu
Premiul Dobloug acordat de
Academia Suedezã.

Premiul „Marin Sorescu” a
fost înfiinþat de ICR Stockholm
în 2007 ºi se acordã anual unui
scriitor suedez care desfiinþeazã
graniþe ºi creeazã locuri de în-
tâlnire, care prin opera sa face
posibilã comunicarea între dife-
rite forme de expresie culturalã.
Juriul din acest an a fost format
din Yukiko Duke – scriitor, jur-
nalist ºi traducãtor, Jonas Eller-
strom – editor ºi traducãtor,
Anna Hallberg –  scriitor, tradu-
cãtor ºi critic literar, Annina

Rabe – critic literar, ºi Dan Sha-
fran –  traducãtor. În trecut, pre-
miul fost acordat scriitorilor Ste-
ve Sem-Sandberg, Nina Burton,

Peter Handberg, Carl-Johan Mal-
mberg, Karin Johanisson, Aris
Fioretos, Marie Silkeberg, John
Swedenmark.

Marº pentru sãnãtatea copiilor

Mâine, începând cu ora 18.00, Asociaþia
Europrotector organizeazã un marº ce are
ca scop sensibilizarea craiovenilor cu privi-

re la sãnãtatea copiilor. Mai
exact, prin aceastã acþiune se
solicitã ca educaþia pentru sã-
nãtate copiilor ºi adolescenþi-
lor sã devinã materie obliga-
torie în ºcoli. Punctul de por-
nire al marºului este Minerva
- începutul zonei pietonale
Unirii, urmând ca deplasarea
sã se facã spre Piaþa „Mihai
Viteazul”. Vor fi distribuite
pliante despre importanþa edu-
caþiei pentru sãnãtate. Parte-
neri sunt Primãria Craiova,
Societatea Sudenþilor Medici-
niºti din Craiova, Crucea Ro-
ºie Românã - Filiala Dolj, Cen-
trul de Tineret Craiova, Direc-
þia Judeþeanã pentru Sport ºi

Tineret Dolj ºi Centrul de Prevenire, Eva-
luare ºi Consiliere Antidrog Dolj.

RADU ILICEANU

CursuriCursuriCursuriCursuriCursuri
gratuitegratuitegratuitegratuitegratuite
de dansde dansde dansde dansde dans
pentru copiipentru copiipentru copiipentru copiipentru copii

Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” anunþã reluarea cursurilor gratui-
te de dans pentru copii, coordonate de
instructorul Pavel Rotari, începând cu
data de 29 septembrie. Cursurile se
vor desfãºura în Salonul Medieval al

instituþiei, în fiecare zi de
marþi, între orele 16.00 ºi
17.00, pentru copiii cu vârste
cuprinse între 4-7 ani, ºi în-
tre orele 17.00 ºi 18.30 pen-
tru copiii cu vârste cuprinse
între 8-12 ani. Înscrierile se

fac la sediul Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, strada „Traian Deme-
trescu” nr. 31, pe adresa de e-mail tra-
dem@tradem.ro sau la numãrul de te-
lefon 0351/413.369.

MAGDA BRATU
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Directorul Amelia Etegan,
despre refuzul TVR: „Ce m-a
deranjat pe mine foarte tare a
fost cã am pierdut timpul”

23 de ediþii ºi 46 de ani de exis-
tenþã înseamnã cel mai vechi festi-
val de gen din þarã, a subliniar direc-
torul Amelia Etegan, referindu-se la
notorietatea evenimentului de la Cra-
iova dedicat Mariei Tãnase. Þinând
cont de acest lucru, organizatorii nu
îºi pot explica refuzul Societãþii Ro-
mâne de Televiziune (SRTV), parte-
ner tradiþional, de a prelua ºi trans-
mite evenimentul din acest an.

„Este un festival pe care îl pre-
gãtim de aproape un an. Am fost
în negocieri cu cei de la SRTV,
însã ele au fost sistate din cauza
fostului preºedinte director gene-
ral, Stelian Tãnase. Ce m-a de-
ranjat pe mine foarte tare este nu
cã s-au sistat – pentru cã festi-
valul are destulã notorietate ca sã
fie preluat de orice altã televiziu-
ne naþionalã cu un rating bun –,
ci cã am pierdut timpul. Tot acest
timp irosit cu discuþiile purtate ºi
deplasãrile la Bucureºti a lucrat

«Festivalul „Maria Tãnase” înseamnã mai mult
decât spectacole de muzicã popularã; el vorbeºte
despre culturã tradiþionalã, despre autenticitate,
arhaicitate, despre un concurs care nu se poate
contesta, despre membri de juriu specializaþi, care
sunt în stare sã evalueze concurenþii în mod ob-
iectiv», a afirmat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã – organizatã chiar în ziua în care s-au
împlinit 102 ani de la naºterea Marii Doamne a
Cântecului Popular Românesc – Amelia Etegan,
director al festivalului.

Organizat de Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj, cu susþinerea Consiliului Judeþean Dolj,
evenimentul se va desfãºura în sala mare a Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, în
perioada 28 septembrie – 3 octombrie, ºi va cu-
prinde douã spectacole-concurs ºi unul de galã,
precum ºi un colocviu al folcloriºtilor, cu tema

„Folclorul ºi etnografia – argumente pentru pere-
nitatea culturii”. Potrivit Ameliei Etegan, dorin-
þa este de a realiza la aceastã a XXIII-a ediþie
„un regal de culturã tradiþionalã, privitã ca te-
zaur”, motiv pentru care, alãturi de cei 50 de
soliºti invitaþi, pe scenã vor urca ºi patru tara-
furi din Dolj, Gorj ºi Olt. Refuzaþi de TVR, din
motive încã inexplicabile, organizatorii s-au în-
dreptat cãtre alt partener media care sã preia ºi
sã transmitã imagini din festival, Favorit TV.

Pânã în prezent, în concurs s-au înscris aproape
50 de tineri, din 18 judeþe ale þãrii, din municipiul
Bucureºti ºi din Serbia, cu toþii dornici sã treacã
de preselecþia naþionalã pentru a putea râvni, apoi,
la Marele Premiu ºi Trofeul Festivalului. Va deci-
de cine le meritã un juriu prezidat de prof. univ.
dr. Niþã Frãþilã, de la Academia de Muzicã din Novi
Sad (Serbia), preºedinte de onoare fiind compozi-
torul, dirijorul ºi folcloristul Constantin Arvinte. Juriul festivalului:

Preºedinte de onoare: Con-
stantin Arvinte – compozitor, di-
rijor, folclorist

Preºedinte executiv: prof.
univ. dr. Niþã Frãþilã – Academia
de Muzicã din Novi Sad (Serbia)

Acad. Sabina Ispas – director
Institutul de Etnografie ºi Folclor
„Constantin Brãiloiu” din Bucureºti

Dr. Doina Iºfãnoni – cercetã-
tor etnolog, Muzeul Naþional al
Satului „Dimitrie Gusti” din Bucu-
reºti

Dr. Roxana Daniela Gibescu
– etnomuzicolog, Casa de discuri
„Electrecord” din Bucureºti

Drd. Violeta Ianculescu – re-
alizator de evenimente culturale,
Radio România Bucureºti

Prof. dr. Elise Stan – etnomu-
zicolog, realizator de emisiuni folc-
lorice TVR Bucureºti

Ileana Vieru – realizator de
emisiuni folclorice la Radio Româ-
nia „Antena Satelor” Bucureºti

Gheorghiþa Nicolae – interpret,
producãtor de emisiuni folclorice
TVR Bucureºti

Conf. univ. dr. Gabriela
Rusu-Pãsãrin – realizator coor-
donator Radio „Oltenia” Craiova

Dorin Grama – director exe-
cutiv „Favorit” TV Bucureºti

ªtefan Cigu – dirijor, Orches-
tra „Dor românesc” din Bistriþa-
Nãsãud

Conf. univ. dr. Eugen Sandu
– Departamentul de Muzicã al Uni-
versitãþii din Craiova

Prof. Nicolae Dumitru – se-
cretarul juriului

în detrimentul organizãrii festiva-
lului. Dar, cum se spune, orice
rãu spre bine… Ne-am redresat
din mers, având experienþa ne-
cesarã, pentru cã aici, în institu-
þie, sunt oameni care lucreazã ºi
de 20 de ani. ªi vom lucra cu te-
leviziunea Favorit, în calitate de
partener media principal. Am pri-
mit de la ei minimum trei difuzãri
ale festivalului, plus preluarea în
direct a serii de galã pentru trei
ore ºi jumãtate. Dupã discuþia cu
cei de la Favorit TV, m-au mai
contactat patru televiziuni. I-am
preferat pentru cã au o audienþã
foarte bunã pe acest segment. În
plus, sunt permisivi cu ceilalþi
parteneri media ai evenimentului,
ceea ce e important, pentru cã
sunt 26 la numãr”, a explicat
Amelia Etegan.

Aproximativ 50 de concurenþi
înscriºi pânã în prezent.

Din Dolj, 10 vor intra
în preselecþia naþionalã

Festivalul-concurs Naþional al
Interpreþilor Cântecului Popular
Românesc „Maria Tãnase” va
debuta luni, 28 septembrie, cu pre-
selecþia naþionalã, care se va des-
fãºura începând cu ora 10.00, la
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.
Dacã înscrierile vor fi numeroase,
ea va continua ºi a doua zi. Nepre-

zentarea la preselecþia naþionalã
atrage dupã sine interzicerea intrã-
rii în competiþie. Pânã ieri erau apro-
ximativ 50 de concurenþi înscriºi
– numãr mic, comparativ cu edi-
þiile precedente, organizatorii spe-
rând ca el sã mai creascã pânã în
ziua preselecþiei naþionale.

„Sperãm cã o sã mai vinã, pen-
tru cã îi acceptãm ºi atunci. În Dolj
am organizat o preselecþiei în 13
iunie a.c., iar ulterior i-am pregãtit
pe concurenþii selectaþi. Nouã so-
liºti vocali ºi un instrumentist ne
vor reprezenta la preselecþia naþio-
nalã. Vom vedea dacã toþi vor mer-
ge mai departe. Sã sperãm cã da”,
a menþionat prof. Nicolae Dumi-
tru, referent în cadrul Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj. Acesta a adãugat cã tinerii

înscriºi – soliºti vocali ºi instrumen-
tiºti cu vârsta între 16 ºi 35 de ani
– provin din 18 judeþe, din munici-
piul Bucureºti ºi din Serbia.

O explicaþie pentru numãrul re-
dus de concurenþi vine ºi din lipsa
promovãrii naþionale, odatã cu re-
fuzul colaborãrii cu TVR. «Noi ne-
am propus sã ajungem cu promo-
varea în „Tezaur folcloric”, fiind
cea mai veche emisiune de gen din
þarã ºi care are o anume greutate.
Am obþinut la negocieri opt ediþii
ale emisiunii. Odatã cu refuzul

TVR, a mai durat ceva timp pânã
toate detaliile promovãrii sã fie dis-
cutate cu Favorit TV», a precizat
Amelia Etegan.

Colocviul folcloriºtilor,
cu peste 15 invitaþi ºi cinci noi

apariþii editoriale
Concursul se va desfãºura într-

o singurã etapã, eºalonatã în douã
zile de spectacol-concurs – pe 30
septembrie ºi 1 octombrie, iar Gala
Laureaþilor – pe 2 octombrie, toa-
te gãzduite, cu începere de la ora
18.30, de sala Teatrului Naþional din
Craiova. Juriul format din 13
membri ºi prezidat de prof. univ.
dr. Niþã Frãþilã, de la Academia de
Muzicã din Novi Sad (Serbia), va
acorda Premiile I, al II-lea ºi al III-
lea la fiecare din cele douã secþi-
uni, vocalã ºi instrumentalã, ca ºi
Marele Premiu ºi Trofeul Festiva-
lului, în valoare de 2.000 euro. De
asemenea, vor mai fi acordate Pre-
miul de popularitate (nominalizat de
public), Premiul pentru tinereþe sau
costum, Premiul pentru autentici-
tate, interpretare ºi þinutã scenicã.

„Tineri din toatã þara ºi de peste
graniþe vin aici în ideea de a obþine
un premiu, care este onorant pen-
tru ei ºi este, de fapt, punctul de
plecare într-o viitoare carierã ar-
tisticã. Însã, alãturi de secþiunea
aceasta de concurs revine în festi-
val Colocviul folcloriºtilor, cu o se-
rie de invitaþi, în majoritate membri
ai juriului, care vor prezenta co-
municãri ºtiinþifice. De asemenea,
vor fi prezentate apariþii editoriale
ale Centrului Culturii Tradiþionale
Dolj sau ale colaboratorilor”, a mai
precizat directorul Amelia Etegan.
Colocviul se va desfãºura miercuri,
30 octombrie, de la ora 11.00, în
Sala „I.D. Sîrbu” a Teatrului Naþi-
onal din Craiova.

50 de soliºti invitaþi în cele trei
seri de spectacol ºi douã

orchestre pe scena festivalului
Nu mai puþin de 50 de soliºti au

fost invitaþi în festival, de la con-
sacraþii Maria Ciobanu, Ionuþ Do-
lãnescu, Veta Biriº, Petricã Mîþu
Stoian º.a. la mai tinerii Zorina Bã-
lan, din Dolj, ºi Maria Casandra
Hauºi, din Maramureº, ambele câº-
tigãtoare ale Trofeului festivalului,
în anul 2013, respectiv 2009. Or-
ganizatorii evenimentului mai spun
cã, în distribuþia pe seri a soliºtilor
invitaþi, au þinut cont sã fie repre-
zentatã întreaga þarã. În plus, do-
rindu-ºi o ediþie despre tezaurul
culturii tradiþionale, au invitat pa-

 Invitaþi în recital:
Miercuri, 30 septembrie: Cosmin Streaþã ºi Taraful

din Melineºti (Dolj), Constantin Lãtãreþu ºi Taraful sãu
din Gorj, Gelu Voicu, Liviu Olteanu ºi Taraful din Gre-
ceºti (Dolj), Mitel Drãgulin ºi Taraful din Iancu Jianu
(Olt), Mirela Zisu, Maria Rotaru, Lavinia Bârsoghe, Mã-
dãlina Stoica, Izabela Tomiþa, Niculina Stoican, Mariana
Ionescu Cãpitãnescu, Petricã Mîþu Stoian, Veta Biriº.

Joi, 1 octombrie: Maria Ciobanu ºi Ionuþ Dolã-
nescu, Victoriþa Lãcãtuºu, Ion Drãgan, Olguþa Ber-
bec, Marioara Man Gheorghe, Georgeta Chiþoran, Dia-
na Cãlinescu, Alina Cristina Bâcã, Robert Târnãvea-

nu, Cristian Pomohaci, Maria Golban ªomlea, Elena
Jurjescu Todi, Stana Stepanescu, Leontin Ciucur, Con-
stantin Chisãr.

Vineri, 2 octombrie: Zorina Bãlan, Grupul bãrbã-
tesc „Burnasul” din Teleorman, Ovidiu Homorodean,
Ovidiu Olari, Cristian Fodor, Maria Butilã, ªtefania
Narenji, Ina Ioana Todoran, Angelica Fluture, Gheor-
ghe Roºoga, Vlãduþa Mãrioara Lupãu, Emilia Doro-
banþu, Casandra Maria Hauºi, Leontina Dorca, Gheor-
ghiþa Nicolae, Matilda Pascal Cojocãriþa, Luciana Vã-
duva Sfetcu, Vasilica Dinu, Mioara Velicu, Nineta Popa
Ionescu, Constantin Enceanu, Dumitru Zamfira.

tru tarafuri din Oltenia.
În toate cele trei seri de specta-

col vor acompania Orchestra An-
samblului Artistic „Ciprian Porum-
bescu” din Suceava, condusã de
Viorel Leancã, ºi cea a Ansamblu-
lui Folcloric „Maria Tãnase” din
Craiova, sub conducerea maestru-
lui Nicu Creþu – aflat în aceastã ipos-
tazã la 21 din cele 23 de ediþii ale
Festivalului „Maria Tãnase”. „Un
proiect cu o vechime de 46 de ani e
unul care meritã pãstrat, nu aban-
donat. Orice oraº ºi orice judeþ din
þara asta ºi l-ar dori”, a concluzio-
nat directorul Amelia Etegan.

***
Încã mai gãsiþi la vânzare bilete

pentru cele trei seri de spectacol.
Le puteþi procura de la Agenþia
Teatrului Naþional din Craiova (tel.
0251.413.677): costã 30 lei pen-
tru fiecare din serile de concurs ºi
40 lei pentru Gala Laureaþilor.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Decizia autoritãþilor aus-
triece de a retrimite 5.000
de imigranþi în alte state, in-
clusiv în România ºi Bulga-
ria, este rezultatul aplicãrii
cu stricteþe de cãtre Austria
ºi Germania a procedurilor
de azil, în contextul în care
numeroase þãri membre UE
sunt acuzate cã nu respec-
tã reglementãrile. Austria ºi
Germania par sã fi schim-
bat brusc atitudinea flexibi-
lã privind primirea extraco-
munitarilor, începând sã
aplice strict procedurile de
înregistrare a refugiaþilor.
Pe fondul reticenþei Româ-
niei, Slovaciei, Cehiei ºi
Ungariei de a accepta refugiaþi pe baza co-
telor obligatorii, Comisia Europeanã a anun-
þat miercuri cã a declanºat proceduri de
avertizare ºi sancþionare a 19 state mem-

Papa Francisc, primit
cu bucurie de mii
de newyorkezi

Papa Francisc a fost primit joi searã ca
o vedetã la  New York, fiind întâmpinat cu
strigãte de bucurie de mii de persoane în
timp ce a strãbãtut Fifth Avenue în papa-
mobil, în a doua etapã a voiajului sãu în
Statele Unite. Suveranul Pontif s-a oprit la
catedrala Saint Patrick, pentru o liturghie
de searã în prezenþã a circa 2.500 de
persoane, majoritatea membri ai clerului.
Pentru prima porþiune de parcurs pe
celebrul bulevard, înainte de a ajunge la
catedralã, papa a renunþat la vestitul sãu
Fiat 500 ºi a urcat în papamobil, în uralele
mulþimii pe care a binecuvântat-o cu
zâmbete generoase. Suveranul Pontif, al
patrulea papã care viziteazã New York-ul,
a fost întâmpinat pe treptele catedralei de
guvernatorul Andrew Cuomo ºi de prima-
rul oraºului, Bill de Blasio, precum ºi de
arhiepiscopul Timothy Dolan. Pentru vizita
papei au fost accelerate lucrãrile de
restaurare a catedralei, care s-au ridicat la
175 de milioane de dolari. Cinci evenimen-
te au fost programate în cursul zilei de
vineri: un discurs la ONU, o celebrare
ecumenicã la Muzeul 11 Septembrie, o
vizitã la o ºcoalã din Harlem, o procesiune
la Central Park ºi o liturghie de searã în
uriaºul complex sportiv de la Madison
Square Garden, în prezenþa a circa 20.000
de persoane. În prima sa vizitã în SUA,
papa Francisc a fost întâmpinat de mulþimi
entuziaste ºi a þinut discursuri pe teme
dragi lui, imigraþie, schimbare climaticã ºi
justiþie socialã.

Alegeri în Catalonia,
duminicã

Preºedintele catalan Artur Mas vrea sã
obþinã mandatul de a transforma cea mai
mare economie regionalã a Spaniei într-
un stat independent, în alegerile regiona-
le de duminicã. Mas continuã sã conteste
actualul status quo, în timp ce liderii de
afaceri, autoritãþile de reglementare ºi
politicienii avertizeazã în legãturã cu
consecinþele economice ale planului sãu.
Situaþia se aseamãnã cu opoziþia din
Marea Britanie faþã de independenþa
Scoþiei, din 2014, ºi cu opiniile europene
la adresa liderului elen Alexis Tsipras din
acest an. Scoþienii au votat în cele din
urmã împotriva independenþei la referen-
dumul de anul trecut, în timp ce Tsipras a
obþinut duminica trecutã al doilea mandat
de premier, chiar dacã a cedat cererilor
liderilor europeni pentru noi mãsuri de
austeritate. Guvernatorul Bãncii Spaniei,
Luis Maria Linde, a avertizat luni cã o
Catalonie independentã ar fi exclusã din
zona euro, iar bãncile nu ar mai beneficia
de finanþare din partea Bãncii Centrale
Europene. Sondajele de opinie continuã
sã indice însã cã sprijinul pentru indepen-
denþã este în creºtere. Un sondaj de opinie
publicat de El Mundo pe 21 septembrie a
arãtat cã platforma pro-secesiune Junts
pel Si, care include partidul Convergen-
cia al preºedintelui Mas, va câºtiga pânã
la 66 de locuri în Parlamentul catalon ºi
ar putea miza pe sprijinul altor nouã
locuri din partea partidului anti-capita-
list CUP. Dacã partidele pro-independen-
þã vor obþine majoritatea absolutã, va
începe un joc de-a ºoarecele ºi pisica cu
guvernul de la Madrid, considerã Antonio
Barroso, analist la Teneo Intelligence.
Dacã nu, va începe o luptã politicã, cu
incertitudini legate de cine va conduce
regiunea, a spus Barroso. Mas a afirmat
cã obþinerea majoritãþii îi va acorda
mandatul de care are nevoie pentru a
începe procesul secesiunii, despre care
guvernul spaniol a avertizat cã este
exclus. În timp ce Scoþia reprezintã sub
10% din economia britanicã, în cazul
Cataloniei ponderea este de douã ori mai
mare în economia Spaniei.

Casa Albã a precizat cã întrevederea din-
tre preºedintele american Barack Obama ºi
omologul sãu rus, Vladimir Putin, anunþatã
pentru luni, 28 septembrie, la New York, în
marja Adunãrii Generale a ONU, va avea loc
la “cererea” Rusiei ºi nu invers, pentru a ri-
sipi orice semne de îndoialã în aceastã pri-
vinþã.  Putin nu era doar nerãbdãtor sã aibã

Mii de militari unguri urmeazã sã fie
prezenþi - cu vehicule de transport ºi
tancuri - la frontiera de sud, cu Serbia,
pentru a o „proteja”, a anunþat Tibor
Benko, ºeful Satului Major ungar. ªeful
Statului Major a declarat cã militarii vor
continua sã construiascã gradul de la
frontiera dintre Croaþia ºi Ungaria ºi cã
“protecþia va include mai multe elemen-
te”. Lucrãrile de construcþie se înca-
dreazã în planificare, a adãugat el.
Benkko a subliniat cã exerciþiul mili-
tar “Acþiune Hotãrâtã 2015” s-a des-
fãºurat ca rezultat al crizei migrãrii.
Cu ajutorul exerciþiului, armata s-a
pregãtit pentru sarcini în gestionarea
presiunii migraþiei, iar reglementãri în
acest sens au fost aprobate de cãtre

Austria ºi Germania începAustria ºi Germania începAustria ºi Germania începAustria ºi Germania începAustria ºi Germania încep
sã aplice procedurile de azilsã aplice procedurile de azilsã aplice procedurile de azilsã aplice procedurile de azilsã aplice procedurile de azil

bre UE care au implementat incorect re-
gulile privind azilul. Comisia Europeanã a
transmis scrisori de notificare formalã
acestor state, inclusiv României. În plus,

pe fondul disensiunilor privind pri-
mirea imigranþilor extracomunitari,
Austria ºi Germania au anunþat joi
searã cã vor aplica strict Regula-
mentul Dublin, care prevede cã
potenþialii refugiaþi trebuie sã soli-
cite azil în primul stat membru UE
în care ajung. În acest context, mi-
nistrul austriac de Interne, Johan-
na Mikl-Leitner, a explicat cã a tri-
mis 5.000-5.500 de extracomuni-
tari în mai multe þãri, inclusiv în
România ºi Bulgaria. “Dacã îmi
amintesc cifra corect, am trimis
peste 5.000-5.500 de extracomu-
nitari înapoi din Austria, în special
în Bulgaria ºi România printre alte
þãri”, a declarat Johanna Mikl-Leit-
ner, ministrul austriac de Interne.

Grecia, Italia, Malta ºi Ungaria sunt prin-
cipalele porþi prin care extracomunitarii din
Orientul Mijlociu ºi Africa ajung în Uniu-
nea Europeanã.

Ungaria va mobiliza mii de militari
ºi tancuri la frontiera cu Serbia

Parlament, a adãugat el. Aceste regle-
mentãri detaliazã diverse sarcini prevã-
zute de lege. Astfel, militarii sunt abili-
taþi, între altele,
sã verifice docu-
mente,  sã per-
cheziþioneze cor-
poral persoane ºi
sã gest ioneze
mulþimi de oa-
meni - însã regle-
mentãrile cu pri-
vire la folosirea
armamentului din
dotare nu au fost
modificate, a subli-
niat Benko. ªeful
Statului Major un-

Casa Albã precizeazã cã întâlnirea
Obama-Putin va avea loc „la cererea Rusiei”

aceastã întâlnire, ci chiar o dorea cu “dispe-
rare”, a comentat într-o conferinþã de presã
purtãtorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Ear-
nest, adãugând cã, în baza “cererilor repe-
tate” venite din partea rusã se poate spune
cã Moscova pare destul de interesatã în a
avea o convorbire cu Obama. În cele din
urmã, ºeful administraþiei americane a de-

cis “cã meritã sã angajeze în acest moment
o întâlnire tete-a-tete cu preºedintele Putin
pentru a vedea dacã interesele SUA pot fi
susþinute”, a adãugat Josh Earnest. “Cred
cã are sens ca preºedintele Obama sã dis-
cute cu omologul sãu rus pentru a vedea
dacã poate obþine mai multe clarificãri cu
privire la intenþiile Rusiei în Ucraina (...) ºi
dacã acesta este dispus mãcar sã ia în con-
siderare sfatul preºedintelui Obama în ceea
ce priveºte consolidarea sprijinului militar
pentru regimul lui (preºedintelui sirian Bas-
har) Al-Assad”, a declarat acelaºi purtãtor
de cuvânt. Purtãtorul de cuvânt al Kremli-
nului, Dmitri Peskov, a expus o viziune di-
feritã asupra acestei întrevederi ºi a obiec-
tivelor ei. “Desigur, subiectul principal va
fi Siria”, a indicat Peskov, adãugând cã
Ucraina va fi discutatã numai “în cazul în
care timpul va permite”. Întâlnirea ce va
avea loc luni, 28 septembrie, la New York
între preºedintele rus Vladimir Putin ºi
omologul sãu american Barack Obama, a
fost convenitã de “comun accord”, a mai
spus purtãtorul de cuvânt al Kremlinului.

gar a mai anunþat cã 4.300 de militari
au participat la exerciþiu ºi cã la frontie-
rã vor fi mobilizaþi tot atâþia militari.
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07:00 Comorile Toscanei
07:30 În grãdina Danei
08:00 Gala Umorului
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Postmeridian
11:10 Cu cântecul prin þarã
12:40 Nu uita cã eºti român!-

Nicolae Furdui Iancu
14:00 Telejurnal
14:30 Blitz în Capitalã
15:00 Ora regelui
16:00 Bibliotecarul din Iadul de

gheaþã
17:00 Gimnasticã artisticã
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Interviurile ºi reportajele

Telejurnalului
21:30 Cu ochii-n 4
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Domnul Klein
1976, Franþa, Dramã
01:35 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:30 Teleenciclopedia
03:20 Vorbeºte corect!
03:30 Telejurnal
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 A doua emigrare
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Pelerin
10:20 5 minute de istorie
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Dobro urban
12:00 Burlacii
2005, România, Comedie
12:40 5 minute de istorie
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Memorialul Durerii
14:10 Prieteni pe viaþã
2008, SUA, Dramã
15:50 5 minute de istorie
16:00 Europa 360°
16:30 Rugby
18:30 Agenda Festivalului

Enescu 2015
19:00 360°-GEO
20:10 Hope Ranch
2002, SUA, Familie, Western
21:50 Momentart
22:10 Filmul de artã
22:20 Þarul Ivan îºi schimbã

profesia
1973, Rusia, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie, Istoric, SF
23:50 5 minute de istorie
00:10 Prieteni pe viaþã (R)
2008, SUA, Dramã
01:50 Muzica e viaþa mea
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Dobro urban
03:30 Agenda Festivalului

Enescu 2015
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Cap compas

TVR 2

07:45 Renaºterea companiei
Marvel

08:40 Un strop de mare
10:35 2 + 2
12:20 Houdini
13:50 RoboCop
15:45 Lumea nouã
18:00 Bãrbaþi, femei ºi copii
20:00 O zi în pantofii altcuiva
21:40 Fata dispãrutã
00:05 Ray Donovan
01:05 Casa minciunilor
01:40 Chef
03:35 Fata dispãrutã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Karate Kid III
1989, SUA, Acþiune, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
14:15 Masterchef (R)
16:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Escape Plan: Testul

suprem
2013, SUA, Acþiune, Mister,

Thriller
22:45 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic, Mister
01:15 Escape Plan: Testul

suprem (R)
2013, SUA, Acþiune, Mister,

Thriller
03:00 Media Music Awards 2
03:30 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic, Mister
05:30 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
06:15 Clubul zânelor
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Thriller

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Visuri muncite
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Disaster Date
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
03:45 Doamne de poveste
04:30 Acasã în bucãtãrie
05:15 Dincolo de povestiri

07:30 La Mãruþã
09:00 Sirocco (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Regina balului (R)
14:45 Schimbul (R)
16:45 La bloc
18:45 Un film simplu
20:30 Cronicile din Huadu
22:45 Procedura standard
01:00 Cronicile din Huadu (R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Regele Ralph (R)

1991, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste

11:00 Totul despre bãieþi

2002, SUA, Comedie

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:30 Burlãciþa (R)

02:30 Observator (R)

03:15 Totul despre bãieþi (R)

2002, SUA, Comedie

05:15 Lassie

1997, Canada, Dramã, Familie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

08:00 Teleshopping

08:30 Feriha

2011, Turcia, Dramã, Romantic

11:00 Arena bucãtarilor

11:30 Gaºca

2007, România, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Vacanþa Mare: Leana s-

a întors!

23:00 Dispãrutã

2012, SUA, Thriller

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Asta-i România! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Jurnalul STV Junior (R)

10:30 ªcoala.tv

11:00 Mondenii

2006, România, Comedie

11:30 Secretul lui Bachus

1984, România, Acþiune,

Comedie

14:00 B.D. intrã în acþiune (R)

1970, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:15 Cireaºa de pe tort

20:15 Zi de instrucþie

2001, SUA, Dramã

23:00 Femeile din umbrã

2008, Franþa, Dramã, Istoric,

Rãzboi

01:30 Zi de instrucþie (R)

2001, SUA, Dramã

04:00 Secretul lui Bachus (R)

1984, România, Acþiune,

Comedie

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Campionatul European de

Minifotbal 2015: Sferturi
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Magazin UEFA Europa

League
15:00 Campionatul European de

Minifotbal 2015: Semifinale
17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:30 Campionatul European de

Minifotbal 2015: Finala micã
21:30 ªtiri Sport.ro
22:00 Campionatul European de

Minifotbal 2015: Finala
23:00 ªtiri Sport.ro
23:30 Patrula Balamuc: Episodul

10, 11
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation

SPORT.RO
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07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:20 Expo Milano 2015
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Charlot se întoarce târziu

acasã
1916, SUA, Comedie, Familie,

Scurt metraj
15:00 Gimnasticã artisticã
18:00 Istorii de buzunar
18:15 Lozul cel mare
18:45 Observatori la Parlamen-

tul European
19:45 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal
21:00 Steaua Bucureºti-

F.C.Voluntari
23:10 Secretele mafiei
1972, Franþa, Crimã, Dramã
01:20 Garantat 100%
02:10 Charlot se întoarce târziu

acasã (R)
1916, SUA, Comedie, Familie,

Scurt metraj
02:40 Comorile Toscanei
03:10 Telejurnal
04:00 Postmeridian
04:55 Universul credinþei
05:40 Universul credinþei
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Motomagia
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Strãinul
1964, România, Dramã
15:40 Pelerin
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Agenda Festivalului

Enescu 2015
19:00 360°-GEO
20:10 O varã cu Mara
1988, România, Romantic,

Dragoste
21:35 Interviurile TVR 2
22:35 Mituri muzicale româneºti
23:35 Strãinul (R)
1964, România, Dramã
01:05 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Motomagia

TVR 2

07:40 Viaþa nu este pentru laºi
09:15 Rio 2
10:55 Filme ºi vedete
11:25 O zi în pantofii altcuiva
13:00 Chef
14:55 Cãlãtoria mea
16:45 Gigolo de ocazie
18:15 Rio 2
20:00 Aferim!
21:50 E nevoie de un erou
22:50 De vorbã cu Blunt
23:20 Legea armei
01:10 Evadare disperatã
02:45 Ce-am gãsit sã fie al

meu
04:15 Aferim!
06:00 Adolescentul atomic

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Dansul inimii
2013, Coreea de Sud, SUA,

Muzical
13:15 ªtirile Pro Tv
13:30 Masterchef (R)
15:45 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Uimitorul Om-Pãianjen
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
23:00 Spune-mi cu cine te

însoþeºti
2012, SUA, Thriller
01:30 Uimitorul Om-Pãianjen (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
03:45 Dansul inimii (R)
2013, Coreea de Sud, SUA,

Muzical
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Visuri muncite
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Suflet cãlãtor
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Zodiacul de acasã (R)
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
03:45 Doamne de poveste
04:30 Acasã în bucãtãrie
05:15 Zodiacul de acasã
06:00 Vorbeºte lumea (R)

07:30 Doamne de poveste
08:30 Extravagantul Mr. Deeds

(R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Sirocco (R)
15:00 Un film simplu (R)
16:30 La bloc
18:30 Ziua cârtiþei
20:30 Impuls
22:30 Rãzbunare fãrã limite
00:30 Impuls (R)
02:15 Cine A.M.
05:30 În cãutarea lui Forrester

PRO CINEMA

09:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator
13:15 X Factor (R)

16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator
20:00 Specialistul

1994, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller

22:00 Macete
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Thriller
00:00 X Factor (R)

03:00 Observator (R)
03:45 Specialistul (R)

1994, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Arena bucãtarilor (R)

08:00 Teleshopping

08:30 Feriha

2011, Turcia, Dramã, Romantic

11:30 Sport, dietã ºi o vedetã

12:00 Club Nautica (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 September

2007, Australia, Dramã

16:00 D-Paparazzi (R)

17:00 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Veriga sãlbaticã

2008, SUA, Romania, Acþiune,

SF, Thriller

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:15 Feriha (R)

2011, Turcia, Dramã, Romantic

05:15 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior (R)
10:30 ªcoala.tv
11:00 Secrete de stil
11:30 Sãnãtate cu Stil
12:00 Columna
1968, România, Dramã, Istoric
15:00 Cronica cârcotaºilor (R)
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort (R)
20:15 Schimb de mame (R)
22:15 La TV (R)
23:00 Columna (R)
1968, România, Dramã, Istoric
01:30 Schimb de mame (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
05:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Campionatul European de

Minifotbal 2015: Finala micã
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Campionatul European de

Minifotbal 2015: Finala
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Cluj-

Napoca: Sebastian Ciobanu-
Redouan Cairo, Bogdan Stoica-
Ivan Stanic

23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

ANIVERSÃRI
Cu ocazia împlinirii a
40 de ani de la cele-
brarea cãsãtoriei co-
legei noastre VAªCU
MARIA (BICUÞ) îi urãm
viaþã lungã ºi fericitã
alãturi de minunata fa-
milie. Mulþi ani fericiþi
ºi însoriþi! Colegii de
facultate îºi amintesc
cu emoþie ºi bucurie
de  frumoasa nuntã,
ºi, chiar dacã anii au
trecut, pãstrãm în su-
flete nostalgiile  tine-
reþii!Cu admiraþie ºi
preþuire, Familia Pro-
fesor Inginer Aurel
Târâº (Relu).

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc
– Centru Vechi – an-
gajeazã ospãtari. Te-
lefon: 0726/066.536;
0722/892.195.
Restaurantul Portofino
Filiaºi angajeazã os-
pãtari. Telefon: 0769/
177.724.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. DIALTRANSMED
SRL angajeazã soferi
ambulanþã A2, punct
de lucru Bucureºti.
Cerinþele postului: per-
soanã dinamicã, ama-
bilã, comunicativã, so-
ciabilã ºi fãrã prejude-
cãþi. Cursuri de ambu-
lanþier sau experienþa
în domeniu, constituie
avantaj. Relaþii la tele-
fon: 0786/461.687.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re  decomandate
e ta j  1 .  Te le fon :
0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu
trei camere, decoman-
dat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro
negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
VÂND casã urgent,
Catargiu, toate utilitã-
þile, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
URGENT! Vând casã
Catargiu. Telefon:
0722/297.009.
Vând casã comuna
Roºiile, sat Româneºti,
judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti
- Goieºti. Telefon:
0760/024.474; 0351/
460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
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 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/ 887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1300 pen-
tru programul Rabla.
0351/415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelen-
tã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr de la unic
proprietar auto TICO,
euro 2, sau MATIZ,
euro 4. Telefon:
0771/290.539; 0351/
460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu viþel.
Telefon: 0769/694.215,
0251/450.044.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/ 506.962;
0768/ 437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/ 14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/ 880.474.

Vând frigider Electos-
tar, piese Dacia noi,
bocanc, ghete piele,
casete pãstrare arma-
ment, calculator in-
struire copii, douã roþi
155/13, telescoape
Tico spate, piei bovi-
nã, prelucrate - 6,80
mp. Telefon: 0735/
445.339.
Vând urgent ºi foarte
ieftin maºinã de spã-
lat marca ARDO,
aproape nouã, cu ga-
ranþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând capre de
rasã. Telefon: 0764/
802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon:
0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de
teracotã verde, ne-
montatã, TV color
102 cm, polizor 2500
Waþi, pat mecanic,
saltea, cãrucior han-
dicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Sineasca, groapã
suprapusã, douã lo-
curi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Filiphs 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto.Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5 ser-
tare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.

Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, performant
cu douã sonde diferite.
Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare ol teneºt i ,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, tele-
vizor color Grun-
ding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat,  dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Primesc în gazdã elevi
sau studenþi exclus fa-
milii. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3, cen-
tralã, aer condiþionat.
Telefon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
Închiriez garsonierã
1Mai, mobilatã, exclus
elevi. Telefon: 0729/
684.222.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã
la bloc lângã Medici-
na Nouã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.

Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pensi-
onarã pentru supra-
vieþuire. Telefon: 0762/
728.493.
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decen-
tã, loialã, de la þarã,
sã împart viaþa, sã-
mi umple golul ºi sin-
gurãtatea. Telefon:
0 7 8 4 / 7 4 3 . 5 4 1 ;
0767/702.734.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil.Telefon: 0723/
684.511.

Caut donaþii cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469.
Caut o persoanã care
sã mã îngroape. Îi plã-
tesc dãrile blocului, îi
rãmâne pensia ºi locul
de veci. Telefon: 0762/
728.493.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PIERDUT CUI seria
F16/1260/2012 ºi Cer-
tificate Constatatoare
sediu social ºi terþi nr.
514319/05.04.2012.
COMEMORÃRI

O lacrimã ºi flori în
amintirea celui ce a fost
bunul ºi dragul nostru
GEORGE SÂIA. A tre-
cut un  an de când ai
plecat la cele veºnice.
Emilia, Costel ºi Geni-
ca Vîþã nu te-au uitat.
Vei fi mereu în gându-
rile noastre.

Cu aceeaºi durere în
suflet, fiica Anca,
aminteºte tuturor ce-
lor care l-au cunos-
cut pe Prof. Univ.
GÃNESCU ION, cã s-
au împlinit 6 luni de
la plecarea sa pe un
drum fãrã întoarcere.

Îi simt lipsa din zi în zi,
a rãmas un gol în su-
fletul meu, care nu se
va mai umple nicioda-
tã! Regrete eterne!
Familia Toma din
Goieºti comemorea-
zã 6 luni de lacrimi ºi
durere de la despãr-
þirea de cel ce a fost
frate, naº ºi unchi de
neînlocuit Prof. Univ.
GÃNESCU ION. Nu îl
vom putea  uita nici-
odatã!Candela recu-
noºtinþei noastre sã-
i ardã veºnic la cãpã-
tâi! Flori ºi lacrimi pe
mormânt!
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În etapa a 5-a a Ligii a III-a,
CS Universitatea II Craiova în-
tâlneºte astãzi pe FC Hunedoara,
iar meciul se va juca simultan cu
disputa de pe „Extensiv”, dintre
prima echipã a ªtiinþei ºi Pandu-
rii, respectiv de la ora 17. Echi-
pa lui Mogoºanu are doar 3
puncte din cele 3 meciuri jucate,
într-una dintre etape având pau-
zã, iar astãzi se confruntã cu
unele probleme de lot, la fel ca
prima formaþie a juveþilor, care
nu mai poate trimite întãriri sate-
litului. Dinu, Burlacu ºi Cãle sunt
accidentaþi, Buzãrnescu a aban-
donat activitatea recent, iar în
aceste condiþii primul „unspreze-
ce” ar putea fi: Popescu – Lãzã-
rescu, Hreniuc, Ciocotealã, Lui-
cã – Manea, Iuga, Gârbiþã, Ar-
mãºelu, Scarlat - Jurj.

Formaþiile doljene au adversari de podiumFormaþiile doljene au adversari de podiumFormaþiile doljene au adversari de podiumFormaþiile doljene au adversari de podiumFormaþiile doljene au adversari de podium
Oaspeþii de astãzi se aflã pe lo-

cul 2 în clasament, cu 9 puncte,
în timp ce Universitatea II ocu-
pã poziþia a 13-a, cu 3 puncte.
Într-un alt meci din seria a patra,
CSO Filiaºi (locul 11, cu 3 punc-
te) evolueazã în deplasare cu ASU
Poli Timiºoara, liderul la zi din
seria a patra, formaþie susþinutã
de majoritatea suporterilor fostei
„Poli”. Totodatã, ºi în seria a treia
CS Podari (locul 7, cu 6 puncte)
va avea parte de un adversar cla-
sat pe podium, fiindcã se depla-
seazã la Slatina pentru meciul cu
Inter Olt (locul 2, cu 10 punc-
te). Cel mai probabil, antrenorul
Dragoº Bon va folosi echipa:
Nedelcovici - Marcu, Chircan,
Dreºcã, Ciocionã - Dragomir,
Marinoiu – I. Badea, I. ªerban,
Raicea - G. Neacºu.

Astãzi, de la ora 14, în Sala Polivalen-
tã, echipa femininã de handbal SCM Cra-
iova joacã împotriva lui CSM Ploieºti, în
etapa a 7-a a Ligii Naþionale. Fetele pre-
gãtite de Simona Gogârlã vin dupã douã
rezultate pozitive obþinute în deplasare,
un egal la Roman ºi o victorie la Cluj,
aflându-se acum pe locul 9, cu 7 puncte.
De partea cealaltã, CSM Ploieºti este for-
maþia care completeazã podiumul înce-
put de coloºii CSM Bucureºti ºi HCM Baia
Mare. Echipa prahoveanã, pregãtitã de
Neven Hrupec, este pe locul 3, cu 13
puncte, iar preambulul sezonului a în-
vins-o pe SCM chiar în Sala Polivalentã,
la “Cupa Craiovei”.

“Sper sã continuãm prestaþiile bune din
ultimele douã jocuri, sã avem aceeaºi ati-

SCM Craiova vrea revanºa
în faþa Ploieºtiului

tudine ºi dãruire ºi sã câºtigãm în faþa
fanilor noºtri” a spus Simona Gogârlã.
„Vom face totul pentru a câºtiga. Craio-
va este o echipã bunã, rapidã, cu destule
jucãtoare bune, precum Bãbeanu sau Ziv-
kovic. Am vãzut jocul lor de la Roman,
în care au jucat foarte bine ºi au obþinut
un rezultat bun, apoi au câºtigat la zece
goluri la Cluj, deci sunt într-o formã bunã
ºi va trebui sã fim la nivel maxim pentru
a ne impune” a precizat ºi antrenorul croat
Neven Hrupec. Dupã aceastã etapã, cam-
pionatul se va întrerupe timp de trei sãp-
tãmâni pentru cã echipa naþionalã va dis-
puta partidele cu Lituania (acasã, 8 oc-
tombrie) ºi Belarus (deplasare, 11 octom-
brie), din preliminariile Campionatului Eu-
ropean din 2016. 

Meciurile etapei a 6-a din Liga a IV-a Dolj se
disputã astãzi, de la ora 11, capul de afiº fiind
disputa de la Cârcea, dintre liderul ligii, Viitorul ºi
echipa lui Dorel Stoica, Tractorul Cetate, care va fi
arbitratã de o brigadã FIFA, cu Sebastian Colþescu
la centru. Iatã probgramul cu brigãzile de arbitri ºi
observatorii: Recolta Ostroveni – Luceafãrul Craiova
(C. Tulbã – L. Dida, C. Luicã; Obs: Radu Vitan),
ªtiinþa Malu Mare – Sic Pan Unirea (I. Niþoi – C.
Spãtãrelu, G. Tudor; O. Pãdureanu), Unirea Leamna
– Metropolitan Iºalniþa (G. Dinu – A. Dârmon, M.
Bãrbulescu; C. Cotora), Viitorul Cârcea – Tractorul
Cetate (S. Colþescu – D. Mitruþi, M. Iliescu; F. Ion,
B. Pâncu), Dunãrea Calafat – Progresul Segarcea (I.
Catanã – C. Nicola, C. Mihai; M. Ezaru; C. Roman),
Danubius Bechet – Dunãrea Bistreþ (L. Vozaru – C.
Ilinca, C. Teodorescu; D. Busuioc, H. Stãnescu).

Clasament: 1. Cârcea 12p, 2. Bechet 12p, 3.
Calafat 12p, 4. Segarcea 12p, 5. Ostroveni 10p,
6. Cetate 10p, 7. Bistreþ 7p, 8. Leamna 6p, 9.
Iºalniþa 3p, 10. Unirea 2p, 11. Malu Mare 1p, 12.
Luceafãrul 0p.

Liga a IV-a Dolj

Colþescu arbitreazã
derby-ul de la Cârcea

Sâmbãtã
„U” Craiova – Pandurii, Liga I – ora 17 (Di-

gisport 1, Dolcesport 1, Look TV)
Viitorul – Petrolul, Liga I – ora 20 (Digis-

port 1, Dolcesport 1, Look TV)
Anglia – Þara Galilor, Cupa Mondialã la

rugby – ora 22 (Digisport 1)
Finala WTA de la Guangzhou – ora 10 (Di-

gisport 2)
Semifinalele Challengerului de tenis de la

Sibiu – ora 12 (Digisport 2)
FC Barcelona – Las Palmas, Primera Divi-

sion – ora 17 (Digisport 2, Dolcesport 2)
Real Madrid – Malaga, Primera Division –

ora 19.15 (Digisport 2, Dolcesport 2)
Napoli – Juventus, Serie A – ora 21.45 (Di-

gisport 2)
HC Odorhei – Energia Tg. Jiu, Liga Naþio-

nalã masculinã de handbal – ora 12.45 (Di-
gisport 3)

Italia – Canada, Cupa Mondialã la rugby –
ora 16.30 (Digisport 3)

Africa de Sud – Samoa, Cupa Mondialã la
rugby – ora 18.45 (Digisport 3)

Villareal – Atletico Madrid, Primera Divisi-
on – ora 21.30 (Digisport 3, Dolcesport 2)

Nantes – PSG, Ligue I – ora 23.30 (Digis-
port 3)

Olimpik Doneþk – ªahtior Doneþk, campio-
natul Ucrainei – ora 14 (Dolcesport 2)

România – Cehia, CE de volei feminin, ora
16 (Dolcesport 3)

Newcastle – Chelsea, Premiere League –

ora 19.30 (Dolcesport 3)
FC Sevilla – Rayo Vallecano, Primera Divi-

sion – ora 21.30 (Dolcesport 3)
VFB Stuttgart – Monchengladbach, Bun-

desliga – ora 16.30 (Dolcesport 4)
Serbia – Germania, CE de volei feminin, ora

19 (Dolcesport 4)
Turcia – Azerbaidjan, CE de volei feminin,

ora 21.30 (Dolcesport 4)
Tottenham – Manchester City, Premiere

League – ora 14.45 (Eurosport 1)
Manchester United - Sunderland, Premie-

re League – ora 17 (Eurosport 1)
Toronto – Chicago Fire, MLS, ora 21 (Eu-

rosport 2)
Mainz – Bayern Munchen, Bundesliga –

ora 16.30 (Eurosport 2)
Duminicã

Gremio – Avai, campionatul Braziliei – ora
3 (Digisport 1)

Verona – Lazio, Serie A – ora 17 (Digis-
port 1)

Astra – FC Botoºani, Liga I – ora 18.30
(Digisport 1, Dolcesport 1, Look TV)

Steaua – FC Voluntari, Liga I – ora 21 (Di-
gisport 1, Dolcesport 1, Look TV)

Cruzeiro – Curitiba, campionatul Braziliei

– ora 0.30 (Digisport 1)
Australia – Uruguay, Cupa Mondialã la

rugby – ora 14 (Digisport 2)
Scoþia – SUA, Cupa Mondialã la rugby –

ora 16.30 (Digisport 2)
România – Irlanda, Cupa Mondialã la rug-

by – ora 18.45 (Digisport 2)
Inter – Fiorentina, Serie A – ora 21.45 (Di-

gisport 2)
Genoa – AC Milan, Serie A – ora 13.30 (Di-

gisport 3)
Finala Challengerului de tenis de la Sibiu –

ora 15.30 (Digisport 3)
HCM Baia Mare – Motor Zaporojie, Liga

Campionilor la handbal masculin – ora 18
(Digisport 3)

Real Sociedad – Athletic Bilbao, Primera
Division – ora 21.30 (Digisport 3, Dolces-
port 3)

Sporting Gijon – Betis, Primera Division -
ora 13 (Dolcesport 1)

România – Germania, CE de volei feminin -
ora 16 (Dolcesport 1)

La Coruna – Espanol, Primera Division -
ora 17 (Dolcesport 2)

Getafe – Levante, Primera Division - ora
19.15 (Dolcesport 2)

Arizona Cardinals – San Francisco, NFL –
ora 23 (Dolcesport 2)

Watford – Crystal Palace, Premiere Lea-
gue – ora 18 (Dolcesport 4)

Borussia Dortmund – Darmstadt, Bundes-
liga, ora 18.30 (Eurosport 2)

Sport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TVSport la TV

HandbalHandbalHandbalHandbalHandbalHandbalHandbalHandbalHandbal

Liga a III-aLiga a III-aLiga a III-aLiga a III-aLiga a III-aLiga a III-aLiga a III-aLiga a III-aLiga a III-a
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1. Astra 11 6 3 2 21-16 21
2. Viitorul 11 5 5 1 20-10 20
3. Steaua 11 5 4 2 12-7 19
4. Pandurii 11 5 4 2 14-11 19
5. Dinamo 11 4 6 1 12-7 18
6. ASA 11 4 5 2 11-7 17
7. Craiova 11 4 3 4 11-9 15
8. CFR Cluj 11 5 4 2 16-10 13
9. ACS Poli 11 3 3 5 6-12 12
10. CSMS Iaºi 11 3 3 5 6-13 12
11. Concordia 11 2 3 6 11-16 9
12. Botoºani 11 1 5 5 7-13 8
13. Voluntari 11 0 5 6 6-17 5
14. Petrolul 11 1 5 5 7-12 2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

organizeaza actiuni de selecie la fotbal la grupele de juniori nascuti in  anii
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Actiunile vor avea loc la Stadionul Tineretului in fiecare dimineata de luni
pana vineri incepand cu ora 09,00.

Persoane de contact:
Antrenor Ustabacieff Dandu  - grupele 2003 si 2007 – tel. 0723622961
Antrenor Dobrotescu Alin - grupa 2004 – tel. 0723055640
Antrenor Vrajitoarea Bogdan - grupa 2005 - tel. 0746347404
Antrenor Calin Viorel grupa - 2006 – tel. 0769623922
Antrenor  Vitan Radu  grupele - 2008 si 2009 – tel. 0752190531

sportsportsportsportsport

Liga I – etapa a XII-a
Meciurile ACS Poli – CSMS Iaºi ºi ASA – CFR Cluj s-au jucat

asearã.
Astãzi
“U” Craiova - Pandurii Târgu Jiu, ora 17:30
FC Viitorul - Petrolul Ploieºti, ora 21
Mâine
Astra Giurgiu - FC Botoºani, ora 18:30
Steaua - FC Voluntari, ora 21
Luni, 28 septembrie 
Concordia Chiajna - Dinamo, ora 21

UTA Bãtrâna Doamnã – Pandurii 2-4 – dupã lovi-
turi de depatajare (1-1 dupã 120 de minute)

Au marcat: Nistor 87 – aut. / Sãpunaru 10.
Viitorul II – Academica Clinceni 2-1
Au marcat: R. Marin 48, Grecu 79 / Kuku 41.
CS Baloteºti – CFR Cluj 0-1 – dupã prelungiri.
A marcat: Beleck 112.
Bucovina Pojorâta – ASA 1-4
Au marcat: Cãinari 89 / Manolov 2, 72, G. Mure-

ºan 29, Axente 72.
ACS Berceni – CSMS Iaºi 2-4 – dupã lov. de dep.

(1-1 dupã 120 de minute)
Au marcat: L. Dobre 7 / Golubovic 90.
CSM Rm. Vâlcea – ACS Poli 0-2
Au marcat: Curtean 6 – pen., Llorente 26.
SC Bacãu – „U” Craiova 5-3, dupã lovituri de de-

partajare, (1-1 dupã 120 de minute)
Au marcat: Pavel 3 / Mazarache 43.
Unirea Brânceni – Astra 0-3

Cupa României – „ºaisprezecimi”Cupa României – „ºaisprezecimi”Cupa României – „ºaisprezecimi”Cupa României – „ºaisprezecimi”Cupa României – „ºaisprezecimi”
Au marcat: I. Roºu 1, 87, 90, Enache 44, Alibec 72.
Rapid Suceava – FC Braºov 0-2
Au marcat: B. Ene 75, Leþan 81.
FCM Baia Mare – FC Voluntari 1-0
A marcat: Codin 89.
CS Mioveni – FC Botoºani 1-2
A marcat: A. Popa 71 / Dan Roman 38, Cabrera 80.
Unirea Tãrlungeni – Petrolul 0-6
Au marcat: Benga 30, Tamuz 39, 90, Varga 48,

Milinceanu 79, Lemnaru 85.
Ripensia Timiºoara – Viitorul 0-2
Au marcat: Miºelãricu 14, Fl. Tãnase 90.
ASA II – Concordia Chiajna 0-4
Au marcat: Purece 12, R. Rãducanu 32, M. Con-

stantinescu 82, Pena 85.
Dacia Unirea Brãila – Dinamo 2-3
Au marcat: Necoarã 40 – pen., Muscã 86 / Gnoho-

re 63, 73, 75.
 „U” Cluj – Steaua 0-1 A marcat: Tahar 81.

Înaintea derby-ului de Oltenia,
antrenorul Craiovei, Emil Sãndoi, a
subliniat problemele de lot pe care le
întâmpinã ºi forþa adversarului de
astãzi. „Întâlnim o echipã bunã, Pan-
durii, care a avut rezultate în ultimii
ani ºi care posedã un lot valoros ºi
numeros, permiþându-ºi sã facã ºi
recent un transfer de marcã, Sãpu-
naru. Mai sunt acolo jucãtori care au
jucat la un nivel înalt, inclusiv în cu-
pele europene, precum Hora, Rãduþ,
Nicoarã, Nistor sau cei doi mijlocaºi
centrali. Noi avem nevoie sã conti-
nuãm seria de rezultate pozitive, chiar
dacã ne confruntãm în continuare cu
probleme de lot. Am încredere cã bã-
ieþii pot evolua cel mai înalt nivel ºi
sã facã faþã oricãrui adversar, mã ba-
zez pe forþa grupului. Popov ºi Zla-
tinski s-au acomodat deja ºi au evo-
luþii din ce în ce mai bune. N-ar fi rãu
deloc sã obþinem 4 puncte din me-
ciurile cu Pandurii ºi CFR Cluj. ªtim
cã n-am scos puncte din partidele cu
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Stadion: „Extensiv”, astãzi, ora 17
Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Popov, Acka, Vãtãjelu – Mateiu,

Zlatinski – Ivan, Bawab, Nuno Rocha - Curelea. Antrenor: Emil
Sãndoi. Rezerve: Straton – Kay, Bancu, Hergheligiu, Mazarache,
Ferfelea, Bãluþã.

Pandurii: Mingote - Unguruºan, Filipetto, Fernandes, Momcilo-
vici - Mrzljak, Droppa - Rãduþ, Nicoarã, Nistor - Hora. Antrenor:
Edward Iordãnescu. Rezerve: Lazar – Ciucur, V. Munteanu, Piþian,
Erico, Sãpunaru, ªandru.

Universitatea Craiova ºi Pandurii se luptã
pentru supremaþia în regiune ºi un loc în primele 6

la finalul sezonul regulat
echipele de pe primele 6 locuri, dar
nu mai conteazã de unde obþii punc-
te, important este sã ai cât mai mul-
te” a declarat Sãndoi. El s-a referit ºi
la eliminarea din Cupa României: „La
ce ghinion am avut în acest sezon,
trebuia parcã sã aparã ºi un astfel de
meci, în care sã avem 20 de ocazii ºi
sã pierdem la penalty-uri. Poate eu
sunt cu ghinionul, fiindcã nu sunt
un antrenor norocos. Ne-am obiºnuit
cu improvizaþiile încã din sezonul tre-
cut, iar la Bacãu am avut ales pentru
postul de stoper între Bancu ºi Cu-
relea, care nu jucaserã niciunul vreo-
datã acolo”.

Portarul Cristi Bãlgrãdean a pre-
cizat: „Ne aºteaptã o partidã grea, pe
care trebuie sã o tratãm cu mare se-
riozitate. Nu avem ce face, trebuie sã
uitãm eliminarea din Cupã ºi sã ne
concentrãm pe ceea ce ne-a rãmas,
campionatul, unde vrem sã avem în
continuare parcursul bun început
acum 3 etape”.

Edy Iordãnescu:
„Craiova are prima ºansã”
Tehnicianul celor de la Pandurii,

Edy Iordãnescu, a declarat cã pe lân-
gã adversarul redutabil, echipa sa va
avea de înfruntat ºi un teren nu toc-
mai bun. „Este un joc extrem de im-
portant pentru noi din mai multe punc-
te de vedere. Întâlnim o echipã foarte
bunã, care merita sã aibã mai multe
puncte ºi care este o contracandidatã
la un loc de play-off. Craiova are ju-

cãtori importanþi, în special de la mij-
loc în sus. De asemenea, este o for-
maþie mai omogenã decât noi, care
joacã pe teren propriu ºi beneficiazã
de suporteri numeroºi ºi foarte activi
în timpul meciurilor. Totodatã, staff-
ul tehnic este unul foarte competitiv,
chiar dacã este un handicap plecarea
lui Sorin Cârþu. Mi-aº dori sã câºti-
gãm, dar este important sã ne meþi-
nem ºi diferenþa de puncte faþã de ei,
aºa cã ºi egalul este un rezultat pozi-
tiv. Din pãcate, terenul nu este unul
care sã ne avantajeze, nefiind în con-

diþii prea bune, dar trebuie sã ne adap-
tãm. Craiova pleacã în acest meci cu
prima ºansã, fiindcã traverseazã o pe-
rioadã bunã în campionat, are 3 victo-
rii la rând, joacã acasã ºi, cum am spus,
posedã o echipã mai omogenã decât
noi. Sunt orgolii în joc, fiindcã am vã-
zut declaraþii din partea celor de la Cra-
iova cum cã nu ne-ar vrea în play-off,
probabil se tem de noi. Eu mi-aº dori
ca ambele echipe sã fie în play-off, fi-
indcã au valoare ºi fac cinste fotbalu-
lui românesc” a spus antrenorul celor
de la Pandurii.
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