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Debut
Debut
de an ºcolar
Fiecare început de an ºcolar are atât aura sa festivã, cât ºi
cotele sale de emoþie irepresibilã. De regulã, prima zi de ºcoalã,
îndeosebi pentru preºcolari, nu se uitã toatã viaþa. 96.000 de
elevi are Doljul, ale cãrui ºcoli ºi-au redeschis ieri porþile.
Prilej, mai mult sau mai puþin oportun, de a se discuta, din
nou, despre Educaþie. Prezent la deschiderea anului ºcolar la
Colegiul Naþional “Ion Ghica” din Târgoviºte, considerat
“exemplu de performanþã, conectat cu realitatea ºi iniþiativa”, preºedintele þãrii, Klaus Iohannis, a menþionat cã
doreºte lansarea unei dezbateri naþionale pe tema Educaþiei.
educaþie / pag. 4 ºi 5

Berlinul reintroduce controlul la frontiere
Dupã douã sãptãmâni de euforie, în care mai
multe mii de refugiaþi au fost primiþi cu braþele
deschise, în Germania, duminicã seara, ministrul
german de interne, Thomas de Maiziere (CDU),
în urma unei reuniuni prezidate de cancelarul Angela Merkel, a anunþat restabilirea controlului de
identitate, la frontiera cu Austria. Viena a anunþat,
de asemenea, recursul la armatã pentru a gestiona
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fluxul de imigranþi sosiþi din Ungaria. Slovacia ºi
Cehia au reinstituit controlul temporar. Dacã, juridic, acordul Schengen este respectat, libera circulaþie în acest spaþiu este pusã în discuþie. Decizie care valideazã teza lui Nicolas Sarkozy, acesta
solicitând sãptãmâna trecutã suspendarea temporarã a liberei circulaþii.
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- S-au închis o mulþime de mine
ºi mã mir, Popescule, cã n-au
închis ºi minerii.
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Fostul primar al Timiºoarei
Gheorghe Ciuhandu, urmãrit
penal în dosarul finanþãrii
Poli Timiºoara
Procurorii DNA Timiºoara au început
urmãrirea penalã faþã de fostul primar al
Timiºoarei Gheorghe Ciuhandu, faþã de
secretarul Consiliului Local, Ioan Cojocari ºi faþã de un consilier juridic al instituþiei, pentru abuz în serviciu, în dosarul
finanþãrii echipei de fotbal Poli Timiºoara. Potrivit unui comunicat transmis, ieri,
de DNA, Gheorghe Ciuhandu, Ioan Cojocari ºi consilierul juridic Delia Dumitru
sunt acuzaþi de abuz în serviciu, transmite Mediafax. Procurorii anticorupþie susþin cã, în anul 2008, când Ciuhandu era
primar al Timiºoarei, ºi Ioan Cojocari, secretar al Consiliului Local Timiºoara, au
încãlcat normele legale care reglementeazã posibilitatea acordãrii de sume de la
bugetul Consiliului Local Timiºoara în
contul S.C. Politehnica Timiºoara S.A. ºi
au semnat, împreunã cu Delia Dumitru ºi
cu alte persoane din cadrul Primãriei Timiºoara, documentul “Contract de asociere”, în baza cãruia era alocatã, pe o
perioadã de trei ani, suma de 9.000.000 lei
anual, “pentru sprijinirea echipei de fotbal Politehnica ªtiinþa Timiºoara”.

Vremea va fi frumoasã ºi caldã

Astãzi, vremea va fi frumoasã ºi caldã
pentru mijlocul lunii septembrie, în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil la
munte ºi mai mult senin în rest, iar vântul
va sufla slab ºi moderat, cu uºoare intensificãri în vestul ºi nord-estul þãrii, informeazã Administraþia Naþionalã de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între 21...22 de grade pe litoral
ºi 30...31 de grade în vestul teritoriului, iar
cele minime se vor situa între 7...8 grade
în estul Transilvaniei ºi 19...20 de grade
în Dealurile de Vest. Dimineaþa ºi noaptea pe arii restrânse va fi ceaþã. Mâine,
vremea va fi frumoasã ºi caldã, chiar deosebit de caldã pentru aceastã perioadã în
regiunile vestice ºi centrale, iar temperaturile maxime se vor situa între 22...23 de
grade pe litoral ºi 31...32 de grade în vestul ºi centrul teritoriului. Cerul va fi variabil în nord-vest ºi mai mult senin în rest.
Vântul va sufla slab ºi moderat, cu uºoare intensificãri în Banat, sudul Criºanei ºi
Moldova. Temperaturile minime se vor
încadra între 7...8 grade în estul Transilvaniei ºi 21...22 de grade în Dealurile de
Vest. În zonele joase de relief, dimineaþa
ºi noaptea, izolat va fi ceaþã.

Ponta: Azi putem sã avem
grijã de 1700
de refugiaþi
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, într-o conferinþã de
presã la Târgu Jiu, referitor la
criza refugiaþilor, cã a existat ºi
existã o comunicare interinstituþionalã Preºedinþie, Guvern ºi
celelalte instituþii ale statului,
precizând totodatã cã, în prezent, capacitatea logisticã a

României nu permite primirea a
mai mult de 1.700 de imigranþi.
“A existat ºi existã o comunicare interinstituþionalã Preºedinþie, Guvern, celelalte instituþii
ale statului privind capacitatea
noastrã actualã, de aceea am ºi
prezentat-o, nu fiindcã vrem sã
ne opunem sau sã ne certãm cu

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, într-o conferinþã de presã la
Cotroceni, în contextul refuzului cotei de refugiaþi, cã „România nu este o
þarã xenofobã, nici autistã, nici separatistã”, el spunând cã oferta þãrii
noastre pentru primirea refugiaþilor este foarte generoasã. „România nu
este o þarã xenofobã, nici autistã, nici separatistã”, a declarat ºeful statului, în contextul refuzului României de a accepta cota de refugiaþi propusã
de Comisia Europeanã. El a mai spus cã existã ºi alte forme prin care statele
care refuzã cotele obligatorii îºi pot arãta solidaritatea. „Existã alte forme
prin care þãrile care refuzã cotele obligatorii îºi pot arãta solidaritatea. Noi
ne-am exprimat de fiecare datã pornind de la solidaritate. România e solidarã
cu ceilalþi membri din Uniunea Europeanã într-o mãsurã care se va arãta pe
parcurs ºi cu imigranþii. Noi am fãcut o ofertã foarte generoasã pentru relocarea celor 40.000 de imigranþi”, a afirmat preºedintele Iohannis.

Direcþia Generalã Antifraudã
Fiscalã avertizeazã asupra unor
tentative frauduloase de colectare a unor date confidenþiale (phishing), prin utilizarea de adrese de
mail care includ termenii “anti-

fraudã” ºi “ANAF” ºi recomandã
ignorarea solicitãrilor de la adrese
de email cu origine îndoielnicã.
“Direcþia Generalã Antifraudã Fiscalã avertizeazã asupra unei tentative frauduloase de colectare a
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Comisia Europeanã, de atât putem azi sã avem grijã, 1.700 de
refugiaþi. Nu cred cã astãzi, în
JAI, se va lua o decizie, cred
cã decizia se va lua la Consiliul
European, la care participã preºedintele Iohannis.
Dupã Consiliu, vedem ce se
decide ºi ne pregãtim ºi pentru
bune ºi pentru rele. Ceea ce am
spus ºi spun mereu este cã sunt
împotriva discursurilor xenofobe (...) ideea sã închidem graniþele, cã toþi cei care vin sunt niºte teroriºti, sunt prostii de Evul

Mediu ºi mã opun total acestei
abordãri. Dacã putem sã primim
mai mulþi, o sã primim, problema este de capacitatea noastrã
logisticã de a trata acei oameni
ca pe niºte oameni, nu cum îi
trateazã vecinii noºtri maghiari,
cu bâta ºi cu înseriatul. Cu asta
nu sunt de acord”, a spus premierul. El a mai adãugat cã nu
are semnale în sensul cã refugiaþii ºi-ar schimba traseul prin
România având în vedere cã
Ungaria a anunþat cã îºi va închide graniþele.

Antifrauda Fiscalã avertizeazã asupra unor tentative
de phishing cu adrese de email îndoielnice
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unor date confidenþiale (phishing)
ºi recomandã tuturor reprezentanþilor operatorilor economici sã
ignore orice solicitare de date confidenþiale primitã de la adrese de
email cu origine îndoielnicã, precum cele anexate. Precizãm cã
inspectorii antifraudã pot accesa
aceste informaþii din bazele de date
ale ANAF, iar orice alte date suplimentare sunt solicitate oficial în
cadrul controalelor antifraudã inopinat”, potrivit instituþiei.
DGAF prezintã o astfel de tentativã de phishing având ca origine adresa de email antifraudaromania@papayasel.net. Mesajul
cerea ca rãspunsul sã fie transmis cãtre o altã adresã de email,
anaf.antifrauda@yandex.com, în
termen de 24 de ore ºi sã includã

mai multe documente, printre care
actul constitutiv al societãþii, extras de cont bancar ºi cãrþile de
identitate ale asociaþilor. “Prin
acest mesaj, ANAF va anunþã cã
au început verificãrile societãþilor
din domeniul online. Verificarea
constã în trimiterea documentaþiei societãþii la adresa de email
specificatã mai jos. Documentele
trebuie trimise în 24 de ore la adresa: anaf.antifrauda@yandex.com.
În caz contrar se va aplica art.4
din Lege nr 241/2005”, se aratã
în mesajul de tip phishing. Yandex este o companie de IT din
Rusia, care opereazã cel mai mare
motor de cãutare din aceastã þarã
ºi dezvoltã un numãr de servicii
ºi produse pe Internet, inclusiv un
serviciu de email.

Situaþia CEO: Orice ceartã între conducere ºi sindicate e împotriva complexului
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã
situaþia creatã la nivelul Complexului Energetic
Oltenia (CEO) de neînþelegerile dintre sindicate
ºi administraþie ar putea duce la închiderea companiei energetice, menþionând cã acesta “trebuie sã fie un motiv de îngrijorare pentru angajaþi”. Potrivit premierului, orice scandal între
conducere ºi sindicate este “împotriva existenþei complexului”, iar orice societate care se
confruntã cu probleme de competiþie pe piaþã
ºi reglementãri de mediu are nevoie de stabilitate. El a adãugat cã prioritatea Guvernului este
de a salva ºi de a pãstra producþia de energie pe
cãrbune în situaþia în care contextul european
este nefavorabil respectivei producþii.
“E normal ca angajaþii CEO sã fie îngrijoraþi.
(...) Le pot transmite un singur lucru, dacã ne
chinuim toþi putem salva CEO, dacã mai facem
multe greve ºi multã ceartã, ºi e un mesaj ºi
pentru conducere ºi pentru sindicate, atunci îl
îngropãm repede. Adicã dacã avem minte ºi

înþelegem cã orice ceartã, scandal între conducere ºi sindicate e împotriva existenþei, cã toatã
lumea trebuie sã tragã în aceeaºi direcþie, îl salvãm. Eu consider cã orice ceartã între conducere ºi sindicate e împotriva complexului, nu
spun eu cine e de vinã cã nu e treaba mea sã
fac pe arbitrul. Aºa cum am gãsit în ultimii trei
ani soluþii în momente mai dificile, acum cu
atât mai mult îl putem salva respectând reglementãrile europene care þin de partea de poluare, de mediu, de competiþie pe piaþa energiei.
Orice societate care se confruntã cu probleme
de competiþie pe piaþã ºi reglementãri de mediu
are nevoie de stabilitate. Prioritatea noastrã este
aceea de a salva ºi de a pãstra în continuare
producþia de energie pe cãrbune, dar toate trebuie sã le facem într-un context european care
e nefavorabil respectivei producþii pentru cã
Polonia ºi România mai au producþii importante din acest punct de vedere”, a spus Victor
Ponta la o conferinþã de presã.

Întrebat dacã are cunoºtinþã cã la nivelul
conducerii Agenþiei Naþionale de Reglementare
în domeniul Energiei (ANRE), în urma vacantãrii mai multor funcþii, poate fi susþinut pentru
una dintre ele deputatul Rodin Traicu, acesta
fiind deja propus ºi în luna mai pentru ocuparea unui post, premierul a replicat faptul cã “este
o decizie a Parlamentului ºi nu a Guvernului”.

sâmbãtã, 5 septembrie 2015
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Berlinul reintroduce controlul la frontiere
MIRCEA CANÞÃR

Dupã douã sãptãmâni de euforie, în care
mai multe mii de refugiaþi au fost primiþi cu
braþele deschise, în Germania, duminicã
seara, ministrul german de interne, Thomas
de Maiziere (CDU), în urma unei reuniuni
prezidate de cancelarul Angela Merkel, a
anunþat restabilirea controlului de identitate,
la frontiera cu Austria. Viena a anunþat, de
asemenea, recursul la armatã pentru a gestiona fluxul de imigranþi sosiþi din Ungaria.
Slovacia ºi Cehia au reinstituit controlul temporar. Dacã, juridic, acordul Schengen este
respectat, libera circulaþie în acest spaþiu este
pusã în discuþie. Decizie care valideazã teza
lui Nicolas Sarkozy, acesta solicitând sãptãmâna trecutã suspendarea temporarã a liberei circulaþii. De fapt, este vorba de o clauzã de apãrare, integratã convenþiei Schengen, menitã a autoriza statelor membre sã
restabileascã provizoriu controlul la frontiere
în circumstanþe extraordinare. Au mai ape-

lat la asta, deci existã precedent, Franþa,
Spania, Polonia, Norvegia, Olanda, Belgia,
Estonia. Ce se va întâmpla în continuare cu
refugiaþii sirieni sau afgani? Ministrul german de interne nu a mai fost explicit, recunoscând doar cã “rostul acestor mãsuri este
limitarea fluxului actual cãtre Germania ºi
gãsirea unei proceduri organizate de intrare”. Eludat fiind pericolul terorist ºi al reþelelor de crimã oraganizatã. În weekend, gara
Munchen a primit 13.000 de refugiaþi (9.000
dupã alte surse), situaþie fãrã precedent.
Berlinul pune deja condiþii. Comisia Europeanã, în prealabil, ºi-a dat acordul. Ieri-dimineaþã blocajul era total înaintea unei reuniuni a ambasadorilor “celor 28”, cãutându-se un compromis minimal pe un set de
concluzii. Ungaria, Slovacia ºi România, dar
ºi Polonia, resping cotele sub constrângere
sau mecanismul permanent pentru relocarea refugiaþilor. Convenit înainte de 1990,

Cîmpeanu: Am decis prelungirea
vacanþei de iarnã pentru
calitatea procesului educaþional
Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, Sorin
Cîmpeanu, a declarat, ieri, cã a decis prelungirea
vacanþei de iarnã de la 4 ianuarie pânã la 11 ianuarie
pentru “calitatea” procesului educaþional. “Am vãzut
cã 61% din pãrinþi nu au agreat ca anul ºcolar sã
înceapã mai devreme. Am vãzut cã ºi în rândul
elevilor a fost un lucru mult discutat. Atunci, am
decis ca în anul ºcolar sã înceapã tot în sãptãmâna
care include data de 15 septembrie. Acest lucru a
fãcut posibil sã îndeplinim un alt deziderat, o altã
solicitare venitã deopotrivã din partea elevilor ºi a
cadrelor didactice, aceea de a nu reveni la ºcoalã
imediat dupã data de 3 ianuarie. ªi eu sunt cadru
didactic ºi cred cã orice cadru didactic onest ºtie
cât de uºor sau cât greu este sã vii la ºcoalã începând cu 4 ianuarie sã faci cursuri pe 5, 6 ºi mai ales
7 ianuarie. Pentru calitatea procesului educaþional
am decis ºi ne-am asumat acest lucru, este mai bine
ca vacanþa de iarnã sã se sfârºeascã pe 10 ianuarie
ºi sã puteþi þine cursurile pe 11 ianuarie”, a spus
ministrul.
El a afirmat cã Ministerul Educaþiei doreºte sã
vinã în întâmpinarea aºteptãrilor societãþii, dar
atunci când propunerile sunt “antagonice” sã fie
prioritizat interesul elevului. “Dorim sã venim în
întâmpinarea tuturor aºteptãrilor societãþii, dar
atunci când propunerile sunt antagonice cred cã
este de datoria noastrã, a Ministerului Educaþiei, sã
prioritizãm interesul elevului ºi punctul de vedere al
profesorului”, a afirmat Cîmpeanu.
Anul ºcolar se structureazã pe douã semestre.
Astfel, cursuri se vor desfãºura de luni, 14 septembrie, pânã vineri, 18 decembrie 2015. În perioada
31 octombrie – 8 noiembrie clasele din învãþãmântul
primar ºi grupele din învãþãmântul preºcolar vor
avea vacanþã.
Vacanþa de iarnã este prevãzutã de sâmbãtã, 19
decembrie 2015, pânã duminicã, 10 ianuarie 2016,
iar cursurile se vor desfãºura din 11 ianuarie 2016
pânã pe 5 februarie 2016. Copiii vor fi în vacanþa
intersemestrialã de sâmbãtã, 6 februarie 2016, pânã
duminicã, 14 februarie 2016. Semestrul al doilea
este structurat astfel: cursuri de luni, 15 februarie
2016, pânã vineri, 22 aprilie 2016, vacanþa de
primãvarã de sâmbãtã, 23 aprilie 2016, pânã marþi,
3 mai 2016. Cursurile se vor desfãºura de miercuri,
4 mai 2016, pânã vineri, 24 iunie 2016. Vacanþa de
varã va începe sâmbãtã, 25 iunie 2016, ºi se va
încheia duminicã, 11 septembrie 2016.

instuþionalizat în 1997 ºi în vigoare dupã
2004 “Schengenul”, dupã numele localitãþii
luxemburgheze, unde s-a semnat conveþia,
este o realitate tangibilã la construcþia europeanã pentru 400 milioane de cetãþeni. Dar
evenimentele actuale pun în discuþie principiile sale generale. Mai puþin Marea Britanie, România, Bulgaria, dar ºi Elveþia, Norvegia ºi Islanda, restul þãrilor UE fac parte
din spaþiul Schengen. Miniºtrii de Interne ºi
Justiþie din UE s-au întâlnit, ieri dupã-amiazã, la Bruxelles, într-o reuniune extraordinarã, în cautarea unei soluþii la criza fãrã
precedent. Germania ºi Franþa solicitã þãrilor europene punerea sub control a frontierelor ºi crearea unor “centre de înregistrare” a fluxului migrator în spaþiul Schengen.
În week-end, 10.139 imigranþi au intrat în
Ungaria, un record pentru aceastã þãrã, devenitã poartã de intrare a imigraþiei ilegale în
UE via Balcani. Lucrurile aratã îngrijorãtor.

Ministrul german al Transporturilor, Alexandre Dobrindt, a denunþat duminicã
“eºecul complet” al UE, în controlul frontierelor exterioare. Acesta a mai spus cã
“limitele capacitãþii” de primire a Germaniei “sunt atinse” ºi semnalul trebuie
receptat “fãrã ambiguitate” de þãrile europene. Sã admitem cã sãnãtatea economicã a Germaniei avea nevoie de mânã de
lucru, ºi opþiunea pentru sirieni nu este întâmplãtoare, aceºtia fiind ºcoliþi în marea
lor majoritate, din cauza declinului demografic îngrijorãtor. Dar deja exodul a devenit excesiv. Germania a cerut Greciei o mai
bunã protecþiei a frontierei exterioare UE
ºi a solicitat un dialog cu Turcia, tranzitatã
de sirieni. Mai concis: singurii imigranþi
care au nevoie de protecþie sunt refugiaþii
de rãzboi sau persecutaþii politic. Aluzie la
cererile de azil, venite din partea unor resortisanþi din Balcani.

Ministrul Justiþiei, prezent la deschiderea
anului ºcolar la PMT Craiova
Ministrul Justiþiei, Robert Cazanciuc,
a participat, ieri, la festivitatea de
deschidere a anului ºcolar 2015-2016,
organizatã în cadrul Centrului de
Detenþie PMT Craiova. Alãturi de
primarul municipiului Craiova, Lia Olguþa
Vasilescu, ºi directorul Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, Cãtãlin
Claudiu Bejan, ministrul le-a transmis
deþinuþilor cã educaþia rãmâne calea cea
mai sigurã spre reintegrarea în societate,
dupã eliberare.
În timp ce unii dintre deþinuþi au ocazia
sã deprindã acum tainele scrisului ºi ale cititului, chiar dacã au depãºit demult vârsta
copilãriei, alþii îºi continuã studiile întrerupte de condamnarea la închisoare. Toþi
însã sperã ca dupã ispãºirea pedepsei privative de libertate sã-ºi gãseascã un loc de
muncã ºi sã primeascã astfel ºansa unui
nou început. De altfel, ministrul Justiþiei
le-a transmis cã rolul sistemului penitenciar nu este acela de a izola de societate oamenii care au
încãlcat legea, ci de a încerca sã îi readucã, sã îi pregãteascã pentru a avea ºanse reale de reintegrare.

Robert Cazanciuc: „Lipsa educaþiei poate crea tragedii”

În plus, Robert Cazanciuc a afirmat cã lipsa educaþiei
poate provoca tragedii. „Am ales sã particip la deschiderea
anului ºcolar într-un centru aparþinând Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor pentru cã încercãm sã atragem atenþia asupra unor realitãþi mai puþin cunoscute: cel mai tânãr
elev înscris aici în clasa I are 15 ani, iar cel mai în vârstã
are 25 de ani ºi este înscris în clasa a XI-a. Existã subiecte
grele pe care societatea trebuie sã le dezbatã astãzi. Suntem toþi apãsaþi de griji ºi probleme, dar nu trebuie sã trecem cu vederea lecþia pe care cei peste 100 de tineri de aici
ne-o pot oferi. Fiecare are povestea lui, explicaþii ºi motivaþii, dar greºelile pentru care vã aflaþi aici trebuie sã fie
lecþii atât pentru voi, cât ºi pentru noi, în ansamblu. Lipsa
educaþiei, motivatã în multe cazuri de lipsa posibilitãþilor
materiale, poate crea tragedii”.
Prezentã la deschiderea anului ºcolar, Lia Olguþa Vasilescu,
primarul municipiului Craiova, le-a urat succes tinerilor aflaþi
în detenþie. „Vreau sã vã urez succes în noul an ºcolar ºi vã
invit sã sprijiniþi ºi dumneavoastrã Craiova în competiþia pentru titlul de Capitalã Culturalã Europeanã. Am vãzut câteva
tablouri realizate de tineri de aici ºi pot spune cã avem nevoie de
toate energiile pentru a propulsa Craiova spre acest titlu. În plus,
vã aºteptãm ºi ca voluntari”, a afirmat Lia Olguþa Vasilescu.

43 de deþinuþi vor urma cursurile primare
În noul an ºcolar s-au înscris, la PMT Craiova, 129 de
persoane internate, dintre care 43 vor urma cursurile învãþãmântului primar, 39 pe cele ale ciclului gimnazial, iar 47
de elevi vor parcurge cursurile liceale, filiera tehnologicã, în
vederea calificãrii în domeniile tâmplãrie lemn ºi lãcãtuºerie
construcþii metalice. „Începutul anului ºcolar este un moment important pentru persoanele internate la Centrul de
Detenþie Craiova, dar ºi pentru profesorii ce activeazã aici.
Vorbim de un demers educativ complex de reabilitare al tinerilor ce se aflã aici. Rolul educativ al Centrului de Detenþie
este de necontestat”, a precizat Viorel Najap, directorul PMT
Craiova.
Educaþia persoanelor custodiate reprezintã o prioritate
a Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor, ºcoala fiind
un factor esenþial al amplului demers ce vizeazã reintegrarea socialã. „Instruirea ºcolarã reprezintã un demers important în cadrul sistemului penitenciar. Avem în vedere
trei paliere: instruirea ºcolarã, formarea profesionalã ºi
constituirea unui bagaj de culturã generalã. Fãrã absolvirea cursurilor primare ºi a celor gimnaziale, aceºti tineri
nu se pot înscrie la cursuri de formare profesionalã. ANP
va sprijini în continuare toate aceste eforturi”, a declarat
directorul Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor, Cãtãlin Claudiu Bejan.
RADU ILICEANU
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Primarul Lia Olguþa VVasilescu
asilescu a deschis
noul an ºcolar la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti”, elitã a învãþãmântului
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
ºi-a deschis, ieri, porþile unui nou
an ºcolar, în prezenþa primarului
municipiului Craiova, Lia Olguþa
Vasilescu, ºi a inspectorului general adjunct, Nicuºor Cotescu. La
festivitatea de deschidere, elevii
claselor pregãtitoare au creat atmosfera plinã de emoþie ºi entuziasm.
Înconjuraþi de pãrinþi, micuþii priveau cu uimire nedisimulatã spre
noii lor colegi, spre doamnele învãþãtoare. Buchetele de flori ºi vioiciunea specificã copilãriei au îndepãrtat, mãcar pentru câteva minute, grijile cotidiene ale pãrinþilor
prezenþi la festivitate. Pãrinþii ºi
bunicii nu au ratat ocazia sã imortalizeze prin fotografii individuale
ºi de grup ºi chiar mici filmuleþe
candoarea elevilor, ce fãceau primii lor paºi spre cea mai importantã instituþie de învãþãmânt a
Doljului ºi nu numai.

Bursele pentru performanþã
vor continua
În discursul sãu, primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a precizat cã se aflã pentru ultima oarã în
aceastã calitate oficialã la festivitatea de deschidere. Motivul este unul
cât se poate de firesc. „Începând
cu anul ºcolar 2016-2017 vin ca
mãmicã de bobocel de clasã pregãtitoare”, a punctat Lia Olguþa Vasilescu. „De trei ani încoace se premiazã performanþa. 35% din elevii
ce studiazã în Craiova primesc burse de la municipalitate. Am premiat
în fiecare an elevii olimpici, profesorii lor ºi, de anul acesta, vom premia inclusiv elevii care vor lua nota
10 la Bacalaureat. Am fãcut acest
pas, deja, pentru cei care au luat
nota maximã, anul trecut. Vã urez

mult succes în noul an ºcolar ºi,
încã o datã, vã asigur cã suntem
alãturi de dumneavoastrã”, ºi-a încheiat mesajul primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu.

În premierã, Fundaþia „Fraþii
Buzeºti” ºi-a onorat olimpicii
Din partea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj a fost prezent la
festivitate Nicuºor Cotescu, inspector general adjunct. Acesta a transmis cadrelor ºi elevilor felicitãrile
conducerii I.S.J Dolj pentru faptul
cã reuºesc sã menþinã aceastã unitate de învãþãmânt pe cea mai înaltã treaptã a podiumului unitãþilor reprezentative din Dolj ºi din þarã. „Nu
este un lucru mãrunt, este un lucru
foarte important. Vã felicit, dragi
colegi, pentru mãiestria de care daþi
dovadã în obþinerea acestor minunate performanþe cu aceºti minunaþi copii”, a menþionat Nicuºor

Cotescu. Reprezentantul I.S.J. Dolj
a mai dorit sã arate cã, în premierã,
conducerea municipalitãþii craiovene, încã de la preluarea mandatului,
a premiat cei mai buni olimpici ºi
profesorii lor ºi pe cei care au obþinut nota 10 la Bacalaureat. Dan
Mircea Mirea, medaliat cu aur la
Olimpiada Internaþionalã de Biologie, pregãtit de prof. Genelia Petrescu, ºi Denis Mitã, medaliat cu
argint la Olimpiada Balcanicã de
Informaticã, pregãtit de prof. Marinela Dochia, au fost premiaþi la
festivitatea de deschidere. Premiile oferite de Fundaþia „Fraþii Buzeºti” le-au fost înmânate acestora de primarul Lia Olguþa Vasilescu. Primul va pleca la studii la Universitatea Cambridge din Londra,
iar al doilea este, acum, student în
Bucureºti, la Facultatea de Matematicã-Informaticã.
VALENTIN CEAUªESCU
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Debut de
Fiecare început de an ºcolar are atât aura sa festivã, cât ºi cotele sale de emoþie irepresibilã. De regulã, prima zi de ºcoalã, îndeosebi pentru preºcolari, nu se uitã toatã viaþa. 96.000 de elevi are Doljul, ale cãrui ºcoli ºi-au redeschis ieri porþile. Prilej,
mai mult sau mai puþin oportun, de a se discuta, din
nou, despre Educaþie. Prezent la deschiderea anului ºcolar la Colegiul Naþional “Ion Ghica” din Târgoviºte, considerat “exemplu de performanþã, conectat cu realitatea ºi iniþiativa”, preºedintele þãrii, Klaus Iohannis, a
menþionat cã doreºte lansarea unei dezbateri naþionale pe tema Educaþiei. Avizat în domeniu, domnia
sa fiind profesor de fizicã, cu ore de predare la un
prestigios colegiu naþional din Sibiu, chiar în timpul
mandatelor de primar, Klaus Iohannis a exprimat
pertinente puncte de vedere, precum necesitatea
corelãrii învãþãmântului cu piaþa muncii, cu nevoile
în societate, subliniind rolul învãþãmântului profesional ºi tehnic ºi, de asemenea, parteneriatul cu
mediul privat, dobândirea statutului social meritat
de dascãli. Discursul preºedintele Klaus Iohannis a
fost unul atent calibrat, cu trimitere la curricula ºcolarã, care trebuie legatã de noile exigenþe ale societãþii în care trãim. “ªcoala ºi mediul economic trebuie sã-ºi regãseascã parteneriatul firesc”, a accentuat Klaus Iohannis. Interesantã folosirea predicatului verbal “sãºi regãseascã”, ceea ce presupune cã a existat
o perioadã în care “ºcoala a fost legatã de
„Elena Cuza”, curtea
interioarã, sute de elevi
au asistat la deschiderea oficialã. „Ne dorim,
cu toþii, sã duceþi mai
departe renumele acestui liceu. S-au fãcut
eforturi financiare, pentru a avea toate detaliile puse la punct, iar
Primãria Craiova, cu
tot aparatul sãu, ne-a
asigurat sprijinul”, a
spus prof. Mirela Ge-

Copiii ºi cadrele didactice îi iubesc
ºi pe Carol I ºi pe Elena Cuza
Copiii, indiferent de vârsta lor, au participat, ieri, la deschiderea festivã a noului an ºcolar. Am fost prezenþi
la astfel de activitãþi, la Colegiul Naþional „Elena Cuza” ºi la Colegiul Naþional „Carol I”. Toþi elevii s-au
arãtat entuziasmaþi de cele prezentate, iar profesorii au arãtat cã sunt în stare sã-i îndrume pe cursanþi.
La primele ore ale dimineþii, la
Colegiul Naþional „Carol I” era animaþie mare. La ora 9.00, în Sala
de festivitãþi s-a intrat într-o ordine desãvârºitã. „Avem, lângã noidirectorii adjuncþi ai Colegiului,
prof. Rãzvan Jenaru, responsabil cu învãþãmântul din clasele VVIII, ºi prof. Lucian Chilom,

care va rãspunde de ceea ce þine
de la clasa 0 la a VIII-a. Vouã, celor care veniþi pentru început, vã
doresc un an nou ºcolar fericit ºi
nu pot decât sã spun cã, pentru a
avea o siguranþã mai mare, veþi
învãþa într-un corp de clãdire separat. Este prima deschidere oficialã a anului ºcolar, deoarece,

pentru clasele mai mari, va urma
altã manifestare, care se va desfãºura în sala fostului Teatru Liric,
actuala Opera Românã, la care
avem foarte mulþi invitaþi”, a precizat prof. Alexandrina Thorwachter, director al colegiului.
Dupã o perioadã de timp, deschiderea s-a fãcut ºi pentru clase-

le de liceu. În incinta edificiului
cultural au venit, ca
invitaþi, general de
brigadã Constantin Florea, ºeful
Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean
Dolj, consilierii locali Silviu ªtefãnescu Dragotã ºi
Traian Beþiu, dar
ºi, foarte important, prefectul de
Dolj, Sorin Rãducan,care a þinut
sã precizeze: „Sunt mândru cã am
fost elev al acestui liceu ºi vã îndrum pe toþi sã învãþaþi carte. Sunteþi într-un spaþiu de învãþãmânt cu
multe semnificaþii, care, la anul, va
aniversa 190 de ani de la înfiinþare. Nu pot decât sã vã urez un nou
an ºcolar fericit ”.

Un senator la „curtea”
Colegiului „Elena Cuza”
La câteva zeci de metri distanþã, în incinta Colegiului Naþional

noiu, director al Colegiului. Prezent la manifestãri, Mihai Fifor,
senator ºi ºef al Grupului de senatori al Partidului Social Democrat,
a declarat: „Nu vã vorbesc în calitate de parlamentar, ci în aceea de
pãrinte. În urmã cu trei ani, am
alespentru fetiþa mea aceastã ºcoalã. Am avut ºi am încredere în cadrele didactice de aici. Sunt convins cã elevii vor duce mai departe renumele ºcolii”.
CRISTI PÃTRU
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an ºcolar
producþie”, constituind unul dintre domeniile
în care nu ne fãceam de râs, înainte de 1990. Infuzatã fiind, încã, de ideile generoase ale lui Spiru
Haret, dar ºi ale altor vrednici intelectuali români.
Vremurile s-au schimbat ºi reforma lui Spiru Haret
este deja învechitã astãzi. Când Klaus Iohannis cere,
cum spuneam, o dezbatere naþionalã pe “tema
Educaþiei” la doar doi ani dupã “expirarea”
Pactului naþional pentru educaþie (2008-2013) ale
cãrui efecte rãmân strãvezii. La 4 ani de la intrarea
în vigoare a actualei Legi a educaþiei “moºitã” de
ex-ministrul Daniel Funeriu. Pentru a propune soluþii e înainte de toate nevoie sã vedem unde ne aflãm
astãzi, fiindcã orice restructurare a Sistemului trebuie începutã nu de jos în sus, ci exact invers. Nici o
soluþie nu va fi perfectã, poate nici echitabilã, dar
ar trebui început cu ceva, care ar putea schimba în
bine lucrurile. Performaþa didacticã a ºcolii româneºti, ºi în context doljene, nu este una de slabã
calitate, aºa cum se jeluieºte excesiv, atâta vreme
cât o puzderie de copii superdotaþi, câºtigã an de
an olimpiade naþionale ºi internaþionale. Actualul
preºedinte a vorbit, pentru prima datã, la deschiderea unui an ºcolar, lãsând sentimentul cã vrea sã se
ocupe de lucruri serioase. Pe care doreºte sã le facã
bine. Mai trebuia sã spunã doar cã strãvechea rostire româneascã “ai carte, ai parte” îºi va intra,
într-o zi, în drepturile depline. În Dolj, autoritãþile
publice locale, dar ºi parlamentari au onorat cu prezenþa lor deschiderea noului an ºcolar.

„V
oltaire” a intrat în
„Voltaire”
învãþãmântul craiovean
De ieri, în peisajul învãþãmântului preuniversitar craiovean a
apãrut o nouã imagine: Liceul
Francez „Voltaire”, aflat sub patronajul Universitãþii din Craio-

va. Deschiderea oficiala a cursurilor s-a desfãºurat într-un cadru
festiv, la care au participat ºi reprezentanþi de marcã ai învãþãmântului universitar.

Aula Magna a Facultãþii de
Drept ºi ªtiinþe Sociale a Universitãþii din Craiova a fost, ieri, arhiplinã. A fost vorba despre deschiderea noului an ºcolar, iar Liceul „Voltaire” va face parte, de
acum, din întregul sistem de învãþãmânt. Vã redãm câteva declaraþii ale celor implicaþi. „Suntem mândri cã putem participa
la creºterea nivelului învãþãmântului românesc. Nu suntem unitate particularã ºi nu se pune problema taxelor. Universitatea din
Craiova ne-a ajutat ºi ne ajutã în
continuare” – prof . Anca Pãunescu, director la „Voltaire”.
„Este încã un pas înainte cãtre
ceea ce ne dorim, ºi mã gândesc
la performanþa în învãþãmânt.
Universitatea din Craiova va
sprijini astfel de iniþiative” –
prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu, prorector al Universitãþii
din Craiova.
La prima zi, dupã numire, Simona Moise, subprefectul de
Dolj, a þinut sã precizeze cã „încurajãm o astfel de metodã de
învãþãmânt ºi suntem convinºi
cã vom avea absolvenþi cu care

sã ne lãudãm”. La rândul sãu,
prof. Elena Lavinia Craioveanu, inspector general al ISJ
Dolj, a punctat: „Iatã, putem
vorbi ºi de înfiinþarea unor noi
structuri de învãþãmânt, nu numai de destructurare. Este un
pas înainte”.
Prof.univ.dr. Dan Claudiu
Dãniºor, rector al Universitãþii
din Craiova, a fãcut cea mai
amplã prezentare a Liceului
„Voltaire”. „Vrem sã schimbãm
optica despre învãþãmânt. Nu ne
mai dorim elevi obedienþi, care
sã nu-ºi spunã pãrerea. Ne-am
sãturat de o societate în care sã ascultãm de alþii. Vrem sã
le dãm copiilor ºansa
de a-ºi arãta valoarea. Este nevoie de
aºa ceva. ªi când
spun astfel de lucruri
mã refer la ce-a fost
pânã în 1989. Avem
copii talentaþi ºi deºtepþi, aºa cã suntem
cu toþii datori sã-i
promovãm”.
CRISTI PÃTRU
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Clopoþelul a sunat la cinematograf...
În timp ce urci scãrile rulante,
mesajele vocale care dirijeazã clienþii spre casele de marcat se întretaie cu valurile de cafea proaspãtã
din micile bistro-uri de la etaj. Când
pui piciorul pe palier îi
zãreºti pe cei dintr-a
IV-a B de la ªcoala nr.
21 „Gheorghe Þiþeica”
din Craiova. Dacã i-ai
cunoscut cu o iarnã în
urmã, încerci sã îþi dai
seama ce schimbãri a
adus pe chipurile lor
vacanþa de varã care
astãzi a fost pusã în
cui. Obrãjorii nu mai
sunt rumeni, ci cafenii de la soare, ºi trupurile lor micuþe s-au
deºirat de parcã timp
de trei luni ar fi alergat
întruna. Acum sunt
îmbrãcaþi în bluze
albe, cu o cravatã roºie ca vãpaia soarelui
în asfinþit. În priviri li
se citeºte bucurie ºi
nerãbdare.

þumesc cã i-aþi adus sãnãtoºi aºa
cum mi-aþi promis. Începem anul
ºcolar într-o altã manierã, ne aflãm
într-un cinematograf, iar voi aþi
gãsit cãrticele cu mesaje pe coperte

„Bravooo, Gabi!”

Cãrticelele
cu mesaj
În sala de cinematograf a mall-ului, fiindcã aici ne aflãm,
cãrticelele stau cuminþi pe scaunele lor.
Sunt legate cu câte o
panglicã ºi poartã o
etichetã pe care mâinile pãrinþilor au scris
caligrafic câte un mesaj. „Alice te aºteaptã sã descoperi
o lume magicã” sau „O carte aleasã este un bun prieten” ºi multe alte
cuvinte inspirate. Când nerãbdarea
este mai mare, doamna învãþãtoare Lucia Delevedova sunã clopoþelul. Încolonaþi ºi fãrã prea mare
zgomot – semn cã nu mai sunt demult bobocii de altãdatã –, elevii
dintr-a IV-a B intrã în sala de spectacole. Aproape cã nu se mai vãd
dintre florile pe care fiecare a dorit
sã le ofere doamnei când va veni
momentul frumoasei revederi.

Noul an ºcolar,
într-o altã manierã
Imnul ªcolii nr. 21 „Gheorghe
Þiþeica” ruleazã pe ecran, iar copiii se bucurã acum descoperind
volumele de poveºti. Ineditul situaþiei ºi clarobscurul sãlii de cinema
îi pun într-o uºoarã încurcãturã
când încearcã sã descifreazã mesajele. Acum o cautã din priviri pe
doamna învãþãtoare de unde trebuie sã vinã rãspunsul. „Bine aþi
venit, dragi copii ºi pãrinþi. Vã mul-

sperie pe elevi. Stau restraºi ºi ascultã explicaþiile domnilor care potrivesc cearneala ºi culorile. În câteva minute, au în mâini o tipãritura caldã de ziar.

fiindcã noi vrem sã lansãm al doilea film al nostru, intitulat «De ce
cartea?»”, se aude vocea caldã ºi
primitoare a doamnei care, nu se
ºtie cum, dar întotdeauna le anticipeazã orice întrebare.

„De ce cartea?”,
un film absolut spectaculos
Fãrã prea multe cuvinte, la un
semn din regie, ecranul mare al cinematografului se umple cu chipurile lor. Este varã, iar ei sunt toþi
îmbrãcaþi în bermude ºi tricouri,
cu pãlãrioare ºi codiþe ºi aleargã
printre copacii îmbrãcaþi în iederã
din Grãdina Botanicã. Nu lipseºte
absolut nimeni ºi fiecare are câte
un cuvânt de transmis. Conduºi de
glasurile lor, pornim într-o cãlãtorie pe urmele cãrþii. Cu ajutorul specialiºtilor de la Muzeul de Istorie,
prin intermediul filmului, aflãm cât
de firav obiect este cartea. Filele
pot fi perforate de carii, dar domnii specialiºti ºtiu cum sã o salveze. Maºinãriile colosale pe care ler
întâlnesc într-o tipografie îi cam

Cãlãtorind pe cãrãrile
cãrþii, elevii dintr-a IV B ne
poartã apoi la Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, unde mii de
volume stau aliniate pe rafturi. Niciodatã nu au vãzut
atât de multe cãrþi la un loc
ºi copiii se bucurã atunci
când aflã cã pot sã împrumute orice exemplar doresc, dar cu condiþia sã nu
îi rupã vreo paginã. De la
bibliotecã, pãºesc la Librãria „Elena Farago”, acolo
unde volumele noi îi întâmpinã pe rafturi. Dar cea mai
interesantã ºi mai emoþionantã este vizita la „fabrica
de cãrþi”. La Editura „Aius”
li se explicã modul cum cartea prinde corp. Cuvintele
scrise de colega lor Gabriela
Pîrvulescu sunt potrivite
alãturi de desene, apoi ies
imprimate pe hârtie. Cât ai
clipi din ochi, primele pagini din cartea „Copilãria
ca o poveste” sunt gata.
„Este cea mai frumoasã zi
din viaþa mea”, zâmbeºte
fericitã Gabriela, de pe
ecran. Ca ºi la lansare, colegii îi sunt alãturi ºi în fabricã: „Bravooo, Gabi!”.

***
Filmul la care au lucrat toatã
vara este doar un motiv de mândrie pentru elevi ºi doamna învãþãtoare. Prezenþi la premierã, invitaþii au avut numai cuvinte de laudã
pentru micii artiºti, care nu îºi mai
încãpeau în piele de bucurie. George Obrocea, reprezentant al Direcþiei pentru Culturã Dolj, Rodica
Pãvãlan de la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” ºi Gabriel Nedelea din partea Editurii
”Aius” din Craiova au subliniat ce
lucru minunat a fãcut echipa formatã din elevi ºi doamna învãþãtoare Lucia Delevedova. „Copiii
sunt frumoºi, minunaþi ºi inteligenþi, iar doamna este fabuloasã.
Suntem norocoºi cã îi avem”, a fost
ºi mesajul conducerii ºcolii, care a
fost aplaudat de pãrinþi. Cu ºi mai
multã încredere în forþele proprii,
dupã ce ºi-au vãzut toatã munca
asamblatã într-un film adevãrat,
noul an ºcolar poate sã înceapã
pentru elevii dintr-a IV-a B. Absolut fãrã nici o emoþie!
LAURA MOÞÎRLICHE

6 / cuvântul libertãþii

actualitate

marþi, 15 septembrie 2015
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ion Prioteasa, alãturi de elevii merituoºi
de la ºcolile din Podari
Început emoþionat de an ºcolar. Zeci
de elevi s-au strâns în curtea ªcolii
Gimnaziale Podari pentru a porni la
drum, alãturi de dascãlii lor, într-o cursã pentru performanþã. Mai ambiþioºi
ca niciodatã, elevii vor sã-ºi înscrie localitatea pe harta ºcolilor cu rezultate
remarcabile, nu vor sã-i facã de râs pe
cei de dinaintea lor ºi, totodatã, sã rãmânã un bun exemplu pentru cei care

îi vor urma. Pãrinþi, copii, profesori, reprezentanþi ai administraþiei publice
locale ºi judeþene, cu toþii i-au încurajat pe elevi ºi le-au transmis cã educaþia rãmâne avuþia fiecãrui individ, dar
ºi a societãþii per ansamblu. Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, a tras cel mai puternic semnal prin prezenþa sa inspiratã: da, ºi în
mediul rural, se învaþã carte!

Rezultatele de la Evaluarea Naþionalã par sã nu îl contrazicã pe
ºeful administraþiei judeþene. Anul
acesta notele chiar spun ceva. Zeci
de elevi care învaþã la þarã au obþinut note de peste 9.50. Problema
care se pune este cea legatã de
posibilitatea acestor elevi de a merge mai departe, la facultate, de a
face studii universitate, potenþial
existã, cu talentul te naºti, dãruirea þi-o dã Cel de Sus, dar mai ai
nevoie de partea materialã, pe care
trebuie sã o dea Guvernul.
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa a vrut sã
atragã atenþia mediului politic ºi nu
numai. Pentru toþi cei care spun
cã susþin vocal educaþia, ºi anume
cã marii cãrturari, oamenii de stat,

nat cãtre statutul de oraº, în situaþia în care ºi locuitorii vor dori
adoptarea lui”, a subliniat Ion
Prioteasa.

dar ºi cei mai însemnaþi istorici,
scriitori, poeþi, dascãli au provenit
din mediul rural, cã nu trebuie sã
uitãm generaþiile care învaþã la
þarã, cã trebuiesc încurajate ºi susþinute, dar nici pe dascãlii care fac
eforturi extraordinare pentru a putea duce catalogul în fiecare zi, fie
varã, fie iarnã, în cele mai izolate
localitãþi din judeþul Dolj. „Astãzi
începe un nou an ºcolar, moment
pe care îl marcheazã, prin evenimente speciale, toate ºcolile, liceele ºi colegiile din judeþul nostru.
Mi-am dorit sã fiu alãturi de dumneavoastrã aici, la ªcoala Gimnazialã Podari, cu atât mai mult cu
cât, în Dolj, peste jumãtate din
populaþie trãieºte, lucreazã ºi învaþã în mediul rural. Spun «mediu
rural», deºi realitatea pe care ne-o
prezintã aceastã comunã este aceeaºi pe care o regãsim în localitãþile urbane. Avem, în concluzie,
dovada cã astfel de transformãri
sunt posibile, cu o administraþie
implicatã, cu un primar gospodar.
Prin ceea ce s-a realizat aici, în
Podari, s-au conturat toate beneficiile standardelor moderne de civilizaþie ºi s-a fãcut un pas însem-

încetat sã spere cã ºi în România
cartea va fi rãsplãtitã aºa cum se
cuvinte. Cã nu existã viitor fãrã o
pregãtire solidã. „În definitiv, dezideratul este ca aºezãrile din jurul
Craiovei sã ofere aceleaºi condiþii
ca orice zonã periurbanã din Uniunea Europeanã, iar Podari este
una dintre cele care se apropie de
atingerea acestui obiectiv. Consiliul judeþean a fost ºi rãmâne un
susþinãtor activ al învãþãmântului,
implicându-se financiar în sprijinirea acestui domeniu important. Un
exemplu în acest sens îl reprezintã Programul «Laptele ºi cornul»,
produse pentru care, doar în acest
an, am alocat peste 11 milioane de
lei. Sperãm ca, din 2016, sã fie
identificatã o altã formulã pentru
acest demers, astfel încât, în varianta optimã, sã putem oferi copiilor din grãdiniþe ºi din ºcolile primare ºi gimnaziale o masã caldã.
De asemenea, dupã cum procedeazã ºi Primãria Comunei Podari,
CJ Dolj încurajeazã performanþa în
educaþie, asigurând încã din anul
2005 fonduri pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele ºi concursurile ºcolare.

Administraþia Judeþeanã
încurajeazã performanþa
în educaþie
Mesajul ºefului administraþiei
doljene a fost unul cu impact. Întro zi atât de importantã, numãrul
unu al judeþului, a fost prezent în
mijlocul comunitãþii locale. ªi nu
este puþin lucru. Ion Prioteasa a
dorit neapãrat sã fie la o ºcoalã din
mediul rural, sã le mulþumeascã
oamenilor din aceste localitãþi cã
muncesc, cã îºi îndeamnã copiii
la învãþãturã ºi, mai ales, cã nu au

Continuãm sã sprijinim ºcoala doljeanã, dorind sã contribuim ºi la
crearea cadrului care sã permitã
tuturor elevilor din mediul rural sã
acceadã la o formã de învãþãmânt
superior. Existã o vârstã pentru
toate, iar pentru copiii care de astãzi încep cursurile aceasta este
vârsta la care trebuie sã înveþe, sã
acumuleze cunoºtinþe ºi sã beneficieze de toate condiþiile necesare
în acest scop...“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

La Evaluarea Naþionalã:
douã note de 10 la Matematicã

Unitatea de învãþãmânt din Podari nu a fost aleasã în mod întâmplãtor. În primul rând localitatea þine pasul cu modernitatea,
care poate oricând sã devinã oraº.
Edilul comunei Podari, Constantin Gheorghiþã, a înþeles de la început importanþa accesãrii fondurilor europene. Cele mai multe au
fost investite în educaþie, tinerii
din Podari învaþã în clase modernizate, dotate cu mobilier nou, cu
laboratoare. Ultima achiziþie fãcutã de aceastã ºcoalã sunt tablele
inteligente, elevii din Podari învaþã dupã metode europene, ei sunt
conectaþi la tot ceea ce înseamnã
tehnicã ºi tehnologie de ultimã
orã. ªcoala din Podari a avut anul
trecut rezultate excepþionale, performanþa a fost rãsplãtitã chiar
ieri, în prima zi de ºcoalã. ªcoala
se mândreºte de asemenea ºi cu
douã note de 10 la examenul de
Evaluare Naþionalã, la obiectul
Matematicã.
„ªcoala Gimnazialã Podari îºi
deschide porþile pentru a vã primi
pe voi copii mai mari, copii mai
mici. Citesc pe feþele voastre
emoþia de a gãsi dascãlul, clasa
ºi cãrþile de învãþãturã. În încercarea noastrã de a fi o gazdã primitoare v-am pregãtit începând
din acest an o bazã materialã la
standarde europene, dotate cu
mobilier adecvat, aveþi instalat în
fiecare clasã internet ºi table interactive. În cadrul ºcolii avem
douã cabinete de informaticã, dar
ºi laboratoare pentru fizicã ºi
chimie iar grãdiniþele de la toate
structurile sunt pline de jocuri,
pãpuºi ºi cãrþi de colorat. O mare
parte din aceste realizãri se datoreazã ºi domnului primar care sa implicat foarte mult în sistemul
de educaþie”, a subliniat Marilena Andriescu, managerul ªcolii
Gimnaziale Podari.

Centru de zi pentru copii,
modern ºi complet dotat
Elevii au fost recompensaþi la
acest început de an, pentru munca lor, cu un premii în bani. Au
fost rãsplãtiþi elevii care au obþinut
cel puþin douã premii la fazele naþionale sau judeþene. Au urcat astfel pe podium 15 elevi de la clasa
pregãtitoare pânã la clasa a VII-a.
Aceºtia au fost un exemplu pentru
ceilalþi, care au promis în faþa pãrinþilor cã la anul vor fi ºi ei acolo,
ambiþionându-i în aceastã cursã
pentru performanþã. Edilul comunei, Constantin Gheorghiþã i-a felicitat pe elevi ºi le-a urat un an plin
cu note mari ºi rezultate remarcabile. Le-a spus cuvinte frumoase,
de încurajare ºi pãrinþilor care i-au
însoþit pe micuþi. Primarul a promis cã va continua modernizarea
comunei. „Am încã vie în memorie festivitatea de deschidere din
2014. A mai trecut, iatã, un an, în
decursul cãruia s-au materializat
noi proiecte. Aminteam, la data
aceea, câteva dintre realizãrile din
Podari, inclusiv în ceea ce priveºte reþelele de alimentare cu apã ºi
de canalizare. Trebuie sã ºtiþi cã,
recent, ministrul Fondurilor Europene, domnul Marius Nica, mi-a
adresat felicitãri pentru cele 11
milioane de euro accesate în acest
scop de localitatea noastrã ºi care
ne plaseazã la vârful clasamentului, între comunele din România.
Aºa cum aþi putut constata, lucrãrile sunt în plinã derulare în toate
satele aparþinãtoare, în Livezi,
Gura Vãii, Podari, Braniºte ºi Balta Verde, ºi sperãm ca investiþia sã
fie finalizatã pânã în vara anului
viitor. Iatã, aºadar, o promisiune
care a devenit certitudine. Un alt
demers important concretizat în

comuna noastrã este construirea
noului Centru de zi pentru copii,
unul modern ºi complet dotat, pe
care avem bucuria sã-l putem da
în folosinþã astãzi. Vom fi în continuare alãturi de dumneavoastrã,
de conducerea ºcolii ºi ne preocupãm sã asigurãm tot ceea ce este
necesar învãþãmântului în localitate”, a subliniat Constantin Gheorghiþã, edilul comunei Podari.

“Fiecare copil în grãdiniþã”

Prof. Marilena Andriescu a þinut sã precizeze cã un rol foarte
important în stimularea elevilor de
a învãþa l-a avut ºi programul educaþional „Fiecare copil în grãdiniþã”, implementat în parteneriat cu
Ambasada Marii Britanii la Bucureºti. De altfel, ne amintim cu plãcere cã diplomatul englez, Excelenþa Sa Martin Harris, a postat pe
blogul sãu, la încheierea mandatului de ambasador, un clasament al
lucrurilor care i-au plãcut în România. Din acest TOP 10 fãcea
parte ºi proiectul “Fiecare copil în
grãdiniþã”, care se deruleazã în
comuna Podari, judeþul Dolj. Ambasadorul Martin Harris a fost în
vizitã la Podari de douã ori, plecând cu o impresie foarte bunã
despre modul în care administraþia localã se implicã în acest program, dar ºi în alte proiecte educaþionale. Programul a înregistrat
rezultate impresionante în fiecare
an: în medie, 90% din cei 49 de
copii preºcolari înscriºi în program
au frecventat grãdiniþa în mod regulat în anul ºcolar 2012-2013, în
timp ce în 2011-2012, media a fost
de 87%. În noul an ºcolar, în cele
cinci structuri ale ªcolii Gimnaziale
Podari vor învãþa 587 de elevi, dintre care 55 au început, luni, cursurile în clasa I.
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Cuiele bãtute-n cap i-au adus moartea
deþinutului de la PMS Craiova decedat la spital
Deþinutul de 36 de ani, încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, care a decedat, în
dimineaþa zilei de 8 septembrie
a.c., la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, fãcuse insuficienþã cardio-respiratorie ca urmare a
unui abces intracranian. Asta aratã
concluziile preliminare transmise
de medicii legiºti anchetatorilor
Reamintim cã Gheorghe Vlad,
de 36 de ani, din Iaºi, care executa la Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova o pedeapsã de
opt ani de închisoare pentru comiterea infracþiunii de tâlhãrie, a
decedat pe 8 septembrie la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, unde fusese adus cu o zi
înainte. Potrivit reprezentanþilor
unitãþii de detenþie, deþinutului i sa fãcut rãu, a fost solicitatã o
ambulanþã SMURD care l-a transportat la spital, însã dimineaþa, în
jurul orei 7.10, a murit. Ca urmare a sesizãrii venite de la repre-

dupã efectuarea autopsiei. Se pare
cã anterior deþinutul se automutilase în repetate rânduri bãtându-ºi
cuie în cap, iar acum a fãcut o infecþie ce i-a fost fatalã. Bãrbatul
era încarcerat din anul 2008 la Penitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova. Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj continuã
cercetãrile în acest caz.

zentanþii Penitenciarului de Maximã Siguranþã Craiova, la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj sa deschis un dosar vizând moartea deþinutului. Trupul acestuia a
fost dus la morgã, pentru efectuarea autopsiei.

Sancþionat de peste 100 de ori

Potrivit reprezentanþilor Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, din concluziile preliminare
înaintate de medicii legiºti dupã
efectuarea autopsiei rezultã cã
moartea bãrbatului de 36 de ani a
survenit ca urmare a insuficienþei

cardio-respiratorii provocatã de
un abces intracranian cauzat de
pãtrunderea în cutia cranianã a
unuia sau mai multor obiecte metalice ascuþite. Mai exact, unul din
cuiele pe care ºi le-a bãtut anterior în cap i-a provocat o infecþie
ce i-a adus sfârºitul. Conform
anchetatorilor, deþinutul Gheorghe
Vlad era încarcerat la PMS Craiova din anul 2008, fiind condamnat pentru comiterea infracþiunii
de tâlhãrie ºi era departe de un
deþinut model. În dosarul sãu sau înregistrat în aceastã perioadã
aproape toate încãlcãrile regimu-

lui de detenþie, de la automutilare
(ºi-a înfipt în repetate rânduri cuie
sau alte obiecte ascuþite în cap)
ºi pânã la bãtãi cu alþi deþinuþi, fiind sancþionat de peste 100 de ori.
În încercarea de a-l aduce pe calea cea bunã, a beneficiat de consiliere psihologicã individualã, rãmasã, însã, fãrã rezultat. Ancheta în cauzã continuã. „Se aºteap-

tã raportul medico-legal, întrucât pânã acum avem doar concluzii preliminare, iar cercetãrile
ºi audierile în cauzã continuã, în
vederea stabilirii cu exactitate a
tuturor circumstanþelor în care a
survenit decesul deþinutului”, nea declarat procuror Magda Bãdescu, purtãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj.

Arest menþinut pentru ºoferul fãrã Ciocnire între Logan-uri
cu doi rãniþi
permis care a vrut sã mituiascã un
poliþist de la Rutierã cu 400 de euro
Tânãrul de 23 de ani, din comuna Bratovoeºti, prins în
flagrant încercând sã mituiascã un ofiþer al Serviciului Rutier
Dolj cu 400 de euro pentru a scãpa de dosar penal, a fost
menþinut, ieri, în spatele gratiilor. Hotãrârea a fost luatã în
cadrul procesului în care tânãrul este judecat pentru dare de
mitã ºi conducere fãrã permis.
Judecãtorii Tribunalului Dolj au
menþinut, ieri, mãsura arestãrii preventive faþã de Marian Alin Oancea, de 23 de ani, din comuna Bratovoeºti, care a fost trimis în judecatã pentru comiterea infracþiunilor de dare de mitã ºi conducerea unui autovehicul pe drumurile
publice de cãtre o persoanã fãrã
permis: „Constatã legalitatea ºi
temeinicia mãsurii arestãrii preventive. Menþine arestarea preventivã a inculpatului OANCEA ALIN

MARIAN. În baza art. 272 alin. 3
NCPP Cheltuielile judiciare rãmân în sarcina statului. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de
ore de la comunicare. Pronunþatã
în ºedinþa publicã, azi,
14.09.2015”, se aratã în încheierea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.
Reamintim cã reprezentanþii IPJ
Dolj anunþau, la sfârºitul lunii mai,
faptul cã un ofiþer de poliþie din
cadrul Serviciului Rutier Dolj sesizase conducerea cã, în timp ce se

afla în serviciul de supraveghere
ºi control al traficului rutier pe D.N.
55, în localitatea Teasc, a oprit
pentru control un autoturism BMW
condus de Marian Alin Oancea, de
23 ani, din comuna Bratovoeºti,
Dolj. La verificarea documentelor,
poliþistul a constatat cã tânãrul avea
suspendat dreptul de a conduce
autovehicule pe drumurile publice.
Permisul îi fusese suspendat pentru o perioadã de 30 de zile, pentru
cumul de puncte, iar suspendarea
i-ar fi expirat o zi mai târziu. Oancea a fost dus la sediul IPJ Dolj,
unde se aflã ºi Serviciul Rutier
Dolj, pentru întocmirea actelor de
constatare a infracþiunii, însã tânãrul, în repetate rânduri, i-a propus ofiþerului de poliþie sã-i dea
suma de 400 euro pentru a nu i se
întocmi dosar penal. Conducerea IPJ Dolj a sesizat Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi pe ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj,
care au preluat cercetãrile, iar
pe 26 mai a.c., la ora 18.30,
a fost realizat flagrantul, tânãrul fiind prins cu banii în
biroul poliþistului. Oancea a
fost reþinut pe 24 de ore, iar
o zi mai târziu, miercuri, 27
mai a.c., a fost prezentat Tribunalului Dolj, care i-a emis
mandat de arestare pe 30 de
zile, respingându-i cererile de
arest la domiciliu sau luarea
mãsurii controlului judiciar.

Doi ºoferi, ambii din Craiova, au ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, ieri-dimineaþã, dupã ce s-au
ciocnit frontal, cu maºinile pe care le conduceau, pe raza
localitãþii Pieleºti. Din primele cercetãri ale poliþiºtilor se
pare cã unul dintre ºoferi a adormit la volan.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri-dimineaþã, în jurul orei
6.00, Eugen Grigorie, de 40 de
ani, din Craiova, în timp ce conducea un autoturism Dacia Logan
înregistrat la o firmã de taxi din
municipiu, pe DN 65, dinspre Pieleºti cãtre Craiova, la km 12, pe
fondul oboselii, a adormit la volan ºi a pãtruns pe sensul opus de
circulaþie unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism Dacia Logan, al CEZ Distribuþie SA, la volanul cãruia se afla Paul Tudor, de
54 de ani, din Craiova. În urma
impactului violent dintre cele douã
maºini, ambii ºoferi au fost rãniþi,
fiind transportaþi la Spitalul Clinic

Judeþean de Urgenþã Craiova.
Medicii de aici au stabilit cã, din
fericire, cei doi craioveni au scãpat cu leziuni care nu le pun viaþa
în primejdie. Poliþiºtii ajunºi la faþa
locului au întocmit dosar penal în
cauzã ºi continuã cercetãrile.
„Ambii conducãtori auto au fost
testaþi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar poliþiºtii
Serviciului Rutier Dolj au întocmit în cauzã dosar penal ºi continuã cercetãrile sub aspectul comiterii infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã”, ne-a declarat agent-ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.
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Ion D. Sîrbu, omagiat de actorul Zoltan
Butuc la Teatrul Naþional din Craiova
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova îl comemoreazã pe Ion D. Sîrbu, la împlinirea a 26 de ani de la moarte. Mâine, 16 septembrie, de la ora 18.00, la sala care poartã numele
scriitorului, actorul Zoltan Butuc va susþine concertul „Vechi povestiri minereºti”, de Ion D. Sîrbu, „poveºti de care sufletul se umple, iar mintea
se poate mira”, cu expresia actorului, extrase
din audiobook-ul cu acelaºi nume. «Cu pasiuZoltan Octavian Butuc s-a
nãscut pe 2 iulie 1969, în Braºov.
În 1995 a absolvit IATC Bucureºti.
În 1993 i s-a decernat premiul pentru debut al UNITER pentru rolul
din spectacolul „Ora lynxului” de
Per Olov Enquist, jucat la Teatrul
Odeon, iar în 1996 a primit Premiul Fundaþiei Tofan pentru Teatru ºi Film.
A interpretat roluri memorabile
în spectacole din dramaturgia unor
W. Shakespeare, Sarah Kane, Ernesto Sabato, Panait Istrati, Bertolt Brecht, Vlad Zografi, Carlo
Goldoni, Sam Shepard, Luigi Pirandello, Ceyar Petrescu, M. Bulgakov, A. Strindberg etc. A jucat
în numeroase filme româneºti ºi
strãine, între care „Prea târziu”
(regia: Lucian Pintilie), „Triunghiul morþii” (regia: Sergiu Nicolaescu), „Damen Tangou” (regia:
Dinu Tãnase), „Amen” (regia:
Costa Gavras), „Ces amours” (regia: Claude Lelouch), „Cendres et
sang” (regia: Fanny Ardant),
„Bunraku” (regia: Guy Moshe),
„Seven seconds” (regia: Simon
Fellows), „Swenney Todd” (TV),
„Anaconda” (3 & 4) etc.
A performat în spectacole alãturi de maeºtri ai muzicii româneºti:

nea ºi implicarea care îl caracterizeazã, cu dorinþa de a-i apropia pe oameni de autentica lor
viaþã, Zoltan Butuc va omagia astfel personalitatea scriitorului, secretar literar al TNC timp
de 9 ani, printr-un spectacol în care muzica ºi
poveºtile îngemãnate îºi propun sã fie „o reverenþã în faþa limbii române ºi a tainicei limbi a
Basmului românesc”», menþioneazã organizatorii. Intrarea publicului va fi liberã.

„Muzicã ºi Poezie Contemporanã”, cu Mircea Tiberian ºi Paul
Daian (1997); „Blues ºi Poezie”,
cu A.G. Weinberger (1998), „Îngeri în închisoare”, cu Mihai S.
Gruia, Radu Bânzaru, Grigore Leºe
(Teatrul ACT, 2004); „Pentru cei
care iubesc Limba Poezeascã”
(2012, pânã în prezent); „Adâncuri Vibrate” cu Adrian Naidin
(2012); „Cântece ºi Cânticele”, cu
Maria Rãducanu (2012, pânã în
prezent); „Purtãtorul de cuvinte”,
cu Ioan Gyuri Pascu (2013-2014).
Prozator ºi dramaturg, Ion D.
Sîrbu (n. 28 iunie 1919, Petrila,
jud. Hunedoara – m. 17 septembrie 1989, Craiova) a studiat la
Facultatea de Litere ºi Filosofie
(1940-1945), în cadrul Universitãþii din Cluj, vremelnic mutatã
la Sibiu. I-au fost profesori, între alþii, Lucian Blaga, Liviu
Rusu, D. Popovici, Onisifor Ghibu, D. D. Roºca, Nicolae Mãrgineanu. ªi-a luat licenþa cu teza
„De la arhetipurile lui C. G. Jung
la categoriile abisale ale lui Lucian Blaga” (1945) ºi ºi-a pregãtit doctoratul cu lucrarea
„Funcþia epistemologicã a metaforei”, la Lucian Blaga. A fost
asistent ºi conferenþiar la Univer-

«... am fost în minã înainte sã
citesc I.D. Sîrbu, graþie prieteniei,
a înþelesurilor deja comune asupra
vieþii cu cei de-acolo... Asta am vãzut
ºi tot acest aspect îl regãsesc cu mare
voluptate exprimat în scrierea lui
Sîrbu. O mare iubire pentru oamenii locurilor ºi locurile oamenilor.
Un patriotism neforþat, încântãtor,
slãvit într-o aleasã limbã românã.
O filosofie conþinutã traverseazã
cele mai banale povestioare sau aspecte ale poveºtii. Uriaº în simplitate, nefiind simplist pe niciunde…».
(Zoltan Butuc)
sitatea din Cluj (1946-1949),
apoi, îndepãrtat din învãþãmântul universitar, va funcþiona, în
1950-1955, ca profesor de liceu
ºi ºcoalã medie la Baia de Arieº
ºi Cluj.
A fost arestat la 16 septembrie
1957, pentru „omisiune de denunþ”, anchetat, apoi judecat ºi
condamnat la un an închisoare. În
1958, dupã ispãºirea pedepsei, la
Jilava, va fi iar arestat. Anchetat,
în cadrul Secþiei scriitori ºi intelectuali dificili, i se va înscena
un al doilea proces, pentru delictul de „uneltire contra ordinei sociale”, fiind condamnat la 7 ani

Se acordã premiile anuale ale Festivalului
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”
Fundaþia Europeanã „Mihai
Eminescu” ºi Academia Internaþionalã „Mihai Eminescu”
organizeazã la Craiova, în
perioada 17-21 septembrie, cea
de-a III-a ediþie a Festivalului
Mondial de Poezie „Mihai
Eminescu”. Evenimentul se va
desfãºura sub egida „Craiova –
Capitalã Culturalã Europeanã
2021”, în parteneriat cu Primãria
Municipiului Craiova, Consiliul
Local Craiova, Consiliul Judeþean Dolj ºi Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”.
Deschiderea oficialã va avea
loc joi, 17 septembrie, ora
10.00, la Muzeul de Artã
Craiova, unde este anunþatã
ceremonia de acordare a
premiilor anuale. Vor fi conferite Premiul pentru Poezie –
Uladzimir Niakliaeu (Belarus),
Premiul pentru Prozã – Slavco
Almãjan (Serbia), Premiul
pentru Criticã Literarã – Dante
Maffia, Premiul pentru ªtiinþe
Juridice – Ludmila Nosova,
Premiul pentru Medicinã –
Mihai Voiculescu, Premiul
pentru Fizicã – Valeriu Canþer
(Republica Moldova), Premiul

pentru Cercetãri FinanciarBancare – Cristi Marcel Spulber, Premiul pentru Prezervarea
ºi Conservarea Artei Moderne –
Radu Varia, Premiul pentru
Picturã – Constantin Mihalache, Premiul pentru Design –
Regina Schrecker, Premiul
pentru Management Cultural
Internaþional – Cristian Berceanu, Premiul „Opera Omnia”

pentru Cercetarea ºi Conservarea Civilizaþiei Populare –
Corneliu Ioan Bucur, Premiul
„Opera Omnia” pentru Medicinã – Andrei Bondari.
Programul festivalului va mai
cuprinde un recital de muzicã ºi
poezie la Opera Românã Craiova
(17 septembrie, ora 17.00),
lansarea „Antologiei poeziei
universale de astãzi” (ediþie
revãzutã ºi adãugitã) ºi a altor
volume la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” (18
septembrie, ora 10.00), un
recital poetic internaþional ºi
colocviul „Poezia, artã muribundã?” la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” (18 septembrie, ora
17.00), acordarea Marelui
Premiu al festivalului ºi Apelul
poeþilor participanþi pentru
susþinerea Craiovei la titlul de
„Capitalã Culturalã Europeanã în
2021” la Opera Românã Craiova
(19 septembrie, ora 18.00). De
asemenea, invitaþii vor vizita
Muzeul Olteniei, Muzeul de Artã,
Parcul „Nicolae Romanescu” ºi
centrul vechi al Craiovei, ca ºi
Complexul „Constantin Brâncuºi” de la Târgu Jiu.

închisoare corecþionalã ºi 4 ani
interdicþie corecþionalã, cu suspendarea drepturilor. Încarcerat la
Gherla, pânã în 1960, se va afla,
pe rând, pânã la sfârºitul detenþiei, în lagãrele de muncã de la
Stoeneºti, Strâmba, Grindu, Periprava. Eliberat prin graþiere (februarie 1963), este trimis cu „domiciliu obligatoriu” la Petrila. Din
septembrie acelaºi an, a fost

muncitor necalificat în subteran
(vagonetar) la Mina Petrila, apoi ºef
serviciu producþie la Teatrul de Stat
din Petroºani (ianuarie-iulie 1964)
ºi secretar literar la Teatrul Naþional Craiova (august 1964 – noiembrie 1973, când va fi pensionat). Sa stins din viaþã la 17 septembrie
1989, în Craiova, dupã o lungã ºi
chinuitoare suferinþã, ca urmare a
unui cancer pe vãlul palatin.

„punctcomun” –
expoziþie de graficã ºi picturã
Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” va gãzdui
mâine, 16 septembrie, ora
19.00, în Salonul Medieval, expoziþia de graficã ºi
picturã „punctcomun”
realizatã de Andrada Bãleanu ºi Smaranda Ruºinaru,
eleve în clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova.
„Evenimentul este o ocazie minunatã sã împãrþim cu
ceilalþi bucuria noastrã pentru formã ºi culoare, pentru descoperirea individualitãþilor ºi a punctelor comune ce ne diferenþiazã ºi
ne leagã, în acelaºi timp,
într-un tot numit frumosul
uman”, au mãrturisit autoarele expoziþiei.
Despre stilul abordat în
lucrãrile care vor fi expuse, Andrada Bãleanu ºi Smaranda Ruºinaru afirmã: „Stilurile noastre
au evoluat concomitent ºi diferit, fiecare descoperindu-ºi propria identitate artisticã: fluturele
ca zburãtor ºi simbol al transformãrii perpetue este completat,
paradoxal, de meduza stabilã ºi
perenã, tot un fel de zburãtor al

adâncurilor (putem spune, oare,
plutitor?). Douã entitãþi în douã
planuri care nu pot sã existe unul
fãrã altul; douã entitãþi care se regenereazã permanent în dorinþa
de a atinge nu absolutul, ci frumuseþea din vis”.
„punctcomun” este prima expoziþie oficialã a celor douã eleve.
Intrarea publicului va fi liberã.
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Criza refugiaþilor: Austria ºi Slovacia
reintroduc temporar controalele la frontierã
Austria a reintrodus temporar, ieri,
controale la frontiera cu Ungaria, iar
armata austriacã a mobilizat aproximativ 2.200 de militari pentru ajutarea poliþiei de frontierã, pe fondul afluxului de
imigranþi. Guvernul Austriei a explicat
cã decizia este o reacþie la mãsurile luate de Germania la frontiera comunã.
Autoritãþile germane au instituit, duminicã, verificãri temporare la frontiera cu
Austria. “Dacã Germania efectueazã
controale la frontierã, atunci ºi Austria
trebuie sã intensifice verificãrile, în interesul populaþiei locale, ºi exact asta
facem”, a declarat vicecancelarul Reinhold Mitterlehner în cursul unei conferinþe de presã organizate la Viena. “Acesta va fi
un semnal clar pentru cei afectaþi de haosul de
la frontiere cã astfel de situaþii nu se vor repeta
în viitor”, a spus Mitterlehner. Coloane de maºini de câþiva kilometri se înregistreazã de câte-

va sãptãmâni la punctele de trecere a frontierei
dintre Ungaria ºi Austria. Cancelarul Austriei,
Werner Faymann, a declarat, potrivit presei de
la Viena, cã circa 2.200 de militari vor fi mobilizaþi la frontiera cu Ungaria pentru a ajuta agenþii

poliþiei. ªi Slovacia introduce controale la frontierele cu Ungaria ºi
Austria, din cauza crizei imigraþiei,
a anunþat Ministerul slovac de Interne, care a precizat cã “urmeazã
exemplul Germaniei ºi introduce
controale temporare la frontiere”. În
plus, 220 de poliþiºti suplimentari
vor fi mobilizaþi în zona de frontierã, a menþionat ministerul. De asemenea, Polonia este pregãtitã sã
impunã controale la frontierele cu
alte state membre ale Uniunii Europene în cazul unor ameninþãri de
securitate la adresa graniþelor sale,
a afirmat premierul Ewa Kopacz. ªi
Belgia va lua „cu siguranþã în considerare” închiderea temporarã a frontierelor pentru refugiaþi, a declarat secretarul de stat pentru azil ºi
migraþie, Theo Francken, într-un interviu difuzat ieri de postul belgian de radio.

Forþele de securitate egiptene au ucis 12 turiºti, crezând cã sunt teroriºti
12 turiºti au fost uciºi, iar alþi
zece au fost rãniþi de cãtre membri
ai forþelor de securitate egiptene
care au deschis focul asupra unor
vehicule cu turiºti mexicani, în
Deºertul de Vest, a anunþat ieri
Ministerul egiptean de Interne. Atacul a avut loc duminicã, într-o
“zonã restricþionatã”. Militari ºi
poliþiºti egipteni urmãreau “elemente teroriste” în zona oazelor, unde
au deschis în mod eronat focul
asupra unui convoi de patru vehi-

cule cu turiºti. Printre victime se
aflã mexicani ºi egipteni, a precizat ministerul. O anchetã a fost
deschisã ºi este în curs, a anunþat
aceeaºi sursã. Preºedintele mexican Enrique Pena Nieto a deplâns
pierderea concetãþenilor sãi, întrun mesaj postat pe Twitter. “Mexicul condamnã aceste acþiuni împotriva cetãþenilor noºtri ºi a solicitat ca Guvernul egiptean sã efectueze o anchetã exhaustivã cu privire la ceea ce s-a întâmplat”, afir-

mã ºeful statului mexican. Ambasadorul mexican în Egipt oferã ajutor cetãþenilor mexicani rãniþi în
incident, care au fost spitalizaþi, a
adãugat Nieto. El a îndemnat ambasada sã suplimenteze personalul
pentru a ajuta familiile victimelor.
Un schimb de focuri a avut loc în
zonã, duminicã seara, între forþe
de securitate ºi presupuºi teroriºti.
ªapte “teroriºti” au fost uciºi în
acest schimb de focuri, potrivit
unui oficial din domeniul securitã-

þii. Un grup cu presupuse legãturi
cu gruparea radicalã Statul Islamic
(SI) a anunþat duminicã faptul cã
ar fi respins un atac al unor trupe
egiptene în Deºertul de Vest. Regiunea este frecventatã de cãtre turiºti. Forþele egiptene de securitate
au fost þinta a numeroase atacuri
comise de cãtre militanþi, dupã îndepãrtarea de la putere a fostului preºedinte islamist Mohammed Morsi
de cãtre armatã, în 2013, în urma
unor proteste violente de masã.

Siria: 20 de morþi în dublul atentat Rusia a început cele mai ample
cu maºinã capcanã din oraºul Hasaka manevre militare din acest an

Cel puþin 20 de persoane au
fost ucise ieri în dublul atentat cu
maºinã capcanã din oraºul sirian
Hasaka (nord-est), controlat de
miliþiile kurde ºi de forþele loiale
preºedintelui Bashar al-Assad.
Cele 20 de persoane au fost ucise în explozia uneia dintre cele
douã maºini capcanã în cartierul
Al-Mahata, urmatã de explozia
unei alte maºini în cartierul Khashman. Potrivit Observatorului
Sirian pentru Drepturile Omului
(OSDO), care nu a oferit un bi-

lanþ al victimelor, prima explozie s-a produs în nordul oraºului, iar cea de-a doua
în centru. Agenþia de
ºtiri Sana s-a referit
la un atentat sinucigaº ºi a oferit un bilanþ diferit: 5 morþi la
Khashman ºi 12 la AlMahata, precum ºi
70 de rãniþi. Potrivit
directorului OSDO,
Rami Abdel Rahman,
prima explozie a vizat un punct de control al forþelor de securitate kurde la
Khashman ºi cea dea doua un cartier general al miliþiilor proregim. Televiziunea
sirianã a informat cã douã vehicule capcanã, un camion ºi un autobuz au fost de asemenea descoperite ºi distruse la Hasaka. Oraºul Hasaka este vizat cu regularitate de gruparea jihadistã Statul
Islamic (SI) care controleazã câteva sectoare ale provinciei cu acelaºi nume. Statul Islamic a intrat
în luna iunie în oraº cucerind mai
multe cartiere, însã a fost alungat o lunã mai târziu în urma luptelor cu trupele regimului ºi combatanþii kurzi.

Forþele armatei ruse au început ieri cele mai ample manevre
din acest an sub numele de cod
“Þentr/Centru-2015”, în 20 de
poligoane navale, aeriene ºi terestre, la care vor participa circa
95.000 de militari, a anunþat Ministerul Apãrãrii din Rusia. Aceste manevre “constituie punctul
culminant al perioadei de pregãtire de luptã în cadrul forþelor armatei ruse pe anul 2015”, menþioneazã ministerul, potrivit unui
comunicat de presã. Respectivele exerciþii încheie, de asemenea,
acþiunile comune de instruire a
forþelor armate ale þãrilor din Organizaþia Tratatului pentru Securitate Colectivã din fostul spaþiu

sovietic, bloc ce grupeazã Rusia,
Belarus, Armenia, Kazahstan,
Tadjikistan ºi Kârgâzstan. Obiectivul acestor manevre este contracararea unui ipotetic conflict
armat intern pe flancul strategic
cu Asia Centralã. Manevrele, programate sã dureze pânã duminicã, se vor desfãºura în districtele militare Sud ºi Centru, sub
comanda ºefului Statului Major
General al Forþelor Armate ale
Rusiei ºi adjunct al ministrului
apãrãrii rus, generalul Valeri Gherasimov. Exerciþiile vor implica
170 de avioane, 20 de nave, peste 7.000 de unitãþi de armament
greu, inclusiv tancuri ºi lansatoare de rachete motorizate.

ªTIRI
UE prelungeºte pânã la 15
martie 2016 sancþiunile contra
personalitãþilor ruse
Uniunea Europeanã a decis ieri sã
prelungeascã cu ºase luni, pânã la 15
martie 2016, sancþiunile adoptate contra unor personalitãþi ruse ºi liderilor
rebelilor separatiºtilor din estul Ucrainei pentru implicarea lor în conflict. “Examinarea situaþiei nu a justificat o schimbare a regimului sancþiunilor ºi nici a
listei persoanelor ºi a entitãþilor vizate
de aceste mãsuri restrictive”, se aratã
într-un comunicat al Consiliului UE.
Aceste sancþiuni, care se referã la 149
de persoane ºi 37 de entitãþi private de
vize de intrare în UE ºi ale cãror active
au fost îngheþate, ar fi expirat astãzi.
Kievul, NATO, Uniunea Europeanã ºi
Washingtonul acuzã Rusia de trimiterea unor trupe regulate ºi arme în sprijinul rebelilor separatiºti proruºi care luptã contra armatei ucrainene în Donbas.
Moscova a respins constant toate acuzaþiile de implicare în acest conflict, soldat cu peste 6.800 de morþi în ultimele
16 luni.

Laburiºtii britanici vor face
campanie pentru rãmânerea
þãrii în UE

Partidul Laburist britanic (de opoziþie) va face campanie pentru rãmânerea
Marii Britanii în Uniunea Europeanã,
indiferent de circumstanþe, a anunþat
purtãtorul de cuvânt pentru afaceri externe al laburiºtilor, Hilary Benn. “Intenþionãm sã rãmânem (în UE) pentru a
lupta împreunã pentru o Europã mai
bunã. Vom face campanie pentru rãmânerea în Uniunea Europeanã, oricare ar
fi circumstanþele”, a declarat Hilary
Benn. Purtãtorul de cuvânt declara încã
de sãptãmâna trecutã cã Partidul Laburist va duce o campanie separatã în favoarea rãmânerii þãrii în Uniunea Europeanã, în perspectiva referendumului
pe aceastã temã, ºi cã exclude orice platformã comunã cu prim-ministrul conservator David Cameron. Premierul Cameron s-a declarat pentru menþinerea
Marii Britanii în interiorul unei Uniuni
Europene reformate, însã nu a exclus
sã susþinã ieºirea din blocul comunitar
dacã renegocierea cu UE nu va duce la
rezultatele dorite. Noul lider al Partidului Laburist, socialistul Jeremy Corbyn,
ales sâmbãtã în fruntea formaþiunii dupã
ce s-a impus în primul tur în faþa altor
trei contracandidaþi, a votat “Nu” la referendumul din 1975 privind aderarea
Marii Britanii la Comunitatea Economicã Europeanã, precursoare a Uniunii
Europene.

Premierul Australiei, Tony
Abbott, va demisiona dupã
ce a pierdut ºefia partidului
de guvernãmânt

Australia va avea un nou prim-ministru dupã ce Tony Abbott a pierdut
funcþia de lider al Partidului Liberal în
faþa colegului Malcolm Turnbull. Premierul Tony Abbott, a cãrui popularitate este în scãdere, a primit 44 de voturi,
iar Malcolm Turnbull, 54. În acest context, Tony Abbott a pierdut conducerea Partidului Liberal ºi va trebui sã demisioneze din funcþia de prim-ministru.
Julie Bishop rãmâne vicepreºedinte al
Partidului Liberal australian. Ieri dimineaþã, înaintea alegerilor interne, Turnbull afirma cã, dacã Abbott ar rãmâne
lider al partidului, coaliþia guvernamentalã ar pierde alegerile parlamentare.
“Este destul de clar cã actualul Guvern
nu are succes în aplicarea politicilor
economice de care avem nevoie; Australia are nevoie de un nou stil de guvernare”, a declarat Turnbull. Malcolm
Turnbull este ministru al Comunicaþiilor în actualul guvern condus de Tony
Abbott.

ªTIRI

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
09:55 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd
1999, Canada, Familie
10:50 Teleshopping
11:30 Exodul mamelor
12:30 Tribuna partidelor
parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:10 Faimoºii
18:15 Mãrturii pentru viitor-Dinu
C. Giurescu
18:45 Istorii de buzunar
18:50 Exodul mamelor
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:55 Premiile Darwin
2006, SUA, Aventuri, Comedie,
Romantic, Dragoste
01:30 Faimoºii
02:30 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd (R)
1999, Canada, Familie
03:20 Exodul mamelor
04:10 Un doctor pentru
dumneavoastrã

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Spartacus: Nisip
însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,
Fantastic
00:00 Rezumat UEFA Champions League
01:00 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,
Horror, Mister, SF, Thriller
02:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi de vã iubiþi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Poftiþi de vã iubiþi! (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 Interviurile TVR 2
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
17:15 Festivalul Naþional de
Teatru Subteran
17:45 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 Festivalul Enescu 2015
21:05 Interviuri neconvenþionale
21:25 Festivalul Enescu 2015
22:25 Cele 25 de feþe ale
Teatrului Masca
22:55 Cartea cea de toate zilele
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
00:10 Festivalul Enescu 2015
01:45 5 minute de istorie
01:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Mituri muzicale româneºti
06:55 Imnul României

HBO
08:05 Jocul se schimbã
10:05 Godzilla 3D
12:10 Din greºealã împreunã
14:05 Renaºterea companiei
Marvel
15:00 Uimitorul Om-Pãianjen 2
17:20 Cãlãtoria mea
19:15 Rãmâi cu mine
20:00 Ziua Independenþei
22:25 Cei rãmaºi
23:15 Cei rãmaºi
00:10 Ispita
01:55 Sânge de pelican
03:35 300: Ascensiunea unui
imperiu
05:20 O ultimã îmbrãþiºare
06:00 Din greºealã împreunã

07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)

PRO CINEMA
08:15 La bloc
10:00 Fraþii Jderi (R)
13:00 Întâlnire de gradul trei (R)
16:00 Karate Kid (R)
18:30 Ce femeie!
20:30 Box în afara legii
22:30 Unde dai ºi unde crapã
00:30 Box în afara legii (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Tinerii justiþiari

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i
bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal UEFA Champions
League: Real Madrid - ªahtior
Doneþk
23:45 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling RAW
02:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
03:30 Fotbal Suedia - Germania
05:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 Playtech (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Click! Poftã bunã! (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate (R)
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 Monstrul din adâncuri
2008, SUA, SF
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Click!
00:30 Aventurile lui Poseidon
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,
Dramã, Thriller
02:30 Monstrul din adâncuri
(R)
2008, SUA, SF
04:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
05:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Un destin la rãscruce
(R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:45 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

Ziua
Independenþei
Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARÞI - 15 septembrie

ACASÃ

marþi, 15 septembrie 2015

programe TV / utile

Spectacolul incredibil începe
odatã cu apariþia imenselor nave
spaþiale, însã admiraþia se va
transformã rapid în teroare,
odatã cu momentul în care uriaºele nave pornesc în distrugerea
marilor oraºe din întreaga lume.
Pãmântul mai are o singurã
speranþã: supravieþuitorii deciºi
sã riposteze printr-o mare ofensivã împotriva invadatorilor,
înainte ca umanitatea sã fie
nimicitã.

Unde dai
ºi unde crapã
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 22:30
Hoþul de diamante ºi curierul Franky
"Four Fingers" (Franky "Patru degete"), interpretat de Benicio Del Toro,
poposeºte la Londra, în drumul sãu
spre New York, unde urma sã-i
livreze un diamant uriaº sefului sãu,
Avi (Dennis Farina). În cursul misiunii sale de livrare a micilor pietre
preþioase vãrului lui Avi, Doug "The
Head" (Doug "Capul" - Mike Reid), ºi
celorlalþi bijutieri locali din Hatton
Gardens, el este ademenit de cãtre
Boris "The Blade" (Boris "Lama" Rade Sherbedgia) sã parieze la un
meci ilegal de box.

Aventurile lui Poseidon
Se difuzeazã la Prima TV,
ora 00:30
Luxosul vas de croazierã "Poseidon" nimereºte în mijlocul unei
furtuni pe ocean, fãrã ca nimeni
din cei aflaþi la bord sã ºtie cã
vasul este pândit de un pericol ºi
mai mare, un terorist care vrea
sã atragã atenþia printr-un mesaj
"exploziv". În urma exploziei,
produsã chiar în ajunul Crãciunului, vasul se rastoarnã, supravieþuitorii fiind doar câþiva...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 15 septembrie 2015 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4170 ............. 44170
1 lirã sterlinã................................6,0251....................60251

$

1 dolar SUA.......................3,8961........38961
1 g AUR (preþ în lei)........138,8825.....1388825

METEO

marþi, 15 septembrie - max: 27°C - min: 13°C

Senin
ploaie
ploaie

programe TV / utile

RECOMANDÃRI TV

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
09:55 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd
1999, Canada, Familie
10:50 Teleshopping
11:30 Exodul mamelor
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 Discover România
18:15 Mãrturii pentru viitor-Dinu
C. Giurescu
18:45 Istorii de buzunar
18:50 Exodul mamelor
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:55 Eroi de week-end
1979, Comedie, Dramã
01:25 Transformarea
02:20 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd (R)
1999, Canada, Familie
03:10 Discover România
03:20 Exodul mamelor
04:10 Un doctor pentru
dumneavoastrã
05:10 Zestrea românilor
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Taken 2: Teroare în
Istanbul
2012, Franþa, Acþiune, Crimã,
Dramã
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Spartacus: Nisip însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,
Fantastic
00:00 Rezumat UEFA Champions League
01:00 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,
Horror, Mister, SF, Thriller
02:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Burlãciþa
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Penumbra
2006, Guineea, Dramã, Mister,
Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:10 Faimoºii
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Mumia
1932, SUA, Horror
17:30 Europa 360°
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 360°-GEO
20:00 Festivalul Enescu 2015
20:55 Interviuri neconvenþionale
21:15 Festivalul Enescu 2015
22:15 Festivalul Internaþional de
Teatru de la Sibiu
22:45 5 minute de istorie
22:55 Cartea cea de toate zilele
23:10 Festivalul Enescu 2015
00:55 Profil. Poveste. Personaj
01:30 Pescar hoinar
02:00 Dreptul la memorie
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 A doua emigrare
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2

HBO
07:55 Uimitorul Om-Pãianjen 2
10:15 Casa minciunilor
12:35 Cãlãtoria mea
14:25 Autorii anonimi
15:55 Ursii
17:15 Chef
19:10 Rãmâi cu mine
20:00 Poveste de iarnã
22:00 E nevoie de un erou
23:00 De vorbã cu Blunt
23:35 300: Ascensiunea unui
imperiu
01:20 Asasinul invizibil

ACASÃ
07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Iubiri vinovate
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

PRO CINEMA
07:00 Tinerii justiþiari
07:15 La bloc (R)
08:45 La bloc
10:30 Cricket sau nimic (R)
13:00 O zeiþã pe pãmânt (R)
15:00 Jerry Maguire (R)
18:00 Vorbeºte tot orasul
20:30 Monkeybone
22:30 Conan Barbarul
01:00 Unde dai ºi unde crapã
(R)
02:45 Cine A.M.
06:45 Tinerii justiþiari

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions
League: Real Madrid - ªahtior
Doneþk
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Rezumate UEFA Champions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
Episodul 470
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars

PRIMA TV
07:15 Aventurile lui Poseidon
(R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,
Dramã, Thriller
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Playtech (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 E cineva acolo?
2008, Marea Britanie, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Click! (R)
00:30 Fântâna dorinþelor
2009, SUA, Dramã
02:30 E cineva acolo? (R)
2008, Marea Britanie, Dramã
04:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Un destin la rãscruce (R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:45 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

Asasinul invizibil
Se difuzeazã la HBO, ora 01:20
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Jami ºi iubitul ei Corey, doi
liceeni din Texarcana, se
refugiazã pentru un moment
de intimitate într-o zonã izolatã de la marginea împãduritã a oraºului. La scurt timp
dupã ce parcheazã, sunt
atacaþi de un bãrbat mascat
care îl ucide pe bãiat, în timp
ce fata reuºeºte sã scape cu
viaþã. Însã acesta e doar
începutul unei serii de crime
ce va îngrozi oraºul în urmãtoarele zile.

Taken 2: Teroare
în Istanbul
Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30
Liam Neeson revine în rolul lui
Bryan Mills, fostul agent CIA care
nu s-a dat în lãturi de la nimic
pentru a-ºi salva fiica rãpitã în
primul film Taken. În Taken 2:
Teroare în Istanbul, Mills devine
þinta unui personaj misterios,
care cautã rãzbunarea, iar acesta
trebuie sã-ºi foloseascã talentele
sale speciale pentru a-ºi proteja
familia de o armatã de mercenari
care vrea sã-i ucidã.

Conan Barbarul
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30
Arnold Schwarzenegger are
un debut fulminant în rolul
acestui erou luptãtor legendar, Conan Barbarul. Dupã ce
i-au fost omorâþi pãrinþii de
cãtre o cãpetenie nemiloasã
(James Earl Jones) ºi de cãtre
banda lui de criminali, Conan
trebuie sã îndure o copilãrie
grea în sclavie pentru a ajunge gladiator, spre deliciul
bandiþilor...
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Panoramic cinematografic - Patria
Ricki and the Flash
Ora: 18:30
Gen film: Dramã

Labirintul: Încercãrile focului
Ora: 16:00; 20:30
Gen film: Acþiune, SF, Thriller

Mune: Gardianul lunii
Ora: 14:00 (3D, ro)
Gen film: Animaþie
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Primãria oraºului Filiaºi, cu
sediul în localitatea Filiaºi,
B.dul Racoþeanu, nr.160, judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea unui
post de supraveghetor salã în
cadrul Bibliotecii orãºeneºti
“Anton Pann” Filiaºi, în data
de 08.10.2015, orele 10,00.
Dosarele de participare se
depun la sediul Primãriei
oraºului Filiaºi, în termen de
10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial al României
partea a III-a.
Informaþii suplimentare la
telefon 0251441018.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
8.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
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publicitate
ANUNÞ

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

Primãria Municipiului Calafat,
judeþul Dolj, anunþã cã a depus
documentaþia la Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu –Craiova, în
vederea obþinerii Avizului de
Gospodãrire a Apelor PENTRU
Proiectul „Prevenþia ºi managementul inundaþiilor în aria satului Ciupercenii Vechi, Municipiul Calafat, judeþul Dolj”.
CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc – Centru Vechi
– angajeazã ospãtari. Telefon: 0726/
066.536; 0722/
892.195.
PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 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

Vând apartament 2
camere decomandate, microcentralã,
coloanã apã separat, etaj 4/10- Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ultracentral, ultralux,
A.C., internet, renovat complet. Telefon: 0762/109.595.

CAMERE CÃMIN

CASE

3 - 4 CAMERE

Vând apartament
cu trei camere, decomandat, zona
Ramada. Preþ
70.000 de euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament
GARSONIERE
Vând garsonierã cu 3 camere decoîmbunãtãþiri Valea mandate Brazdã
Roºie (Piaþã) Tele- parter. Telefon:
fon: 0741/116.815. 0762/280.739.
Vând casã zona Horia. Telefon: 0766/
617.885.
Casã mare boieAPARTAMENTE reascã cu toate utilitãþile superîmbunã2 CAMERE
Amaradiei 2 came- tãþitã în comuna Lire decomandate etaj povu cu teren 7000
1. Telefon: 0763/ mp. Telefon: 0764/
492.029.
857.756.
Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.

Vând casã boiereascã mare - central, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor +
dependinþe, 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 dependinþe, teren 3500 mp. Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: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 comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând sau schimb
casã (variante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + anexã cu 2
camere ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 camere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Particular vând casã
Craiova 5 camere încãlzire centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren comuna Gogoºu - Dolj.
Telefon:
0764/
271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren 2800 mp. Telefon: 0767/840.722.
TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren str. Dobrogei. Telefon:
0761/347.028.

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 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.

publicitate
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300.
Telefon: 0752/
234.638.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550
Vând Dacia 1300
pentru programul Rabla. 0351/ 415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON negociabil, stare excelentã. Telefon: 0749/
059.070.
STRÃINE

Unic proprietar vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE

VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic
proprietar auto TICO,
euro 2, sau MATIZ,
euro 4. Telefon:
0771/290.539; 0351/
460.075.
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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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând capre de
rasã. Telefon:0764/
802.230
Vând pãdure 5000
mp (1 pogon). Telefon: 0766/676.238
Vând sobã de teracotã verde, nemontatã, pat mecanic,
saltea , Tvcolor 102
cm, polizor 2500
Waþi, cãrucior handicap, diafilm. Telefon:
0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul Sineasca,
groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televizor color Filiphs 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.

DOUÃ locuri de veci,
Sineasca. Telefon:
0733/065.141.
Vând maºini de tricotat 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
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie 3 funcþii (malaxor, creme, spume)
bol inox 6 litri marcã Germania, cuier
hol. Telefon: 0752/
236.667.
Vând putinã de salcâm avantajos. Telefon: 0251/416.455.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1 ladã
frigorificã 5 sertare,
1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu 20
litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alternator 12vV nou, arzãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând cãrucior handicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu toate furniturile, Tv color D1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.

14 / cuvântul libertãþii

Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 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 negru. 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. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari, telefon: 0720/
115.936.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.

Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, presã balotat mase plastice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator, sãpun rufe, covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plasticcutii de bere, bicicletã nouã franþuzeascã, cauciucuri cu jantã Audi – A4 de iarnã. Telefon: 0767/
153.551.

publicitate
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE

Schimb casã 3 camere, hol dependinþe, 1500 mp curte comuna Cioroiaºi pentru o camerã cãmin Valea Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/
220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Urgent primesc în gazdã la bloc douã fete,
Calea Bucureºti. Telefon: 0762/850.986.
Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada 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 îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.
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MATRIMONIALE
DORESC sã cunosc
o doamnã pânã la
65 ani. Telefon:0730/
927.619.
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decentã,
loialã de la þarã sã
împart viaþa, sã-mi
umple golul ºi singurãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/
702.734.
DIVERSE

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

PIERDERI
Pierdut CI pe numele TÃMÃªAN
NELLA, domiciliatã în Craiova. Se
declarã nulã.
SC PAMISE COM
SRL, CUI: 6488564
ºi numãr de ordine
la Registrul Comerþului J16/2831/
1994, prin lichidator, anunþã pierderea certificatului de
înregistrare. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Colegii craioveni regretã profund decesul profesorului
SANDU ISBAªEA
ºi sunt alãturi de
familia îndoliatã.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace! Înmormântarea va avea loc
miercuri, 16 septembrie, la Timiºoara. Marioara
Ciobanu ºi Ovidiu
Bãrbulescu.

Cumpãr casã Craiova, exclus Catargiu,
Brestii, Romaneºti.
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)


TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
Te l e f o n : 0 7 6 8 /
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
235.909
Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez aparta- Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
ment 2 camere decomandate, Craio- Subsemnatul.................................................................................
viþa Nouã-Nitela, tot Domiciliat în ............................................................................
al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
confortul, etaj 3, Posesor
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
centralã, aer condi- la rubrica ...................................... la data de ....................
þionat. Telefon: asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
0728/012.055 ºi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0761/634.437
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobilat, douã came- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
re –zona:Victor Papi- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lian. Telefon:0723/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
737.611
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Închiriez garsonierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1Mai, mobilatã, ex- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
clus elevi. Tele- marþi, 15 septembrie 2015
Semnãtura:..........................................
fon:0729/684.222
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Djokovic l-a învins pe Federer în finala de la US Open
Novak Djokovic este noul campion de la US Open. Numãrul unu
mondial l-a învins, ieri dimineaþã, în
ultimul act de la Flushing Meadows
pe Roger Federer (cap de serie 2), în
patru seturi, 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, dupã
un meci întins pe durata a 3 ore si 20
de minute ºi care a început cu o întârziere de peste alte 3 ore cauzatã
de ploaia de la New York.
Partida a debutat cu un moment
delicat pentru sârbul de 28 de ani,
care a alunecat în game-ul al treilea
ºi a cazut, impactul cu suprafaþa
durã lasând urme serioase pe braþul lui Nole. Dupã ce a primit îngrijiri medicale, cel mai bun jucãtor al
lumii ºi-a adjudecat primul set.
Actul secund a fost cel mai echilibrat ºi singurul în care cei doi au
jucat aproape de nivelul maxim. Probabil cel mai important moment al
meciului a venit în setul trei, atunci
când elveþianul ajuns la 34 de ani a
avut douã ºanse de break ºi de a
servi pentru a câstiga setul, la 4-3.
Numai cã sârbul a demonstrat
încã o datã cât este de lucid în momentele cheie, lucru dovedit ºi de
cele 19 mingi de break salvate din

23 avute de adversarul lui. Mai mult,
Novak a fãcut el break-ul ºi a trecut
în avantaj.
Setul 4 pãrea a fi rezolvat mai
uºor de jucãtorul care a fost prezent în finalele tuturor celor 4 turnee de Grand Slam ale anului. Acesta a condus cu 5-2 ºi a servit pentru câºtigarea meciului. Federer a
dat însã totul ºi a fãcut break-ul,
venind la 4-5, dupã ce ºi-a fãcut ºi
serviciul. Mai mult, atunci elveþianul a mai avut alte douã ºanse de
break, dar serviciul l-a ajutat pe Djokovic sã se impunã pentru a doua
oarã în carierã la US Open, dupã
episodul 2011.
Sârbul mai are în palmares opt
titluri de Grand Slam, cinci la Australian Open ºi trei la Wimbledon.
Pentru a doua oarã în carierã,
Djokovic câºtiga 3 turnee majore
într-un singur sezon (rateul a venit
la Roland Garros, învins în finalã
de Wawrinka), dupã 2011, performanþã reuºitã ºi de Federer în trei
rânduri, 2004, 2006 ºi 2007.
Finala de la US Open a fost a 42a întâlnire directã dintre cei doi,
scorul fiind egal, 21-21. “Mã voi

hrãni din aceastã victorie cât mai
mult. ªtiam cã voi juca împotriva
celui mai bun jucãtor din istorie ºi
asta a însemnat o presiune suplimentarã. Azi, am servit la 5-2 în setul 4 ºi atunci a arãtat cã este un
mare campion. Am fost nevoit sã
servesc foarte bine ºi am rãsuflat
uºurat când ultimul lui retur a fost
afarã. Am parte de un sezon extraordinar, cel mai bun al carierei, alãturi de cel din 2011. Îmi place mai
mult acesta pentru cã sunt ºi tatã.
Ce mi se întâmplã este incredibil”,
a spus Djokovic dupã meci.
“Cãlãtoria mea în America a fost
fantasticã. Mi-am dorit mult sã revin în finalã. Iubesc acest sport. Am
multã pasiune. Ne vedem la anul,
prieteni!”, a declarat ºi elveþianul,
care rãmâne cu cele 5 titluri de la
US Open (în 7 finale) ºi cu cele 17
turnee de Grand Slam câºtigate.
Pentru performanþa de la US
Open, Djokovic a fost rãsplãtit cu
un CEC în valoare de 3,3 milioane
de euro ºi cu 2.000 de puncte ATP,
în vreme ce Federer a primit 1,6 milioane de dolari ºi 1.200 de puncte.
Rezultatele celorlalte finale

Simplu feminin: Flavia Pennetta (Italia, favotitã 26) – Roberta
Vinci (Italia) 7-6 (4), 6-2.
Dublu masculin: Pierre-Hugues
Herbert/Nicolas Mahut (Franþa,
nr.12) – Jamie Murray/John Peers
(Marea Britanie/Australia, nr.8) 6-4,
6-4.

Dublu feminin: Martina Hingis/
Sania Mirza (Elveþia/India, nr.1) –
Casey Dellacqua/Iaroslava ªvedova
(Australia/Kazahstan, nr.4) 6-3, 6-3
Dublu mixt: Martina Hingis/
Leander Paes (Elveþia/India, nr.4) –
Bethanie Mattek-Sands/Sam Querrey (SUA) 6-4, 3-6, 10-7.

BASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN

Cehia, protagonista optimilor
Dupã ce, sâmbãtã, Letonia a produs surpriza contra
Croaþiei (73-66), ºi duminicã am avut parte de un rezultat puþin scontat, chiar ºi mai surprinzãtor decât cel
repurtat de baltici. Cehia nu numai cã a învins ci a ºi
ridiculizat Croaþia, reprezentativã ce ocupa locul 4 la
precedentul CE. Cu un Jan Vesely (foto) fantastic, autor a 20 de puncte, baschetbaliºtii din þara lui Kafka sau impus cu 80-59 (20-13, 28-18, 17-12, 15-16). În sferturile de finalã, o provocare ºi mai mare, cehii vor da
peste vicecampiona mondialã în exerciþiu, Serbia, triumfãtoare fãrã sã se întrebuinþeze prea tare în faþa Finlandei, 94-81. În schimb, tot duminicã, un meci neaºteptat de greu a avut Lituania, nevoitã sã aºtepte pânã

în ultimul sfert pentru a rãpune Georgia, scor 84-85-81
(17-20, 22-20, 22-22, 24-19). Finalmente, cel mai clar
succes al zilei, dar ºi al optimilor de finalã, a fost cel al
Italiei, viitoarea adversarã a lituanienilor, care a depãºit cu 82-52 pe Israel.
În afarã de Letonia – Croaþia, iatã ºi celelalte rezultatele consemnate sâmbãtã: Franþa – Turcia 76-53, Spania – Polonia 80-66, Grecia – Belgia 75-54.
Program sferturi
Astãzi: Spania – Grecia (19:30, Digi 2), Franþa – Letonia (22:00, Digi 1).
Mâine: Serbia – Cehia (19:30, Digi 3), Italia – Lituania (22:00, Digi 2).

UEFA Champions League revine în actualitate LIGA A V-A – ETAPA A 3-A
SERIA 1

“ªocul” zilei are loc pe “Etihad Stadium”
Astãzi va debuta o nouã ediþie a
Ligii Campionilor, iar cel mai tare meci
se anunþã a fi la Manchester, unde
gazdele de la City primesc replica finalistei ediþiei trecute, Juventus Torino. ªi cealaltã grupare din Manchester va avea parte de start dificil,
mãcar la o primã vedere, întâlnind, în
deplasare, campioana Olandei, PSV
Eindhoven. În tot acest timp, ªahtior-ul lui Mircea Lucescu pare a fi în
misiune imposibilã, mãsurându-ºi
forþele cu Real Madrid, pe “Bernabeu”.
Altfel, Ovidiu Haþegan va oficia,
mâine, la partida Dinamo Zagreb –

Arsenal. El va fi ajutat de asistenþii
Octavian ªovre ºi Sebastian Gheorghe, în timp ce adiþionali vor fi Alexandru Tudor ºi craioveanul Sebastian Colþescu, rezervã fiind Radu
Ghinguleac.
Astãzi, 21:45
Grupa A: Paris SG – Malmo FF,
Real Madrid – ªahtior Doneþk.
Grupa B: PSV Eindhoven – Man.
United, Wolfsburg – ÞSKA Moscova.
Grupa C: Galatasaray – Atl. Madrid, Benfica – FK Astana.
Grupa D: Man. City – Juventus,
Sevilla – Monchengladbach.

Mâine, 21:45
Grupa E: AS Roma – Barcelona,
Leverkusen – BATE Borisov.
Grupa F: Olympiacos – Bayern
Munchen, Dinamo Zagreb – Arsenal.
Grupa G: Chelsea – Maccabi Tel
Aviv, Dinamo Kiev – FC Porto.
Grupa H: Valencia – Zenit St. Petersburg, KAA Gent – Lyon.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
22:00 – BASCHET (M) – Campionatul European,
sferturi de finalã: Franþa – Letonia.
DIGI SPORT 2
19:30 – BASCHET (M) – Campionatul European,
sferturi de finalã: Spania – Grecia.
DIGI SPORT 3
19:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Baraj de calificare la
Campionatul European 2016: România – Ungaria.
DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real Madrid –
ªahtior Doneþk.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Manchester
City – Juventus.
SPORT.RO
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real Madrid –
ªahtior Doneþk.
EUROSPORT
9:30, 14:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shanghai, în China.
EUROSPORT 2
20:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ - Liga Naþionalã,
în Suedia.

Avântul Rast – Ciupercenii Noi
4-3, Viitorul Vârtop – Avântul Giubega 0-5, Poiana Mare – Galicea
Mare 8-1, Ciupercenii Vechi –
Unirea Vela 2-1, Victoria Pleniþa –
Viitorul Dobridor 4-0, Voinþa Caraula – Fulgerul Maglavit 1-2,
Flacãra Moþãþei – Vânãtorul Desa
6-2.
Clasament (primele 5): 1. Moþãþei 9p, 2. Pleniþa 9p, 3. Rast 9p,
4. Poiana Mare 7p, 5. Ciupercenii
Vechi 6p.

SERIA 2
Progresul Bãileºti – Viitorul
Giurgiþa 5-1, Aktiv Padea – Unirea Goicea 0-3, Mãceºu de Sus –
Dunãrea Negoi 12-0, Siliºtea Crucii – Recolta Urzicuþa 2-8, Dunãrea Gighera – Triumf Bârca 1-1,
Progresul Cerãt – Gloria Catane
5-0, Mãceºu de Jos – Seaca de
Câmp 13-2. Fulgerul Întorsura a
stat.
Clasament (primele 5): 1. Bãileºti 9p, 2. Cerãt 9p, 3. Goicea
9p, 4. Mãceºu de Sus 6p, 5. Mãceºu de Jos 6p.

SERIA 3
Tricolor Dãbuleni – Avântul
Dobreºti 5-1, Avântul Daneþi –
ªtiinþa Celaru 2-7, Amãrãºtii de
Jos – Unirea Tâmbureºti 1-0, Vii-

torul Sadova – Viitorul Gângiova
2-0, AS Rojiºte – Fulgerul Mârºani 2-0, Ajax Dobroteºti – Amãrãºtii de Sus 0-3, Victoria Cãlãraºi
– Apele Vii 0-0.
Clasament (primele 5): 1. Sadova 7p, 2. Rojiºte 7p, 3. Amãrãºtii de Sus 6p, 4. Celaru 6p, 5.
Dãbuleni 6p.

SERIA 4
Sporting Leu – Viitorul 2 Cârcea 4-1, Arena Preajba – Avântul
Pieleºti 4-4, Flacãra Drãgoteºti –
Luceafãrul Popânzãleºti 1-2, Viitorul Ghindeni – Viitorul Coºoveni 1-0, Unirea Câmpeni – Atletico Zãnoaga 2-5, Voinþa Puþuri
– Progresul Mischii 1-4, Viitorul Teasc – Progresul Castranova 1-1.
Clasament (primele 5): 1.
Leu 9p, 2. Ghindeni 7p, 3. Cârcea
6p, 4. Mischii 6p, 5. Zãnoaga 6p.

SERIA 5
AS Greceºti – Inter Secui 2-6,
Vulturul Cernãteºti – ªtiinþa Calopãr 4-3, Valea Fântânilor – Fortuna Craiova 1-0, Rapid Potmelþu
– Voinþa Raznic 3-2, Voinþa Belcin
– AS Pietroaia 7-4, AS Scaeºti –
Jiul Breasta 2-2, Viitorul Craiova
– Avântul Þuglui 0-1.
Clasament (primele 5): 1. Tuglui 9p, 2. Secui 7p, 3. Belcin 6p,
4. Cernãteºti 6p, 5. Potmelþu 6p.
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Ivan
Ivan devine
devine esenþial
esenþial în
în echipã
echipã

Bãlgrãdean – A avut douã
intervenþii foarte bune în repriza
a doua ºi în general a dat siguranþã echipei. În prima parte,
când a avut soarele în faþã, nu a
fost deranjat de ieºeni.
Achim – Foarte bun în defensivã, a urcat de câteva ori ºi în
jumãtatea adversã, deºi nu a adus
centrãri utile. Providenþialã apariþia sa pe linia porþii la lovitura
de cap pe care scria 1-1.
Popov – A avut douã ezitãri
pe mingi spre propria poartã,
douã nesincronizãri cu Bãlgrãdean care puteau costa echipa.
La prima portarul a intervenit
salvator, la a doua a fãcut henþ

la marginea careului.
Kay – Meci bun, a rezistat
chiar dacã a avut o minorã problemã de sãnãtate. Cu excepþia
unor faze în care a sãrit la cap
în contratimp, ºi-a fãcut treaba.
Aºteptãm momentul în care stoperii vor ºi marca la o fazã fixã.
Vãtãjelu – Este într-o formã
excelentã, bun pe defensivã ºi cu
un aport consistent în atac, a oferit câteva pase pe care scria assist, dar Bãluþã ºi Nuno Rocha
n-au concretizat. N-ar fi rãu sã
facã schimb de posturi cu Rocha la un moment dat.
Mateiu – A confirmat ºi în
acest joc evoluþiile foarte bune

Liga I – etapa a X-a
Concordia – FC Botoºani 0-0
ASA Tg. Mureº – Petrolul 1-1
Au marcat: Balaur 68 / Ropotan 9 – pen.
“U” Craiova – CSMS Iaºi 2-0
Au marcat: Ivan 8, Bawab 86.
Astra – Pandurii 1-2
Au marcat: Alibec 47 / Hora 26, 61 – pen.
ACS Poli – Steaua 1-0
A marcat: Hernandez 87.
Meciurile Viitorul – FC Voluntari ºi Dinamo – CFR Cluj s-au jucat
asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

1. Astra
10
6
2
2
20-15
2. Dinamo
9
4
5
0
11-4
3. ASA
10
4
5
1
11-5
4. Viitorul
9
4
4
1
17-10
5. Steaua
10
4
4
2
9-6
6. Pandurii
10
4
4
2
12-11
7. Craiova
10
3
3
4
10-9
8. ACS Poli
10
3
2
5
6-12
9. CSMS Iaºi
10
3
2
5
6-13
10. CFR Cluj
9
4
3
2
13-9
11. Concordia
10
2
3
5
10-13
12. Botoºani
10
1
4
5
6-12
13. Voluntari
9
0
4
5
6-14
14. Petrolul
10
1
5
4
7-11
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

P
20
17
17
16
16
14
12
11
11
9
9
7
4
2

din acest sezon, a alergat mult,
a pasat rapid pe tranziþia pozitivã, a deposedat, a deviat excelent cu capul o loviturã liberã
executatã periculos de Grigorie.
Chiar dacã nu a mai ieºit în evidenþã ca în alte jocuri, este extrem de util.
Madson – Meci bun fãcut în
defensivã, a coborât de multe ori
între stoperi pentru a dubla. Dincolo de centru este însã inutil,
pur ºi simplu nu ºtie ce sã facã
atunci când are mingea.
Zlatinski – Unul dintre cei
mai criticaþi jucãtori de pe teren.
Pare depãºit de unele faze, lent,
paseazã excesiv în lateral sau în
spate, dezvoltã destul de greu
jocul. Dacã tragem linie însã, îl
recomandã fazele celor douã goluri, centrând pentru primul ºi a
obþinut lovitura liberã din careu
Bawab a închis tabela.
Bãluþã – Din pãcate, de ziua

marþi, 15 septembrie 2015
Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sa (23 de ani) nu a avut o evoluþie bunã. A încasat un galben, nemeritat, dat de Kovacs doar pentru a ieºi în evidenþã. Bãluþã a
ºutat doar o datã periculos, în
debutul jocului. La mijlocul primei pãrþi a fost mutat în stânga,
poate pentru a bloca urcãrile lui
Voicu, din pãcate nespeculate pe
contraatac de craioveni.
Nuno Rocha – Prestaþie destul de modestã, aºa cum a avut
aproape în toate meciurile din
acest campionat. A pierdut multe mingi, unele care au declanºat contraatacuri. Nu-ºi speculeazã viteza, parcã nu ºtie jocul
fãrã minge, nu s-a demarcat în
unele faze pentru a înlesni acþiunile colegilor. A ratat o ocazie
în debutul pãrþii secunde, dupã o
preluare bunã a tras însã cu stângul în portar.
Ivan – Este cel mai periculos
jucãtor al Craiovei de câteva meciuri încoace. De aceastã datã a
ºi marcat, merita mai de mult

acest gol. Loviturã de atacant de
rasã, deviere perfectã de pe colþul scurt, în condiþiile în care trebuie sã suporte ºi casa de protecþie. A mai avut douã ocazii, o
loviturã de cap ºi o cursã finalizatã cu ºut în portar, la care parcã nu a mai avut suflu pentru o
execuþie idealã. Apreciabil ºi
efortul sãu, a coborât de multe ori
în banda stângã, deºi jucase 120
de minute ºi cu 3 zile în urmã în
meciul de la Constanþa.
Bawab – Genialã execuþia de
2-0, dar prestaþia sa în rest nu a
fost pe mãsurã, poate ºi pentru
cã nu i se potriveºte prea mult
jocul pe contre, cum s-a desfãºurat a doua reprizã. Are rãzboiul propriu cu fanii, cãrora le-a
rãspuns dupã ce a marcat.
Târnãcop – A revenit în graþiile antrenorului, dar nu ºi la forma din sezonul trecut, când a dat
randament pe toate posturile.
Curelea – A jucat puþin, a apucat doar sã calce o datã pe minge.

Emil Sãndoi
Sãndoi:: „Echipa ºi Bawab
aveau mare nevoie de acel gol”

Emil Sãndoi a pãrut extrem de agitat pe parcursul partidei de duminicã, de pe margine având un permanent duel al indicaþiilor cu Nicolo
Napoli. Golul lui Bawab i-a liniºtit
pe cei doi, Sãndoi s-a descãtuºat
într-un meleu al bucuriei, în timp ce
Napoli a luat loc pe bancã. La final,
Sãndoi a recunoscut cã reuºita lui
Bawab a fost necesarã pentru un final liniºtit dar ºi pentru moralul iordanianului. „ªtiam cã o sã fie un meci
dificil, nu uitasem cã Iaºiul era lider
dupã 4 etape. Am fãcut o primã reprizã foarte bunã ºi îmi pare rãu cã
nu ne-am desprins din ocaziile pe
care le-am avut. ªtiam cã o sa aparã
o cãdere în partea a doua, deoarece
joi jucasem un meci de 120 de minute la Constanþa. Am avut de suferit
pe final, dar am dat dovadã de sacrificiu ºi per total meritãm cele 3
puncte, care vin dupã victoria de la
Voluntari, ne apropie de locurile de
play-off ’i avem un moral bun pentru jocurile urmãtoare. Îl felicit ºi pe
Sorin Cârþu pentru acest succes,

este ºi victoria lui. De fapt, îi pãstrez
încã un loc pe bancã. Ivan a continuat evoluþiile bune, a explodat ºi
sper sã o þinã aºa pânã la final.
Aveam mare nevoie de golul lui Bawab, aºa cum ºi el avea nevoie, sper
sã revinã la potenþialul din sezonul

trecut. El a avut o sãptãmânã încãrcatã, l-au extenuat deplasãrile cu
echipa naþionalã a Iordaniei. Victoria este importantã ºi pentru clasament ºi pentru moral. Eram datori faþã
de public ºi îmi pare bine cã ne-a
susþinut pânã la final”.

Gârbiþã, gol pentru naþionala Under 16
Reprezentativa U16 a României a câºtigat cu 2-0
partida susþinutã în compania selecþionatei similare a Moldovei. Alexandru Gârbiþã a deschis scorul
în minutul 56 al partidei. Mijlocaºul Universitãþii
Craiova intrase în minutul 36 al meciului. Vladimir

Screciu a fost integralist în aceastã partidã. ªi primul meci test dintre cele douã formaþii a fost câºtigat de români, cu 1-0. Dacã în primul meci s-au jucat douã reprize de 40 de minute, partida a doua a
fost de doar 70 de minute.

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

