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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Sunt oameni cu “scaun la
cap”, dar Popescu este cu “fo-
toliu” pentru cã este director.

social / 6

culturã / 8

S-a vorbit puþin, inconsistent, deloc convingãtor, înaintea inaugurãrii noului
an ºcolar, ºi acelaºi lucru s-a întâmplat ºi în Aula Magna a Facultãþii de Drept
ºi ªtiinþe sociale a Universitãþii din Craiova, unde a avut loc festivitatea inau-
gurãrii, practic “botezul”, Liceului “Voltaire”, cu
limba de predare, predominant, în francezã… actualitate / 3

Liceul francez “Voltaire”, un proiect
generos, dar deloc transparent

Investiþiile în ºcoli reprezintã o prioritate pen-
tru municipalitatea craioveanã. Proiectele finan-
þate din bugetul local, în 2015, la unitãþile de învã-
þãmânt ºi sumele puse de conducerea Craiovei la
dispoziþia acestora dovedesc cã, pariul cu procesul
educaþional poate fi câºtigat. Nu mai puþin de 6
investiþii finalizate în acest an au to-
talizat aproape 130.000 de lei. Pânã în
prezent, din acordul cadru pentru re-
paraþii s-au decontat 2.874.902 de lei,
beneficiare fiind peste 30 de ºcoli ºi
licee din Craiova.
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Premierul Victor

Ponta, la DNA:

“Din punctul

de vedere al Curþii

Europene de Justiþie,

nu avem

un caz aici”
Premierul Victor Ponta a

fost la DNA, ieri, pentru a
depune documente în
dosarul “Turceni - Rovi-
nari”, în care este cercetat
pentru fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã, compli-
citate la evaziune fiscalã ºi
spãlarea banilor, fapte pe
care le-ar fi sãvârºit în
perioada în care era avocat.
Victor Ponta a ieºit din
sediul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) dupã
aproximativ cinci minute,
dupã ce procurorul de caz
i-a spus cã nu îl poate
primi, întrucât nu fusese
citat, ci s-a prezentat din
proprie iniþiativã. Premie-
rul a lãsat la registraturã
mai multe documente, în
dosarul “Turceni-Rovi-
nari”. “Am vrut eu sã
depun (la dosar, n.r.)
decizia Curþii Europene de
Justiþie din 3 septembrie,
care explicã ce se întâmplã
cu contractele de prestãri
de servicii. Eu zic cã am
fãcut activitate, procurorul
zice cã nu am fãcut, Curtea
Europeanã de Justiþie ne-a
zis sã ne vedem de treabã
amândoi, pentru cã, atât
timp cât s-au plãtit taxele,
e în regulã. Din punctul de
vedere al Curþii Europene
de Justiþie, care e obligato-
riu, sigur, pentru toate
þãrile Uniunii Europene,
nu avem un caz aici”, a
spus premierul Victor
Ponta, la ieºirea de la
DNA.

Sicriul cu trupul neînsufleþit al
lui Corneliu Vadim Tudor care a
decedat luni, la Centrul Clinic de
Urgenþã de Boli Cardiovasculare
al Armatei, a fost depus, ieri, la
prânz, la Biserica ”Sfântul Gheor-
ghe Nou” din Bucureºti. Sute de
oameni au venit sã aducã un ul-
tim omagiu, iar o coroanã de flori
a fost trimisã din partea Admi-
nistraþiei Prezidenþiale.

Administraþia Prezidenþialã a
trimis, ieri, o coroanã de flori la

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, cã
urmãreºte subiectul votului prin corespondenþã cu

foarte multã atenþie ºi ºi-a reiterat speranþa cã
aceastã lege va trece de Parlament pânã la finalul

anului, având în vedere cã diaspora trebuie
sã fie puternicã ºi reprezentatã.

Preºedintele a deschis lucrã-
rile conferinþei “SMART DIA-
SPORA 2020+: Cum valorifi-
cãm potenþialul strategic al dia-
sporei româneºti”, organizatã de
Liga Studenþilor Români din
Strãinãtate ºi Fundaþia C.A.E.-
S.A.R. Preºedintele le-a trans-
mis participanþilor cã România
trebuie sã gãseascã soluþii pen-
tru românii care aleg sã rãmânã
în strãinãtate ºi care trebuie re-
prezentanþi ºi menþinuþi în con-
tact cu þara, pentru a-ºi pãstra
identitatea. “În acest context,
asigurarea condiþiilor pentru
exercitarea dreptului de vot al

românilor din diasporã este
esenþial. Încã de la începutul
anului, dupã consultãrile pe care
le-am avut aici, la Cotroceni,
partidele politice s-au angajat sã
introducã votul prin corespon-
denþã. Sper ca pânã la finalul
acestei sesiuni parlamentare sã-
ºi onoreze promisiunea ºi vã
asigur cã urmãresc subiectul cu
foarte multã atenþie”, a spus
preºedintele.

Iohannis a spus cã acest pro-
iect este important ºi pentru
creºterea forþei românilor în
strãinãtate, astfel încât diaspora
sã devinã un interlocutor puter-

nic ºi respectat al instituþiilor
statului român ºi al clasei politi-
ce. “Întãrirea mecanismelor de-
mocratice, încurajarea participã-

rii ºi competiþiei politice vor con-
stitui argumente în plus pentru
întoarcerea acasã”, a spus pre-
ºedintele.

Preºedintele UNPR Gabriel
Oprea a declarat, ieri, cã este po-
sibil ca la Primãria Capitalei sã
fie sprijinit un consilier UNPR,
dar cã acest lucru va fi decis în

urma unor nego-
cieri între partide
ºi între consilieri.
La rândul sãu,
preºedintele inte-
rimar al PSD, Li-
viu Dragnea, a
declarat cã Ro-
bert Negoiþã a
fost mandatat sã
poarte discuþii
privind stabilirea
persoanei care va
asigura interima-
tul la Primãria
Capitalei.

“Ca interimat, se poate, întot-
deauna sunt negocieri politice
între partide ºi între consilieri.
S-a fãcut ºi un sondaj, UNPR
este pe locul 3 ºi este înainte ca

la noi sã vinã ºi Piedone”, a
spus Gabriel Oprea, întrebat
dacã va fi sprijinit ca interimar
consilierul UNPR Marin ªtefã-
nel. Pe de altã parte, în legãturã
cu o eventualã candidaturã a pri-
marului Sectorului 4, Cristian
Piedone, pentru Primãria Gene-
ralã, la alegerile locale din 2016,
Oprea nu a exclus aceastã vari-
antã. “Piedone ar putea candi-
da la orice, am lucrat cu el când
am fost prefect al Capitalei, el
poate concura la orice, sunt con-
vins cã noi reprezentãm intere-
sul naþional al românilor ºi Pie-
done reprezintã interesul ce-
tãþenilor din sectorul 4, dar ar
putea candida la orice”, a mai
spus Oprea.

Preºedintele interimar al

PSD Liviu Dragnea a declarat,
ieri, cã preºedintele PSD Bucu-
reºti Robert Negoiþã a fost man-
datat sã poarte discuþii privind
stabilirea persoanei care va asi-
gura interimatul la Primãria Ca-
pitalei în locul lui Sorin Opres-
cu, arãtând cã bucureºtenii nu
trebuie sã sufere. “Robert Ne-
goiþã, care este preºedintele or-
ganizaþiei municipale a PSD, are
mandat din partea noastrã sã
conducã aceste discuþii, PSD nu
este interesat decât de niºte mã-
suri, acþiuni care sã nu tulbure
viaþa bucureºtenilor ºi Primãria
Capitalei sã poatã sã funcþione-
ze bine, ca bucureºtenii sã nu
sufere din cauza situaþiei gene-
rate de situaþia lui Sorin Opres-
cu”, a declarat Dragnea.

Oprea: Un consilier UNPR ar putea prelua
interimatul la Primãria Generalã

Trupul neînsufleþit al lui Vadim Tudor,
depus la Biserica ”Sfântul Gheorghe Nou” din Bucureºti

Biserica ”Sfântul Gheorghe Nou”
din Bucureºti, unde sicriul cu tru-
pul neînsufleþit al fostului sena-
tor Corneliu Vadim Tudor a fost
depus în cursul zilei. Totodatã,
Patriarhia Românã a transmis o
scrisoare de condoleanþe cãtre
familia fostului senator.

Preotul paroh al Bisericii
Sfântul Gheorghe cel Nou din
Capitalã, unde este depus sicriul
cu trupul neînsufleþit al lui Cor-
neliu Vadim Tudor, spune cã a

fost dorinþa fostului senator sã
fie depus în acest lãcaº de cult
întrucât la aceeaºi bisericã “a
fost prohodit” ºi Mihai Emines-
cu. “Slujba de înmormântare se
va desãvârºi în aceastã bisericã
voievodalã, ctitorie brâncove-
neascã, de altfel dupã dorinþa
domnului Corneliu Vadim Tudor,
care atunci când venea sã se în-
chine la moaºtele Sfântului Mar-
tir Constantin Brâncoveanu ºi la
moaºtele Sfântului Ierarh Nico-

lae, ºi o fãcea deseori, îmi spu-
nea cã dacã se va întâmpla vreo-
datã sã plece din lumea aceasta
sã nu uit cã dorinþa dumnealui
expresã este ca el sã fie proho-
dit în aceastã bisericã a marelui
martir ºi sfânt Constantin Brân-
coveanu, pentru cã tot aici a fost
prohodit ºi marele nostru poet
naþional Mihai Eminescu, în ziua
de 17 iunie 1889”, a declarat,
ieri, preotul paroh al bisericii,
Emil Nedelea Cãrãmizaru.
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S-a vorbit puþin, inconsistent, deloc convin-
gãtor, înaintea inaugurãrii noului an ºcolar, ºi
acelaºi lucru s-a întâmplat ºi în Aula Magna a
Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe sociale a Universi-
tãþii din Craiova, unde a avut loc festivitatea in-
augurãrii, practic “botezul”, Liceului “Voltaire”,
cu limba de predare, predominant, în francezã.
Aflat sub tutela Facultãþii de Drept din cadrul
Universitãþii din Craiova, ceea ce s-a subînþe-
les, Liceul “Voltaire” a fost înfiinþat în temeiul
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 49/2014,
privind instituirea unor mãsuri în domeniul cer-
cetãrii ºi educaþiei ºtiinþifice, act normativ care
insereazã, la art. 129 din Legea Educaþiei, men-
þiunea cã “instituþiile de învãþãmânt superi-
or pot înfiinþa, singure sau prin asociere,
societãþi comerciale, fundaþii, asociaþii, uni-
tãþi de învãþãmânt preuniversitar cu apro-
barea senatului universitar, conform pre-
vederilor legale”. Funcþionând momentan cu
doar patru clase de a IX-a, liceul care poartã
numele unui mare scriitor ºi filosof al iluminis-
mului francez, Voltaire (Francois Marie Arou-
et), aduce teoretic, dincolo de simbolistica sa, o

MIRCEA CANÞÃR

Liceul francez “VLiceul francez “VLiceul francez “VLiceul francez “VLiceul francez “Voltaire”, un proiectoltaire”, un proiectoltaire”, un proiectoltaire”, un proiectoltaire”, un proiect
generos, dar deloc transparentgeneros, dar deloc transparentgeneros, dar deloc transparentgeneros, dar deloc transparentgeneros, dar deloc transparent

dovadã expresivã a apartenenþei noastre, des-
tul de tocitã, la francofonie, resuscitând villo-
nian vremurile în care Parisul era... capitala
României. Un liceu cu limba de predare – pre-
cumpãnitor – în francezã, în peisajul învãþãmân-
tului preuniversitar de stat craiovean, meritã sa-
lutat. Aºa cum unitãþi din sistemul ºcolilor pro-
fesionale sau tehnice, cu limba de predare ger-
manã sau englezã, ar putea genera un plus de
interes din partea elevilor, pentru care ziua de
mâine, pe piaþa muncii, va arãta altfel. Cine mai
ºtie? Cum tentative cu clase bilingve, la colegii
consacrate din Craiova, au mai existat, sã spe-
rãm cã Liceul “Voltaire”, racordat poate la siste-
mul de bacalaureat internaþional, cu examene fi-
nale în francezã, va dãinui, prilejuind Craiovei sã
concureze cu “lumea bunã” ºi, de ce nu, sã epa-
teze. Cât priveºte tutela – extinsã sau restrânsã
– a Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe sociale, aici chiar
nu avem clarificate lucrurile, atâta vreme cât în-
suºi fondul de cadre didactice al acesteia nu reu-
ºeºte sã atragã atenþia, în spaþiul public, în mod
deosebit, nici prin lucrãri de specialitate, nici prin
participare civicã la viaþa Cetãþii.

Astãzi se continuã cea de-a cincea etapã de dezinsecþie pentru com-
baterea þânþarilor în Craiova. Potrivit reprezentanþilor SC Salubritate,
aceastã intervenþie se realizeazã prin pulverizare aerianã, dimineaþa, între
orele 6.00 ºi 12.00. Sunt vizate lacurile din Parcul Nicolae Romanescu,
Lacul Tanchiºtilor, Lacul Valea Fetii, Lacul Fãcãi, Lacul Valea ªarpelui,
Lacul Hanul Doctorului ºi lacul din Grãdina Botanicã. Suprafaþa totalã pe
care are loc dezinsecþia este de 810 hectare, iar produsul folosit pentru
intervenþii este Supertox, care are un spectru larg larg de acþiune din
grupa a treia de toxicitate, avizatã de Ministerul Sãnãtãþii. Conform fiºei
de securitate a produsului, soluþiile de lucru utilizate nu prezintã pericol
pentru oameni ºi animale. (L. Moþîrliche)

Dezinsecþie la toateDezinsecþie la toateDezinsecþie la toateDezinsecþie la toateDezinsecþie la toate
lacurile din Craiovalacurile din Craiovalacurile din Craiovalacurile din Craiovalacurile din Craiova

Iniþiat în anul 1990 ca meca-
nism al UE de sprijin financiar pen-
tru regiunile de frontierã, regiuni
în care trãiesc 185 de milioane de
cetãþeni, adicã 37% din popula-
þia UE, INTERREG a devenit un
element-cheie în înlãturarea obsta-
colelor existente în zonele de gra-
niþã ºi încurajarea cooperãrii trans-
frontaliere. În perioada 2014-2020,
se vor investi peste 10 miliarde
de euro în cooperarea inter-regio-
nalã.  „Putem spune cu mândrie
cã INTERREG este o adevãratã
poveste de succes europeanã. Pro-
iectele derulate au generat o serie
de beneficii concrete pentru cetã-
þenii noºtri – fie cã este vorba de
securitate, transport, educaþie, do-
meniul energetic, sãnãtate, forma-
re profesionalã sau crearea de lo-
curi de muncã transfrontaliere. De-
a lungul anilor, INTERREG ne-a
ajutat sã gãsim împreunã soluþii
la problemele comune, a creat un
sentiment real de apartenenþã ºi de
solidaritate ºi a contribuit la vin-
decarea vechilor rãni ale istoriei
prin faptul ca a determinat o bunã
colaborare între þãri care pânã nu
demult nu erau neapãrat prietene.
De asemenea, INTERREG a ju-
cat un rol esenþial în consolidarea
efortului de integrare a þãrilor UE,
dar ºi la crearea de legãturi cu þã-
rile învecinate cu UE.”, a preci-
zat comisarul european pentru Po-
liticã Regionalã, Corina Creþu.

O treime din populaþie are cu-
noºtinþã de existenþa acþiunilor de
cooperare transfrontalierã

Cu toate acestea, existã în con-
tinuare un potenþial economic sem-
nificativ neutilizat în zonele de fron-
tierã, din cauza lipsei de încredere

25 de ani de program INT25 de ani de program INT25 de ani de program INT25 de ani de program INT25 de ani de program INTERREGERREGERREGERREGERREG

Ieri, comisarul european Corina Creþu a participat la
conferinþa la nivel înalt care a marcat 25 de ani de program
INTERREG, eveniment organizat în colaborare de preºe-

dinþia luxemburghezã a Consiliului Uniunii Europene ºi de
Comisia Europeanã.

ºi existenþei unor atitudini negative
între þãrile învecinate. În acest con-
text, DG REGIO  a realizat, pen-
tru prima datã, un sondaj Euroba-
rometru cu scopul de a cartogra-
fia atitudinile cetãþenilor care lo-
cuiesc în zonele de frontierã ale UE.
Datele obþinute vor contribui la di-
recþionarea mai precisã a interven-
þiilor Uniunii. Mai mult de o trei-
me din respondenþi considerã cã a
locui într-o zonã de graniþã este mai

degrabã un avantaj decât un obsta-
col. „Totuºi, sondajul confirmã ne-
cesitatea promovãrii acþiunilor pro-
gramului INTERREG deoarece -
doar o treime din populaþie are cu-
noºtinþã de existenþa acþiunilor de
cooperare transfrontalierã. Rezulta-
tele sondajului vor fi prezentate la
conferinþa de la Luxemburg”, se
precizeazã într-un comunicat postat
pe site-ul Comisiei Europene.

MARGA BULUGEAN
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La termenul de luni, 14 septem-
brie a.c., al procesului în care se
judecã apelurile declarate în ca-
zul grupãrii de proxeneþi coordo-
natã de craioveanca Sanda Caza-
cu, instanþa a decis amânarea ca-
uzei cu douã sãptãmâni pentru cã
au lipsit martorii citaþi, dar ºi unul
dintre inculpaþi. Urmãtorul termen
de judecatã a fost stabilit pentru
30 septembrie a.c., când instanþa
ar putea pronunþa o soluþie, întru-
cât dosarul este pe rolul Curþii de
Apel Craiova de mai bine de un
an ºi jumãtate. Între timp, incul-
paþii se aflã sub control judiciar.

Reamintim cã poliþiºtii din ca-
drul Brigãzii de Combatere a Cri-
minalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova, cu sprijinul Serviciului

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma investigaþiilor efec-
tuate, poliþiºtii din cadrul Poliþiei
oraºului Segarcea au stabilit faptul
cã, Narcis Florin Florea, de 21 de
ani, din comuna Rojiºte, judeþul
Dolj este autor a douã tâlhãrii.
Poliþiºtii specializaþi în investigaþii
criminale l-au prins pe doljean în
localitatea unde a copilãrit, respec-
tiv comuna Bârca, iar extinzând
cercetãrile pentru documentarea
activitãþii infracþionale a acestuia au
mai reþinut în sarcina lui încã o
infracþiune de furt ºi una de viol.

Astfel, din investigaþii-
le poliþiºtilor Secþiei 14 de
Poliþie Ruralã Bârca a re-
ieºit faptul cã Narcis Flo-
rin Florea, cioban de me-
serie, dupã ce a stat ple-
cat cu oile câteva luni, a
revenit acasã. Neavând
bani de bãuturã, s-a gân-
dit cã poate sã „dea ata-
cul” în casa unor bãtrâ-
ne, aºa cã a intrat, noap-
tea, în casa Ioanei B., de
61 de ani, din Giurgiþa, de
unde a furat bani ºi bu-
nuri, pe care ºi luat bãu-

Efectivele Biroului Rutier Cra-
iova ºi Biroului Drumuri Naþiona-
le ºi Europene au acþionat, în cur-
sul zilei de luni, pentru fluidizarea
traficului rutier ºi menþinerea unui
climat de ordine ºi liniºte publicã
în zona instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar cu ocazia deschi-
derii noului an ºcolar 2015-2016.
De asemenea, oamenii legii au ac-
þionat pe principalele artere rutie-
re ºi pe drumurile naþional – eu-
ropene pe linia prevenirii acciden-
telor rutiere generate de neacor-
darea prioritãþii pietonilor angajaþi
regulamentar în traversarea strã-
zii, totodatã urmãrindu-se ºi veri-
ficarea conducãtorilor auto care

Razie printre transportatoriiRazie printre transportatoriiRazie printre transportatoriiRazie printre transportatoriiRazie printre transportatorii
de persoane ºi mãrfuride persoane ºi mãrfuride persoane ºi mãrfuride persoane ºi mãrfuride persoane ºi mãrfuri

desfãºoarã activitatea de transport
de mãrfuri cu autovehicule care
au masa totalã maximã autorizatã
de peste 3,5 tone sau persoane,
cu autovehicule care au o capaci-
tate de încãrcare de peste 9 lo-
curi. Poliþiºtii rutieri au constatat
ºi aplicat 50 sancþiuni contraven-
þionale, valoarea amenzilor fiind de
peste 13.700 lei, dintre care 2
amenzi pentru neacordare priori-
tate pietonilor, 15 unor conducã-
tori de autovehicule destinate
transportului de marfã, iar alte 4
unor conducãtori de autovehicule
destinate transportului de persoa-
ne, dupã cum au anunþat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

Încã o amânare în cazul apeluluiÎncã o amânare în cazul apeluluiÎncã o amânare în cazul apeluluiÎncã o amânare în cazul apeluluiÎncã o amânare în cazul apelului
proxeneþilor coordonaþi de Sanda Cazacuproxeneþilor coordonaþi de Sanda Cazacuproxeneþilor coordonaþi de Sanda Cazacuproxeneþilor coordonaþi de Sanda Cazacuproxeneþilor coordonaþi de Sanda Cazacu

Curtea de Apel Craiova a amânat,
luni, judecarea apelurilor declarate de
membrii grupãrii de proxeneþi ºi trafi-
canþi de minore coordonaþi de craio-
veanca Sanda Cazacu, care exploatau
sexual tinere în hoteluri din Craiova,

dar ºi din judeþul Olt. Au lipsit martorii
citaþi ºi unul dintre inculpaþi, astfel cã
urmãtorul termen a fost stabilit pen-
tru sfârºitul acestei luni, mai exact pe
30 septembrie a.c. Inculpaþii se aflã,
în prezent, sub control judiciar.
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Operaþiuni Speciale (SOS) Dolj,
au organizat, la sfârºitul lui oc-
tombrie 2012, o operaþiune de
destructurare a unui grup infrac-
þional organizat specializat în co-
miterea de infracþiuni de trafic de
persoane ºi trafic de minori prin
exploatare sexualã, prostituþie ºi
proxenetism, care acþiona în ju-
deþele Dolj ºi Olt. Oamenii legii
au oprit în trafic, pe o stradã din
Craiova, trei taxiuri, în interiorul
cãrora au fost depistate nouã ti-
nere, douã dintre ele minore, ce
urmau sã fie transportate la un
hotel, în vederea exploatãrii se-
xuale. Împreunã cu trei dintre
fete, într-una din maºini era ºi
coordonatoarea reþelei, Sanda
Cazacu, de 47 de ani, din Craio-
va, suspectatã de traficarea mai
multor minore ºi tinere. Atât fe-

meia, cât ºi ºoferii celor trei ta-
xiuri, respectiv Sorin Popescu,
Claudiu Crãciun ºi Daniel Dincã,
toþi din Craiova, au fost duºi la
sediul DIICOT Craiova, unde,
dupã ce i-a audiat, procurorul de
caz a dispus reþinerea lor pentru
24 de ore. Ulterior, oamenii legii
i-au mai prins ºi pe Marin Bãr-
bulescu, din Craiova, Gheorghe
Croitoru, Valentin Croitoru ºi
Mãdãlin Croitoru, toþi trei din
Slatina, Daniel Brâncuº, din Cra-
iova, Ovidiu Gronea ºi Cosmin
Falcoe, ambii din Craiova, toþi
fiind acuzaþi cã, în perioada
2010-2012, au racolat ºi exploa-
tat sexual, în hoteluri din Craio-
va ºi din judeþul Olt, peste 20 de
victime, unele dintre acestea mi-
nore, obþinând astfel venituri ile-
gale de peste 70.000 de euro.

Pe 30 ianuarie 2014, judecã-
torii Tribunalului Dolj i-au gãsit
vinovaþi pe inculpaþi. Astfel, San-
da Cazacu a fost condamnatã la
8 ani de închisoare, ceilalþi
membri ai grupãrii fiind condam-
naþi la pedepse cuprinse între 3
ani de închisoare cu suspendare

ºi 10 ani de închisoare cu exe-
cutare. Atât procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova, cât
ºi inculpaþii au declarat apel îm-
potriva sentinþei pronunþate de
instanþa de fond, dosarul fiind
înregistrat la Curtea de Apel Cra-
iova pe 10 martie 2014.

Arestat pentru cã a violat
ºi tâlhãrit o septuagenarã

Un tânãr de 21 de ani, din comuna doljeanã Rojiºte, a fost
arestat preventiv, în cursul zilei de luni, pentru comiterea infrac-
þiunilor de viol, tâlhãrie ºi furt. Tânãrul, cioban, a intrat peste trei
bãtrâne, douã din Bârca ºi una din Giurgiþa, le-a furat diverse
bunuri ºi bani ca sã aibã pentru bãuturã, iar pe una dintre
victime, în vârstã de 77 de ani, a ºi violat-o.

turã. Duminicã a plecat în comu-
na Bârca, unde a crescut ºi ºtia de
fostele vecine cã sunt bãtrâne ºi
locuiesc singure, astfel cã, în noap-
tea de duminicã spre luni, a pãtruns
fãrã drept mai întâi în locuinþa Floa-
rei G., de 90 de ani, de unde a fu-
rat bani, s-a dus la cârciuma din
sat, s-a îmbãtat, apoi a intrat ºi
peste Alexandra I., de 77 de ani,
tot fostã vecinã ºi dupã ce a furat
ce a gãsit prin casã, a ºi violat-o
pe femeie. „Suspectul a agresat
douã dintre victime, cãrora le-a
sustras un telefon mobil, bunuri de

uz caznic ºi aproximativ 800 lei,
în total. De asemenea, prin con-
strângere fizicã ºi ameninþãri a în-
treþinut raport sexual cu femeia în
vârstã de 77 de ani”, a precizat
agent ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
În baza probatoriului administrat,
tânãrul a fost reþinut, luni, pe 24 de
ore, iar în aceeaºi searã a fost pre-
zentat Judecãtoriei Segarcea care
i-a emis mandat de arestare preven-
tivã pentru comiterea infracþiunilor
de furt, tâlhãrie ºi viol: „Admite pro-
punerea Parchetului de pe langa
Judecatoria Segarcea. Dispune
arestarea preventiva a inculpatului
Florea Narcis-Florin, pe o durata
de 30 de zile, de la 14.09.2015 pana
la 13.10.2015 inclusiv. În baza
art.275 alin 3 C.proc.pen, cheltu-
ielile judiciare avansate de stat rã-

mân în sarcina acestu-
ia. Onorariul apãrãto-
rului din oficiu, în
cuantum de 260 lei, se
avanseazã din fonduri-
le Ministerului Justi-
þiei. Cu drept de conte-
staþie în termen de 48
de ore de la pronunþare
sau, dupã caz, de la
comunicare. Pronunþa-
tã în camera de consi-
liu, azi, 14 Septembrie
2015 ora 20,45”, se
aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.
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Lipsa infrastructurii de trans-
port ºi criza de personal calificat
sunt considerate marile probleme
ale investitorilor din economia
noastrã. Cã ºcoala româneascã
cunoaºte o nevoie acutã de aco-
modare la cerinþele pieþei muncii
este un fapt admis ºi de guver-
nanþi. ªomajul crescut în rându-
rile noilor absolvenþi trage un sem-
nal de alarmã oricãrui om din frun-
tea administraþie publice, mai ales,
în Dolj, unde rata ºomajului este
capãt de tabel la mai toate infor-
mãrile de profil.

Investiþiile municipalitãþii craio-
vene în educaþie au, de ceva vre-
me, o constanþã, atât în ceea ce
priveºte volumul lucrãrilor, cât ºi
aria de acoperire. Reabilitarea ºi
modernizarea infrastructurii edu-
caþionale preuniversitare au ca
scop îmbunãtãþirea calitãþii ºi ridi-
carea serviciilor de educaþie la
standarde europene, cu implicaþii
pozitive asupra gradului de parti-
cipare a tinerilor la formarea pro-
fesionalã ºi piaþa muncii. Þinta este
rezolvarea problemei ºomajului în
rândul tinerilor, prin creºterea
competenþelor profesionale în re-
laþia cu piaþa muncii la nivelul Cra-
iovei.

În acest context, municipalita-
tea ºi-a stabilit ca prioritate localã,
dezvoltarea infrastructurii educa-
þionale preuniversitare, asigurând
astfel, premisele creºterii capaci-
tãþii de ºcolarizare a unitãþile din
învãþãmântul obligatoriu ºi îmbu-
nãtãþind condiþiile de acces la edu-
caþie. Datã fiind oportunitatea fi-
nanþãrii proiectelor de reabilitare ºi
modernizare a infrastructurii edu-
caþionale, Primãria Craiova a de-
pus spre finanþare din fonduri eu-
ropene, respectiv Programul Ope-
raþional Regional 2007-2013, o

Investiþiile în ºcoli reprezintã o
prioritate pentru municipalitatea
craioveanã. Proiectele finanþate din
bugetul local, în 2015, la unitãþile de
învãþãmânt ºi sumele puse de condu-
cerea Craiovei la dispoziþia acestora
dovedesc cã, pariul cu procesul edu-

caþional poate fi câºtigat. Nu mai pu-
þin de 6 investiþii finalizate în acest
an au totalizat aproape 130.000 de lei.
Pânã în prezent, din acordul cadru
pentru reparaþi i  s -au decontat
2.874.902 de lei, beneficiare fiind pes-
te 30 de ºcoli ºi licee din Craiova.

serie de proiecte pentru reabilita-
rea unitãþilor de învãþãmânt care
necesitau intervenþii.

Douã noi proiecte
de reabilitare

În 2014 a fost lansat un apel de
proiecte care s-a adresat autoritã-
þilor locale ºi parteneriatelor între
acestea ºi unitãþile de învãþãmânt

din respectiva unitate administra-
tiv-teritorialã, care aveau încheiat
un contract de lucrãri, dar care era
sistat din lipsa fondurilor. În acest
sens, au fost depuse pentru finan-
þare ºi urmeazã sã fie semnate con-
tractele de finanþare cu Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice, pentru 2 proiecte de
reabilitare ºi dotare corpuri de
ºcoalã ºi laboratoare, salã de sport,
internat ºi cantinã pentru Colegiul
ªtefan Odobleja ºi Grup ªcolar
ICM George Bibescu Craiova.

Reabilitarea Grupului ªcolar
ICM George Bibescu Craiova se
va face în scopul transformãrii în
profil de arte ºi meserii. Durata

de implementare a activitãþilor
prevãzute în cererea de finanþare
este de 15 luni, cu termen de fi-
nalizare 31 decembrie 2015. Lu-
crãrile presupun, aici, reabilitare
corp ºcoalã ºi corp salã de sport,
reabilitare corp internat ºi corp
garsoniere, corp cantinã ºi atelie-
re, copertinã parcare auto, ame-
najare interioarã ºi reþelele exte-
rioare de incintã. Valoarea totalã a
proiectului este de 14.956.179 lei,
din care contribuþie proprie în
proiect 2.375.040 lei ºi asistenþã
financiarã nerambursabilã solici-
tatã 12.581.139 lei.

Alocãri masive
la „Elena Cuza”

De asemenea, în procesul de
pregãtire pentru urmãtoarea pe-
rioadã de programare 2014-2020
municipalitatea a iniþiat demersu-
rile pentru întocmirea documente-
lor de proiectare, în vederea de-
punerii spre finanþare, tot din fon-
duri europene, a douã proiecte de
modernizare a infrastructurii ºco-
lare. Este vorba de: „Reabilitarea
ºi modernizarea la Colegiul Naþio-
nal Elena Cuza, Corp principal ºi

teren sport” – proiect care vine în
completarea unui alt proiect finan-
þat tot din fonduri europene, care
a vizat consolidarea ºi reabilitarea
a 8 sãli de clasã, cantinã, internat
ºi salã de sporturi ºi de „Reabilita-
re ºi consolidare corp central Co-
legiul Naþional Carol I”.

Corpul principal al clãdirii Co-
legiului Naþional „Elena Cuza” ºi
terenul de sport din incinta Cole-
giului vor fi reabilitate ºi moderni-
zate în întregime. Rezultatele anti-
cipate de municipalitate sunt con-
sistente: 1.731 de elevi vor benefi-
cia de infrastructurã reabilitatã, un
amfiteatru cu 84 de locrui  alãturi
de 7 sãli de clasã, 9 laboratoare, o
bibliotecã, un teren de sport vor fi
modernizate. Proiectul se înca-
dreazã în categoriile de operaþiuni
ale Axei prioritare 3, „Îmbunãtãþi-
rea infrastrcuturii sociale”, Dome-
niul major de intervenþie 3.4 – Rea-

bilitare/modernizare/dezvoltarea
infrastructurii educaþionale preuni-
versitare, universitare ºi a infras-
tructurii pentru formare profesio-
nalã continuã”. Valoarea totalã a
proiectului este de 15.176.856 lei,
din care contribuþie proprie în pro-
iect 836.027 lei ºi asistenþã finan-
ciarã nerambursabilã solicitatã
11.427.530 lei.

Colegiul Naþional
„Carol I”, pe lista
investiþiilor

Corpul central al Colegiului Na-
þional Carol I ºi Teatrul Liric au in-
trat în atenþia conducerii munici-
piului Craiova. Aici, ansamblul de
clãdire ºcoalã cu forma în plan ini-
þial de „U” a fost executat în pe-
rioada anilor 1893-1895, cu regim
de înãlþime S part. + P + IE. Ulte-
rior, între 1925-1927 s-a realizat
supraetajarea ºcolii ajungându-se la
numãrul de patru nivele (S part. +
P+ 2E). În intervalul 1930- 1933
s-au realizat noi lucrãri de extin-
dere a spaþiilor funcþionale prin
executarea unui amfiteatru de 700
de locuri pentru Liceul Carol I, ali-
pit corpului de clãdire barã orizon-
talã (aripa principalã), fãrã rost de
tasare ºi dilatare. Prin acest con-
cept s-a schimbat într-o direcþie
negativã ºi conformarea structu-
ralã planã a întregului ansamblu,
din forma de „U” în „E”.

Pentru aceastã investiþie, deja,
a fost încheiat contractul pentru
întocmirea documentaþiei de pro-
iectare ºi urmeazã ca proiectul sã
fie depus spre finanþare în urmã-
toarea perioadã de programare
2014-2020. În cadrul investiþiei va
fi reabilitat corpul de clãdire ºcoa-
lã care cuprinde: 9 sãli de clasã, 2
cabinete, 3 laboratoare, bibliotecã,
birouri, magazie, arhivã ºi încãpe-
re centralã termicã.

Proiecte finalizate
Investiþiile finanþate din bugetul

local în anul 2015 la unitãþile de
învãþãmânt ºi finalizate au ajuns la
suma de 129.000 de lei. Cea mai
mare investiþie, 60.000 de lei, a fost
la Seminarul Teologic Ortodox Sf.
Grigorie Teologul. Aceasta a
constat în achiziþia ºi montajul unui
sistem de topirea gheþii ºi a zãpezii
de pe acoperiºuri, jgheaburi ºi bur-
lane. Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentarã a beneficiat de 29.000
de lei în vederea schimbãrii desti-
naþiei de spaþiu pentru morãrit în
spaþiu pentru activitãþi de instruire
practicã în specializarea alimenta-
þie publicã ºi turism. Sprijinul pen-
tru dotarea cu instalaþii de utilizare
a gazelor naturale a fost adresat
Liceului „Traian Vuia”, ªcolii Gim-
naziale „Nicoale Romanescu” ºi
Grãdiniþei cu program prelungit
„Cãsuþa Fermecatã”.

La dispoziþia unitãþilor de învãþãmânt a fost pusã suma de 2.305.000
lei pentru reparaþii curente, care nu sunt cuprinse în acordul cadru – în
principal instalaþii ºi reparaþii pardoseli la sãlile de sport. Din aceastã sumã
a fost decontatã, pânã în prezent, suma de 125.439 lei.

Pânã la data de 04.09.2015 a fost decontat din acordul cadrul pentru
reparaþii construcþii la unitãþile de învãþãmânt suma de 2.874.902 lei.
Beneficiare sunt 7 grãdiniþe, 11 ºcoli gimnaziale, 11 licee. Dintre grãdini-
þe, cea mai mare sumã decontatã – 120.527 lei a fost la „Cãsuþa cu
Poveºti”. La ºcolile gimnaziale „Alexandru Macedonski” ºi „Nicolae Bãl-
cescu” s-au folosit 100.203 lei, respectiv 100.007 lei. Colegiul Tehnic
„Costin D. Neniþescu” se situeazã în topul decontãrilor cu 441.658 lei.
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Obiectivul conferinþei constã în
furnizarea de informaþii specializate
în vederea depistãrii precoce a can-
cerului bronhopulmonar care, de
cele mai multe ori, este descoperit
în stadii depãºite din punct de ve-
dere terapeutic.

„Cancerul bronhopulmonar
este o neoplazie care ocupã în în-
treaga lume primul loc ca frec-
venþã, cu o mortalitate ridicatã,
cauzatã în special de fumat. În
România, doar unul din patru pa-
cienþi cu cancer bronhopulmonar
este diagnosticat într-un stadiu

Peste 100 de medici încurajeazãPeste 100 de medici încurajeazãPeste 100 de medici încurajeazãPeste 100 de medici încurajeazãPeste 100 de medici încurajeazã
depistarea precocedepistarea precocedepistarea precocedepistarea precocedepistarea precoce

a cancerului bronhopulmonara cancerului bronhopulmonara cancerului bronhopulmonara cancerului bronhopulmonara cancerului bronhopulmonar
Depistarea precoce a cancerului

bronhopulmonar ºi conºtientizarea pri-
melor semne de cãtre pacienþi sunt douã
din preocupãrile principale ale specia-
liºtilor oncologi. În aceste condiþii,
compania de comunicare medicalã
Houston NPA, alãturi de Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie Craiova ºi Co-
legiul Medicilor Dolj organizeazã, vi-

neri, la Craiova, conferinþa regionalã
dedicatã diagnosticului precoce al can-
cerului bronhopulmonar. Evenimentul
se va desfãºura în clãdirea UMF Craio-
va, între orele 13.00-20.00 ºi va reuni
peste 100 de medici din mai multe spe-
cialitãþi cum ar fi medicinã de familie,
oncologie, pneumologie, chirugie tora-
cicã, imagisticã medicalã ºi ATI.

operabil. Stabilirea târzie a unui
diagnostic scade considerabil ºan-
sele de vindecare ale acestei teri-
bile maladii. Lipsa unei simptoma-
tologii zgomotoase în stadiile in-
cipiente, dar ºi ignorarea de cãtre
pacienþi a minimelor semne care
pot sugera un cancer bronhopul-
monar fac ca opþiunea tratamen-
tului chirurgical sã fie rezervatã
doar unui numãr redus de cazuri”,
apreciazã iniþiatorul ºi coordona-
torul ºtiinþific al acestei manifes-
tãri, ºef lucr. dr. Alin Demetrian,
ºeful Clinicii de Chirurgie Toraci-

cã din cadrul Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova.

Metode noi de
diagnostic la Spitalul
Judeþean din Craiova

Potrivit acestuia, în Clinica de
Chirurgie Toracicã a Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova au
fost implementate în ultimii cinci ani
noi metode de diagnostic (bronho-
scopia, mediastinoscopia, toraco-
scopia, chirurgia toracicã videoa-
sistatã, puncþia-biopsia transtoraci-

cã) ºi de tratament (lobectomia to-
racoscopicã, rezecþiile atipice tora-
coscopice) pentru cancerul bron-
hopulmonar. „Obiectivul nostru
merge cãtre depistarea acestei pa-
tologii în faze cât mai precoce pen-
tru a creºte ºansele la un tratament
multimodal care sã includã benefi-
ciile chirurgiei radicale”, a adãugat
dr. Alin Demetrian.

La eveniment vor fi prezenþi
prof. univ. dr. Ioan Cordoº, ma-
nager Institutul de Pneumoftizio-
logie „Marius Nasta” din Bucureºti
ºi preºedinte al Comisiei de chi-
rurgie toracicã din Ministerul Sã-
nãtãþii ºi dr. Dorin Vancea, preºe-
dinte al Secþiunii de Cancer Bron-
hopulmonar a Societãþii Române
de Pneumologie.

ªi alþi specialiºti au confirmat
deja participarea la conferinþã.
Printre aceºtia se numãrã prof.
univ. Floarea Mimi-Niþu - Univer-
sitatea de Medicinã ºi Farmacie
Craiova, conf. univ. dr. Dan Ulmea-
nu, conf. univ. dr. Mihai Popescu,
medic primar Radiologie ºi Imagis-
ticã Medicalã, ºef lucr. Dr Michael
Schenker, medic primar oncologie
medicalã, dr. Elena Vlad, medic
pneumolog- Spitalul Orãºenesc de
Urgenþã Târgu- Cãrbuneºti, dr.
Dalida Mosorescu, medic de fami-
lie Craiova, dr. Antonela Dragomir-
medic primar pneumolog Institu-
tul de Pneumoftiziologie „Marius
Nasta” Bucureºti ºi asistent univer-
sitar Mihai Olteanu- Universitatea

de Medicinã ºi Farmacie Craiova.

Conferinþa regionalã
de la Craiova are loc

vineri
Pe agenda evenimentului se

regãsesc teme precum „Indica-
þia chirurgicalã în cancerul bron-
hopulmonar”, „Simptomele pre-
coce vs. screening în depistarea
cancerului pulmonar”, „Buna
practicã medicalã: artã sau stan-
dard?”, „Abordarea precoce a
cancerului bronhopulmonar-
punctul de vedere al medicului
de familie”,  „Recomandãri ac-
tuale pentru tratamentul sistemic
al cancerului bronhopulmonar
fãrã celulã micã”, „Aportul ºi li-
mitele examenului radiologic
standard în diagnosticul cance-
rului pulmonar”, „Aportul bron-
hoscopiei flexibile în diagnosti-
cul precoce al cancerului bron-
hopulmonar- experienþa prime-
lor 1.000”, „Aspecte diagnosti-
ce secþionale actuale în evalua-
rea cancerului pulmonar- studiu
retrospectiv pe o perioadã de 5
ani”, „Cum influenþeazã dozarea
markerilor tumorali ºi imunohis-
tochimia diagnosticul precoce ºi
corect al cancerului pulmonar-
studiu clinic” ºi „Depistarea pre-
coce a cancerului pulmonar–
cum poate ajuta bronhoscopia in-
tervenþionalã”.

RADU ILICEANU

Proiectul „Eroi de poveste”
a fost unul din cei doi câºtigãtori
ai ediþiei 2015 a programului
„HEINEKEN pentru Comuni-
tãþi”, care s-a desfãºurat la Cra-
iova. Este implementat în perioa-
da septembrie-decembrie, bene-
ficiind de finanþare de 40.000 de
lei. Scopul proiectului este sã pro-
moveze importanþei existenþei
asistenþei sociale în spitale, în
rândul membrilor societãþii civi-

 „Eroi de poveste”, un program „Eroi de poveste”, un program „Eroi de poveste”, un program „Eroi de poveste”, un program „Eroi de poveste”, un program
de voluntariat ce se lanseazã astãzide voluntariat ce se lanseazã astãzide voluntariat ce se lanseazã astãzide voluntariat ce se lanseazã astãzide voluntariat ce se lanseazã astãzi

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere Economico-Socialã
Oltenia (ACCES Oltenia) începe un nou proiect care se aº-
teaptã sã fie unul de succes ca ºi precedentele. Iniþiativa se
intituleazã sugestiv ”Eroi de poveste” ºi este finanþat de com-
pania HEINEKEN, prin programul de responsabilitate socia-
lã „HEINEKEN pentru Comunitãþi”.

le ºi a autoritãþilor publice loca-
le. Iar lucrul acesta se poate face
prin crearea ºi promovarea unui
program specializat de volunta-
riat. Potrivit organizatorilor, acest
program presupune încadrarea a
minim 80 voluntari care vor fi
specializaþi în psihoterapie, tera-
pie prin joc ºi asistenþã socialã
în spitale.

Un spaþiu de joacã pentru co-
pii internaþi la Spitalul Judeþean

Tot prin intermediului acesrui
proiect se urmãreºte sã se cre-
eze un cadru special ºi necesar
copiilor internaþi la Secþiile de
Pediatrie din cadrul Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Dolj,
prin amenajarea unui spaþiu de
joacã în aceastã locaþie. Totodatã
se vor îmbunãtãþi relaþiile famili-
are ºi aprofundarea cunoºtiinþe-
lor legate de evoluþia psihologi-
cã a copiilor, prin organizarea a
trei seminarii de parenting pen-
tru membrii familiilor celor care
au intrat în contact direct cu
mediul sanitar. „Lipsa asistenþei
sociale în instituþiile publice de
sãnãtate sau realizarea acesteia
într-un mod deficitar, în cazul de

faþã în Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Dolj, a fost punctul
de plecare al acestui proiect. În
România, imaginea profesiei de
asistent social este încã puter-
nic influenþatã de scepticism ºi
neîncredere, aceste aspecte
având consecinþe directe asu-
pra numãrului de persoane care
aleg sã se implice într-un astfel
de sector sau sã aleagã o astfel
de direcþie profesionalã. Din
aceastã perspectivã, proiectul
<Eroi de poveste> este o cam-
panie socialã ce sprijinã promo-
varea importanþei existenþei
asistenþei sociale în spitale”,
spune Andreea Buliga, coor-
donatorul de proiect.

***
A.C.C.E.S. Oltenia a fost  în-

fiinþatã în 2002 ºi are ca domeniu
de activitate servicii integrate.
Programul HEINEKEN pentru
Comunitãþi, derulat de HEINE-
KEN România în parteneriat cu
Asociaþia CSR Nest, este desti-
nat sprijinirii comunitãþilor locale
în care compania opereazã, prin
investiþii în proiecte relevante pen-
tru acestea. În cei cinci ani de
desfãºurare, prin programul HEI-
NEKEN pentru Comunitãþi, com-
pania a investit la nivel naþional
peste 1,6 milioane lei în 33 de pro-
iecte implementate sau care sunt
în curs de derulare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Parteneri în proiect: UAT Comuna Po-
dari; Asociaþia Dominou; Club Sportiv Dy-
adora; SC Addvances Strategic Solution
SRL; Organizaþia Naþionalã Cercetaºii Ro-
mâniei – Filiala Braºov „Virgil Oniþiu”; UAT
Oraºul Corabia; Fundaþia Zamolxes ºi nu
în ultimul rând, Asociaþia Trend.

Proiectul vizeazã înfiinþarea a ºapte
structuri de economie socialã (SES) în care
vor activa la început 45 de angajaþi, din care
30 de persoane vulnerabile ºi acþiuni de for-
mare/dezvoltare a resurselor umane pentru
264 de persoane. Totodatã, creeazã cadrul
ºi instrumente utile dezvotãrii economiei so-

Ambele manifestãri au fãcut
parte dintr-un proiect finanþat cu
fonduri europene. Mai exact, în
perioada aprilie 2014 – septembrie

Compania Softronic a inaugurat la în-
ceputul sãptãmânii cel de al doilea tren
Hyperion. Calatoria inauguralã a avut ca -
punct de plecare Gara Craiova ºi punct
terminus Gara de Nord din Bucureºti.
Noua ramã a fost inauguratã simbolic, în
Gara de Nord,  în prezenþa conducerilor
BRD Groupe Société Générale si BRD
Sogelease, finanþatorii investiþiei, si a pre-
ºedintelui Consiliului de Administratie al
grupului Softronic, fabricant ºi operator
feroviar. Noul tren va opera pe ruta Cra-
iova - Bucureºti - Braºov începând cu ul-
tima decadã a lunii septembrie. Trenul
Hyperion este fabricat de compania Sof-
tronic, singurul fabricant de locomotive
ºi rame electrice din Europa de Est. Hy-
perion este un tren multi-unit modern ce
poate transporta în condiþii optime de con-
fort 188 pasageri. Trenul are patru va-
goane dotate cu aer condiþionat, internet,
prize 220V, automat pentru cafea ºi o
micã bibliotecã.

„Sistem de resurse ºi instrumente pentru sprijinirea
economiei sociale din regiunile Vest ºi Sud-Vest România”

Concurs de pescuit la Ciupercenii Noi ºi MaglavitConcurs de pescuit la Ciupercenii Noi ºi MaglavitConcurs de pescuit la Ciupercenii Noi ºi MaglavitConcurs de pescuit la Ciupercenii Noi ºi MaglavitConcurs de pescuit la Ciupercenii Noi ºi Maglavit

Trenul Hyperion II,
finantat de BRD si

BRD Sogelease

Concursul de pescuit “Are peºtele gust
la Ciupercenii Noi!”

Premiul I -  Dorel Nistor
Premiul II - Cristian Budulicã
Premiul III - Marian Tucã

Concursul de mâncãruri tradiþionale pes-
cãreºti “Are peºtele gust la Ciupercenii Noi!”

Premiul I -  Ionel Lalescu
Premiul II -  Gheorghe Pîrva
Premiul III - Ristel Roºu

Concursul de pescuit “Are peºtele gust
la Maglavit!”

Premiul I -  Dragoº Catanã
Premiul II -  Mihai Bozai
Premiul III - Ionuþ Pîrvuleþu

Concursul de mâncãruri tradiþionale pes-
cãreºti “Are peºtele gust la Ciupercenii Noi!”

Premiul I -  Gheorghe Vlad
Premiul II -  Ion Smocu
Premiul III - Constantin Maneaitu

 La finele sãptãmânii trecute, timp de
douã zile, sâmbãtã ºi duminicã, (12-
13 august),  comunele Ciupercenii Noi
ºi Maglavit au fost gazda a douã con-
cursuri, care au antrenat comunitãþile
locale. Concursul de pescuit  „Are balta
peºte la CIUPERCENII NOI!” , a adus
la start peste 10 concurenþi, iar cel de 

mâncãruri tradiþionale pescãreºti „A-
re peºtele gust la CIUPERCENII NOI!”,
un numãr mai mic.  La Maglavit, lucru-
rile au stat invers, concursul de pes-
cuit „Are  peºtele gust la MAGLAVIT”,
a antrenat peste 12 concurenþi, în timp
ce competiþia „Are balta peºte la MA-
GLAVIT”, ceva mai puþini.

2015, Asociaþia Transfrontalierã
E(quilibrum) Environment  imple-
menteazã în cadrul Programului
Operaþional de Pescuit 2007-

2013, Mãsura 2 „Sprijinirea in-
frastructurii ºi serviciilor legate de
turism, în beneficiul micior comu-
nitãþi pescãreºti ºi promovarea tu-
rismului” implementeazã proiec-
tul: ”Dezvoltarea ecoturismului în
localitãþi riverane Dunãrii prin
promovarea comunitãþilor pescã-
reºti ºi protejarea mediului în zo-
nele de pescuit –ECOFISH DA-
NUBIUS”. Parteneri în acest pro-
iect mai sunt patru comunitãþi lo-
cale : Primãria Ghidici, Primãria
Maglavit, Primãria Bistreþ ºi Pri-
mãria Ciupercenii Noi. Proiectul
îºi propune sprijinirea dezvoltãrii
ºi promovãrii infrastructurii ºi ser-
viciilor legate de turismul tema-
tic, în beneficiul a 4 comunitãþi
pescãreºti din cadrul Asociaþiei
„Grup Local Pescãresc” Calafat
(Maglavit, Ciupercenii Noi, Ghi-
dici, Bistreþ).

Nu s-a perceput nicio taxã de
participare

Concursul de pescuit a înce-
put  la ora 09.00  iar cel de de
gãtit, cu o orã mai târziu la ora
09.00, astfel cã întreaga compe-
tiþie s-a derulat pe parcursul a
cinci ore. Pescarii din Ciuperce-
nii Noi ºi-au bãgat undiþele în la-
cul din localitate,  iar cei mai
„harnici”, la final au fost pre-
miaþi, fiind vorba de cei care au
prins un loc pe podium. „Ambe-

le competiþii au fost deschise 
tuturor pasionaþilor de pescuit
sau gãtit, indiferent de vîrstã, sex
sau orientare etnicã. Nu s-a per-
ceput nicio taxã de participare.
Regulamentele de participare pen-
tru concursul de pescuit ºi con-
cursul de  mâncãruri tradiþionale
pescãreºti pot fi consultate pe
site-ul proiectului, la adresa 
www.ecofisdanubius.ro”, a pre-
cizat ing. Gabriel Vlãduþ, preºe-
dintele Asociaþiei Transfrontalierã
E(quilibrum) Environment.

Ieri, în localitatea Coþofenii din Faþã a fost lansat proiectul „Sistem de
resurse ºi instrumente pentru sprijinirea economie sociale din regiunile
Vest ºi Sud Vest România”, cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uman 2007-2013,
Axa prioritarã 6: „Promovarea incluziunii sociale”. Beneficiarul proiectului
este SES Asociaþia Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

ciale la nivel regional, pe
lângã cele 7 SES-uri cre-
ate în cadrul proiectului,
impactul real ºi cel pe ter-
men mediu ºi lung fiind
aºadar mult mai ridicat.
Valoarea proiectului este
de 682320, 20 lei, din
care 17467,39, contribu-
þia proprie.

Locuri de muncã pentru grupurile
vulnerabile

La evenimentul de lansare au participat
reprezentanþi ai Asociaþiei
ºi ai partenerilor, directo-
rul Zonei Metropolitane
Craiova – Cosmin Vasile
ºi edilul comunei Coþofe-
nii din Faþã – Constantin
Cîrciumaru.

Obiectivul general al
proiectului este dezvolta-
rea ºi integrarea pe piaþa
muncii a grupurilor vul-
nerabile prin intermediul
economiei sociale în ve-
derea dezvoltãrii capitalu-
lui uman ºi creºterea com-
petitivitãþii prin corelarea
educaþiei ºi învãþãrii pe

tot parcursul vieþii cu piaþa muncii, într-un
cadru flexibil, modern ºi inclusiv.

Prin înfiinþarea ºi dezvoltarea structuri-
lor de economie socialã, proiectul generea-
zã oportunitãþi de ocupare inovative, locuri
de muncã pentru grupurile vulnerabile ºi
promoveazã un model de dezvoltare socia-
lã bazat pe : incluziune, egalitate de ºanse ºi
solidaritate socialã care contribuie în ace-
laºi timp la competitivitate ºi la dezvoltarea
capitalului uman, în concordanþã cu obiec-
tivul general al POSDRU. Crearea locurilor
de muncã, formarea ºi integrarea grupuri-
lor vulnerabile pe piaþa muncii contribuie la
atingerea obiectivului Axei Prioritare 6.

Grupul þintã al proiectului este repre-
zentat de 264 de persoane, o sutã fiind de
etnie rromã, 50 cu dizabilitãþi, 50 sunt ti-
neri peste 18 ani care pãrãsesc sistemul
instituþionalizat de protecþie a copilului, 50
femei (în situaþii de risc) 7 manageri ºi 7
contabili ai SES.
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Cu aceastã ocazie, vor sosi la
Craiova 79 de cadre didactice ºi
cercetãtori de la universitãþi din
Albania, Bulgaria, Camerun, Elve-
þia, Franþa, Italia, Lituania, Mace-
donia, Mexic, Polonia, Serbia, Slo-
vacia, Spania, Turcia, Ungaria,
Uruguay, iar din þarã – de la Uni-
versitatea din Bucureºti, Univer-
sitatea „Al. I. Cuza” din Iaºi, Uni-
versitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Universitatea de Vest din
Timiºoara, Universitatea „Ovi-
dius” din Constanþa ºi Universita-
tea Tibiscus din Timiºoara. Uni-
versitatea din Craiova este repre-
zentatã de prof. univ. dr. Teodor
Sâmbrian, prof. univ. dr. Elena
Pîrvu, conf. univ. dr. Gabriela
Rusu Pãsãrin, lector univ. dr. Ra-

Secþia de Limba ºi Literatura Italianã a Facultãþii de Litere
a Universitãþii din Craiova va organiza, în zilele de 18 ºi 19
septembrie, cel de al VII-lea Simpozion internaþional de italie-
nisticã, intitulat „Limba ºi literatura italianã în prezent ºi viitor:
probleme, metode, cercetãri”, sub patronajul Ambasadei Italiei

Universitatea din Craiova, prin
Facultatea de Litere, în parteneriat
cu Institutul de Etnografie ºi Folc-
lor „Constantin Brãiloiu” al Acade-
miei Române  ºi Institutul Norve-
gian de Teologie din Oslo, Norve-
gia, implementeazã în perioada
2014-2015 proiectul „Revitaliza-
rea ºi promovarea patrimoniului
cultural al minoritãþilor din Olte-
nia în contextul diversitãþii cultu-

Din patrimoniului cultural al comunitãþii
cehilor din Eibenthal, judeþul Mehedinþi

La Casa Universitarilor are loc astãzi, începând
cu ora 16.00, un nou eveniment cultural din ca-
drul proiectului „Revitalizarea ºi promovarea pa-
trimoniului cultural al minoritãþilor din Oltenia în
contextul diversitãþii culturale”, Grant SEE, imple-
mentat de Universitatea din Craiova. De aceastã

datã, invitaþi sunt reprezentanþi ai comunitãþii
cehe din Eibenthal, judeþul Mehedinþi. Aºteptaþi
la eveniment sunt toþi cei ce doresc sã cunoascã
aspecte inedite din istoria acestei comunitãþi, in-
clusiv rolul pe care l-au avut ºi îl au minoritãþile
etnice în climatul socio-cultural din Oltenia.

Emil Boroghinã, pe scena TEmil Boroghinã, pe scena TEmil Boroghinã, pe scena TEmil Boroghinã, pe scena TEmil Boroghinã, pe scena Teatruluieatruluieatruluieatruluieatrului
„Karov” din T„Karov” din T„Karov” din T„Karov” din T„Karov” din Tel Ael Ael Ael Ael Avivvivvivvivviv

În Sala „Acad. Dinu
C. Giurescu a Bibliote-
cii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman” s-a
deschis, ieri, expoziþia
de carte „In Memoriam
Corneliu Vadim Tu-
dor”. Dintre titlurile ex-
puse: „Romania’s One
Way Ticket to the Futu-
re” (Editura „România
Mare”, Bucureºti,
2003), „Miracole”
(Editura „Albatros”, Bu-
cureºti, 1986), „Idealuri” (Editu-
ra „Eminescu”, Bucureºti, 1983),
„Epistole vieneze” (Editura „Emi-
nescu”, Bucureºti, 1979). Corne-
liu Vadim Tudor s-a nãscut la 28
noiembrie 1949, la Bucureºti, ºi a
fost scriitor, politician ºi publicist.
A urmat cursurile Colegiului Naþi-
onal „Sfântul Sava”, pe care le-a
absolvit în 1967, iar în 1971 a ob-
þinut licenþa la Facultatea de Filo-
sofie a Universitãþii din capitalã, cu
o tezã despre sociologia religiei.

Expoziþie de carte
„In Memoriam Corneliu Vadim Tudor”

Între 1978-1979 a beneficiat de
bursa Premiului Internaþional Her-
der, care fusese acordatã magis-
trului sãu, scriitorul Eugen Barbu,
ºi a fãcut studii de istorie la Viena.
A fondat Partidul România Mare,
a deþinut funcþia de senator ºi a fost
membru al Parlamentului Euro-
pean. S-a stins din viaþã luni, 14
septembrie a.c., la vârsta de 65 de
ani, în Centrul Clinic de Urgenþã
Boli Cardiovasculare al Armatei, din
capitalã, în urma unui infarct.

Pe scena Teatrului „Karov” din Tel Aviv, capitala
Israelului, în organizarea Institutului Cultural Român
din Tel Aviv ºi a Teatrului „Karov”, în cadrul
manifestãrilor dedicate sãrbãtoririi Zilei Limbii
Române, mâine, 17 septembrie, ora 18.00, va avea
loc recitalul „Mai tare decât moartea e iubirea”,
inspirat din marea poezie de dragoste a lumii,
susþinut de actorul Emil Boroghinã, Societar de
Onoare al Teatrului Naþional Craiova. Partea I
cuprinde poemul biblic „Cântarea cântãrilor”, iar
cea de-a doua – sonete de Dante, Petrarca, Miche-
langelo, Ronsard, Shakespeare ºi Eminescu, sub
genericul „Oricãrui suflet cãrui domn e dorul”.
Spectacolul a fost prezentat în premierã în luna
martie a acestui an pe scena Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova, cu sprijinul Baroului
de Avocaþi Dolj, transmis în direct de TVR Craiova
ºi retransmis apoi pe canalele Televiziunii Naþionale.

Vorbind despre acest recital al lui Emil Boroghinã,
profesorul, poetul, scriitorul ºi eseistul George Po-
pescu sublinia în cotidianul „Cuvântul libertãþii” din
16 martie 2015: „Impresia cea mai covârºitoare a aces-
tui spectacol-experiment a fost, pentru mine, cea a
unei continuitãþi organice verificabile în egalã mãsurã
sub aspectul poeticitãþii ºi al filonului tematic. Se de-
canteazã astfel, îmi pare, un adevãr axiomatic prin

care eros ºi poesis, ca instanþe constitutive ale fiinþei
umane, înfruntã Timpul ºi, de asemenea, îl transcend
prin înfruntarea victorioasã a morþii. Poezia, în ipos-
taze glorioase datorate geniului omenesc distribuit
unora dintre cei mai hãrãziþi destinatari ai sãi, îºi gã-
seºte sãlaº în intimitatea noastrã cea mai tainicã, nea-
tinsã de scurgerea ireparabilã a Vremii. ªi a vremuri-
lor. Ca în atâtea prilejuri, surd la sirenele demoralizan-
te ale modei ºi ale mondenitãþii, Emil Boroghinã îºi
susþine, cu o iubire trudnicã, ataºamentul sãu con-
stant faþã de Marea Bibliotecã a Poeziei, cu un gust
selectiv ce-i poartã spectacolul pânã spre forma unui
singular evangheliar al erosului transfigurat liric”.

rale”, finanþat în cadrul Progra-
mului PA17/RO13 „Promovarea
diversitãþii în culturã ºi artã în ca-
drul patrimoniului cultural euro-
pean”, Grant SEE.

În cadrul acestuia, astãzi, ora
16.00, la Casa Universitarilor din
Craiova se desfãºoarã un nou eve-
niment cultural, având ca invitaþi
reprezentanþi ai comunitãþii cehe din
Eibenthal, judeþul Mehedinþi. «Lo-

calnicii sunt numiþi „pemi”, cuvânt
care a derivat din „boemi” sau „bo-
emiemi”, adicã „locuitorii Bohe-
miei”. Tradiþia numelui s-a pãstrat,
un argument fiind numele grupu-
lui folcloric „Boemia”, grup pre-
zent la eveniment. Generaþia de
copii din acest grup va susþine un
moment artistic sub genericul
„Sãrbãtorile maiului”. Datoritã
aºezãrii geografice, satul izolat a
conservat tradiþiile, limba, obiceiu-

rile, constituind un adevãrat feno-
men cultural», explicã conf. univ.
dr. Gabriela Rusu, expert comuni-
care, adãugând cã „aceastã comu-
nitate reprezintã o valoare cultura-
lã ºi istoricã inestimabilã”.

Proiectul „Revitalizarea ºi pro-
movarea patrimoniului cultural al
minoritãþilor din Oltenia în con-
textul diversitãþii culturale” oferã
ºanse culturale egale tuturor mi-
noritãþilor etnice din Oltenia prin

promovarea pertinentã a fiecãre-
ia. Proiectul susþine diversitatea
culturalã prin apariþia primului stu-
diu interdisciplinar în care se re-
gãsesc, în oglindã, trecutul ºi pre-
zentul fiecãrei minoritãþi etnice
(bulgari, greci, evrei, italieni, cehi,
armeni, albanezi, sârbi, rromi) ca
identitãþi multiple, prin tradiþii,
obiceiuri, modul de abordare a
educaþiei ºi a societãþii din per-
spectivã interculturalã.

în România, al Institutului Italian de Culturã „Vito Grasso”
din Bucureºti ºi al Societãþii Dante Alighieri, Sediul Central
din Roma. Lucrãrile se vor desfãºura în limbile italianã ºi ro-
mânã ºi sunt grupate în patru secþiuni: literaturã, literaturã
comparatã, lingvisticã ºi didactica limbii ºi a literaturii italiene.

mona Lazea, lector univ. dr. La-
vinia Similaru, lector univ. dr.
Mihaela Popescu, asist. univ. dr.
Oana-Adriana Duþã.

La deschiderea festivã a sim-
pozionului, care va avea loc vi-
neri, 18 septembrie, ora 9.30, în
Sala Albastrã a Universitãþii din
Craiova, vor lua cuvântul prof.
univ. dr. Dan Claudiu Dãniºor –
rectorul Universitãþii din Craiova,
prof. univ. dr. Cristiana Teodores-
cu – prorector cu relaþiile inter-
naþionale al aceleiaºi instituþii,
prof. univ. dr. Nicu Panea – de-
canul Facultãþii de Litere craiove-
ne, prof. Ezio Peraro – directorul
Institutului Italian de Culturã „Vito
Grasso” din Bucureºti ºi ataºat
cultural al Ambasadei Italiei în

România, conf. univ. dr. Gabriel
Coºoveanu – prodecan al Facul-
tãþii de Litere din Craiova, prof.
univ. dr. Elena Pîrvu – prodecan
al aceleiaºi facultãþi, coordonato-
rul Secþiei de Limba ºi Literatura
Italianã.

Cele cinci conferinþe plenare ale
simpozionului vor fi susþinute de
profesorii Smaranda Elian (Uni-
versitatea din Bucureºti), Fran-
cesca Malagnini (Universitatea
pentru Strãini din Perugia), Im-
macolata Tempesta (Universitatea
din Salento), Alfredo Luzi (Uni-
versitatea din Macerata) ºi Wal-
ter Zidaric (Universitatea din Nan-
tes).

Sâmbãtã, 19 septembrie, vor fi
prezentate volumele „Aspetti lin-

guistici del romanzo ita-
liano del Seicento”, de
Vincenzo D’Angelo (Arac-
ne Editrice, Roma, 2015),
ºi Orazio Costa, „Poesie.
Edite e inedite”, ediþie în-
grijitã de Lucilla Bonavita
(Fabrizio Serra editore,
Pisa-Roma, 2015). De
asemenea, vor fi prezen-
tate trei proiecte cu carac-
ter internaþional: „Campus
L’Infinito, proiecte lin-
gvistice ºi literare”, pre-
zentat de dr. Alessandro Liotti
(Campus L’Infinito, Recanati),
„Pentru o contribuþie la istoria
teatrului. Site-ul despre teatrul
napoletan www.Teatro.unisa.it”,
prezentat de prof. Carmela Lucia,

Universitatea din Salerno, ºi „La
rãdãcinile Civilizaþiei Occidenta-
le: regiunile Cilento ºi Magna Gra-
ecia”, prezentat de prof. Vincen-
zina Esposito ºi Aniello Rizzo, Fun-
daþia Alario per Elea-Velia Onlus.
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A început un nou an ºcolar.  Mai exact

zis, un nou vechi an: fiindcã, dincolo de
promisiuni, repetate în aceeaºi retoricã os-
tentativã de douã decenii ºi ceva, ºcoala
e domeniul în care crizele, odatã intrate,
sunt greu de asanat; cãci ele îºi continuã
rãvãºirea, imune la elanuri „reformiste”
care, departe de a le perturba, nu fac de-
cât sã le potenþeze.

Fãrã îndoialã, într-o lume pornitã într-
o rapidã ºi continuã schimbare, nici ºcoa-
la nu mai e ce-a fost. ªubrezite înseºi te-
meliile ei, sub impactul iureºului globali-
zãrii, ºcoala s-a transformat structural.

Singura constanþã ce i-a mai rãmas este,
din pãcate, poziþia de cenuºãreasã într-
o societate în care accesul la învãþãturã
e tot mai confundat cu posesiunea unei
diplome. Mai mult, ca într-o competiþie
de divizie sãteascã, s-a încetãþenit goa-
na dupã diplome. Cu cât mai multe, cu
atât mai bine. Eventual, câteva mastera-
te ºi, apoi, doctorate, în aceeaºi greu
definibilã debandadã evocând spectrul
unei afaceri de la colþul strãzii. Oricât de
paradoxal ar pãrea, vinovãþia pentru ast-

fel de oneroase tranzacþii nu sunt nea-
pãrat protagoniºtii lor, ci un sistem, din
nenorocire nu doar autohton, ci legitimat
la nivel internaþional ºi tot cu argumentul
rãtutitor al „reformei”.

Astãzi însã, cu gândul la generaþiile
de tineri ºi, mai ales, la prichindeii tre-
ziþi cu noaptea în cap, ºfichiuiþi nevoie
mare, pe care fragilitatea lor încã înge-
reascã îi scapã, într-un fel, ºi de emoþii
transferate pãrinþilor ºi bunicilor, sã lã-
sãm deoparte orice resentiment.

Iar din zestrea nostalgiei sã pãstrãm
doar tonusul acelei bucurii a reîntâlnirii cu
ºcoala în care încã spumegã, suveranã,
emoþia învãluitã în voalul dorinþei de a pãºi
pe calea cunoaºterii ca unic miracol al con-
diþiei noastre umane.

Cãci, în rezervoarele sale, rãmase la fel
de miraculos neîntinate de crize ºi de tur-
pitudini politicianiste, ºcoala încã îºi mai
gãseºte nebãnuite resurse care îi recon-
firmã un statut de prioritate supravieþuind
în ciuda atâtor malefice experimente.

Parohia Postelnicu Fir din Pro-
topopiatul Craiova Nord se pre-
gãteºte de sãrbãtoare, la împlini-
rea a douã secole de la zidirea Bi-
sericii „Sfinþii Trei Ierarhi”. Ast-
fel, cu binecuvântarea ÎPS Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitro-
politul Olteniei, în perioada 18-20
septembrie va fi organizatã o se-
rie de activitãþi ºi evenimente du-
hovniceºti, menite sã marcheze
momentul aniversar.

„Cu prilejul împlinirii a 200 de
ani de la sfinþirea Bisericii Postelni-
cu Fir, credincioºii craioveni vor
avea bucuria duhovniceascã de a
înãlþa rugãciune ºi a se închina sfin-
telor moaºte ale Sfintei Mironosiþe
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Maria Magdalena ºi ale Sfântului
Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexan-
driei”, precizeazã Biroul de presã al
Mitropoliei Olteniei. Racla cu sfin-
tele moaºte ale Sfintei Mironosiþe
Maria Magdalena va fi adusã la Bi-
serica Postelnicu Fir din Craiova,
de la Mãnãstirea Pantocrator, Drã-
gãneºti – Vlaºca, din Episcopia Ale-
xandriei ºi Teleormanului.

Evenimentul va avea loc vineri,
18 septembrie, când sfintele odoare
vor fi aºezate spre închinare îm-
preunã cu racla cu sfintele moaºte
ale Sfântului Ioan cel Milostiv, Pa-
triarhul Alexandriei, aflate la Bise-
rica Postelnicu Fir. În seara aces-
tei zile se vor sãvârºi slujba Vecer-

niei ºi acatistele celor doi sfinþi (ora
18.00). Sâmbãtã, 19 septembrie,
credincioºii vor participa la Sfânta
Liturghie, sãvârºitã de un sobor de
preoþi ºi diaconi, iar seara, înce-
pând cu ora 18.00, vor lua parte la
slujba de Priveghere.

Sãrbãtoarea Parohiei Postelni-
cu Fir va culmina duminicã, 20
septembrie, prin Sfânta Liturghie
arhiereascã, care va fi oficiatã de
ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craio-
vei ºi Mitropolitul Olteniei ºi Prea-
sfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcop
al Severinului ºi Strehaiei. Tot du-
minicã va avea loc întrunirea na-
þionalã anualã a Asociaþiei „Oas-
tea Domnului”.

Distribuirea manualelor a înce-
put cu câteva zile înainte de inau-
gurarea noului an ºcolar, ºi multe
probleme au fost rezolvate: „Pen-
tru clasa I, toþi copiii vor primi
manuale noi, iar pentru clasa a II-
a avem 5% noi, iar restul refolo-
sibil. De asemenea, cei din cea de-

Cãrþi ºi profesori pentru
copii

A început anul ºco-
lar,  o parte din proble-
me au fost rezolvate,
însã, unele dintre ele,
mai aºteaptã clarifi-
cãri. Este  vorba de-
spre distribuirea ma-
nualelor ºi a mobilitãþii
personalului didactic.

a treia clasã a învãþãmântului pri-
mar vor fi ºi ei beneficiari ai pro-
gramului, dar cu unele modificãri.
În prima zi de ºcoalã, toþi elevii
vor avea la dispoziþie manualele

existente în de-
pozitul de carte
ºcolarã. Pe mã-
sura finalizãrii ti-
pãririi ºi distri-
buirii noilor ma-
nuale, acestea
vor intra în po-
sesia elevilor.
Aceºtia pot pãs-
tra cãrþole pânã
la sfârºitul anu-
lui ºcolar ”, a
precizat prof.
Elena Lavinia

Craioveanu, inspector general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj.

Pe lângã elevi, în procesul de
învãþãmânt este nevoie ºi de ca-
dre, specializate cu adevãrat. „Am
cerut tuturor unitãþilor din terito-
riu modul de încadrare a perso-
nalului didactic , didactic auxiliar
ºi a celui nedidactic. La stabilirea
numãrului de posturi se va þine
seama de planul de învãþãmânt ºi
de ºcolarizare.  În stabilirea nu-
mãrului de posturi se includ, obli-
gatoriu, ºi rezultatele din degre-
varea persoanelor care fac parte
din conducere ”, a mai spus La-
vinia Craioveanu.

CRISTI PÃTRU

„Pune oraºul tãu pe harta voluntariatului! ” este sloganul prin care
„VOLUM”, Federaþia Naþionalã a Voluntarilor, vrea sã-i cheme pe oa-
meni la ajutorarea semenilor. În perioada noiembrie 2014 – iulie 2015, a
avut loc Procesul de Pilotare al Certificatului de Voluntariat, în care s-au
înscris 125 de ONG-uri, iar peste 70 au participat la Atelierele de suport,
în octombrie având loc acþiunea finalã.. VOLUM va organiza, începând
cu 28 septembrie, o caravanã naþionalã, în 11 oraºe din þarã, Craiova
fiind unul dintre ele.

CRISTI PÃTRU

Craiova, un oraº pentru voluntariCraiova, un oraº pentru voluntariCraiova, un oraº pentru voluntariCraiova, un oraº pentru voluntariCraiova, un oraº pentru voluntari

Astãzi, la ora 11:00, în Sala „Video”  a
Prefecturii Dolj se va semna noul acord
între Oficiul Francez pentru Imigraþie ºi
Integrare , Prefectura Dolj ºi Consiliul Ju-
deþean Dolj, destinat implementãrii progra-
mului experimental franco-român de rein-
serþie a cetãþenilor români care aparþin co-
munitãþii rromilor.

CRISTI PÃTRU

Reinserþie pentru rromiReinserþie pentru rromiReinserþie pentru rromiReinserþie pentru rromiReinserþie pentru rromi
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Ungaria a decis pregãtirea de
planuri pentru construirea unui
gard metalic pe un segment al fron-
tierei cu România, în contextul
crizei imigranþilor, afirmã ministrul
ungar de Externe, Peter Szijjarto.
“Mãsura este necesarã pentru cã
traficanþii de persoane care tranzi-
teazã Serbia îºi schimbã rutele,
existând probabilitatea sã se în-
drepte spre România”, a explicat
ºeful diplomaþiei ungare. “Gardul
ar urma sã înceapã de la punctul
frontierei dintre Ungaria/Serbia/
România ºi sã continue pe o dis-
tanþã rezonabilã dacã presiunea
migraþiei se mutã spre România”,
a explicat Szijjarto. La sfârºitul
lunii august, presa relata cã imi-
granþii extracomunitari care tran-
ziteazã teritoriul sârb în drumul
spre Uniunea Europeanã încear-
cau sã ocoleascã gardul construit
de autoritãþile ungare prin capãtul
estic al acestuia, la frontiera co-

Coreea de Nord
avertizeazã cã
este pregãtitã
sã foloseascã arme
nucleare împotriva
SUA

Coreea de Nord a avertizat cã
este pregãtitã sã foloseascã arme
nucleare împotriva Statelor Unite
ºi altor inamici, dacã aceºtia îºi
continuã “politicile ostile
nechibzuite” faþã de regimul lui
Kim Jong-un. Potrivit unui oficial
din domeniul energiei atomice,
citat ieri de agenþia de ºtiri
oficialã KCNA, Coreea de Nord
îºi îmbunãtãþeºte arsenalul de
arme nucleare “în calitate ºi
cantitate”. “Dacã Statele Unite ºi
alte forþe ostile îºi continuã
insistent politica ostilã nechibzui-
tã faþã de Coreea de Nord ºi au un
comportament rãutãcios, Coreea
de Nord este pregãtitã sã le facã
faþã cu arme nucleare oricând”, a
declarat directorul Institutului
nord-coreean de energie atomicã.
Principalul complex nuclear al
Coreei de Nord de la Yongbyon,
care include o centralã de
îmbogãþire a uraniului ºi un
reactor pentru producerea
plutoniului, este funcþional, a
precizat oficialul. Phenianul a
ameninþat de multe ori în trecut
cã va folosi arme nucleare
împotriva Statelor Unite, însã nu
se ºtie dacã deþine tehnologia de
rachete pentru a atinge teritoriul
american. Coreea de Nord a
anunþat luni cã intenþioneazã sã
lanseze mai mulþi sateliþi. Aceste
lansãri, interzise de rezoluþiile
Consiliului de Securitate al ONU,
sunt considerate o modalitate de a
testa tehnologie de rachete
balistice. Oficialul citat ieri a
reiterat cã programul nuclear al
Coreei de Nord este defensiv, “în
faþa politicii extreme ostile a SUA
ºi a ameninþãrilor nucleare la
adresa sa”.

ªapte morþi în urma
unei avalanºe
în Alpii francezi

ªapte alpiniºti au murit într-o
avalanºã produsã ieri la prânz în
masivul Ecrins din Alpii francezi,
potrivit unui nou bilanþ anunþat
de autoritãþi. Printre victime se
aflã ºi strãini, conform jandarme-
riei, care nu a precizat ºi naþiona-
litatea acestora. “Bilanþul s-a
înrãutãþit: au murit ºapte persoa-
ne”, a declarat prefectul departa-
mentului Hautes-Alpes (sud-estul
Franþei), Pierre Besnard, care
anunþase anterior un bilanþ
provizoriu de cinci morþi, doi
dispãruþi ºi o persoanã salvatã,
“uºor rãnitã”. Echipele de salvare
verificau ieri locul producerii
avalanºei pentru a se asigura cã
nu mai existã alte victime. Potrivit
prefectului, vremea nu ridicase
semne de îngrijorare deosebite.
Ninsese puþin, dar timpul era
relativ bun. Avalanºa a pornit de
la 3.900-4.000 de metri înãlþime,
iar cercetãrile, efectuate de circa
15 jandarmi ºi un elicopter, erau
în plinã desfãºurare ieri dupã-
amiazã. Este una dintre cele mai
devastatoare avalanºe din acest
an din Franþa. În 25 ianuarie,
ºase persoane au murit în Quey-
ras, tot în Alpi, iar în 1 aprilie alte
trei au pierit în Ecrins.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Când Estul „o supãrã” pe Angela MerkelCând Estul „o supãrã” pe Angela MerkelCând Estul „o supãrã” pe Angela MerkelCând Estul „o supãrã” pe Angela MerkelCând Estul „o supãrã” pe Angela Merkel
Intransigenþa aºa-numitului „grup de la Vi-

ºegrad” (Budapesta, Varºovia,  Praga ºi Bra-
tislava) la primirea de refugiaþi a ecranat, pânã
la urmã, reticenþa Bucureºtiului, mai puþin luat
în seamã, ºi prin faptul cã deocamdatã Ro-
mânia nu face parte din spaþiul Schengen, pe
considerente ilogice. Dar, poziþia ostilã a Var-
ºoviei, singura þarã din regiune, consideratã
a avea o veritabilã politicã externã, cu al sãu
fost prim-ministru Donald Tusk, acum pre-
ºedintele Consiliului European, chiar poate
surprinde. Fiindcã de fapt este vorba de “o
ieºire din front”, în faþa cancelarului german
Angela Merkel. Argumentul cu moºtenirea
istoricã a unei concepþii etnico-lingvistice,
pânã la urmã poate fi luatã în seamã, deºi nu
este altceva decât o aburealã. Micile naþiuni

evocate se considerã, într-un fel, victime ale
indiferenþei, fiind abandonate dupã rãzboi de
marile puteri occidentale. Dupã o jumãtate de
secol de infern, resortisanþii europeni au con-
siderat libera circulaþie, în Europa ca un mare
câºtig, profitând din plin, dar refuzându-l
non-europenilor. Chiar dacã dreptul la azil ºi
libera circulaþie sunt definite de UE pe criterii
abstracte de drept, ele sunt decalate de Euro-
pa, fondatã pe criterii culturale ºi civilizatoa-
re. Pentru europeni, Islamul este o altã civili-
zaþie. Rusia este, de asemenea, o altã civili-
zaþie. Atitudinea Germaniei, generoasã într-
un fel, în termeni de economie, este de refe-
rinþã, sugerând partenerilor sãi cã apãrând li-
ber circulaþie trebuie sã accepte partea lor din
fluxul de imigranþi, cel mai important, de la

finele celui de-al doilea rãzboi mondial. Reu-
niunea JAI, de luni seara, de la Bruxelles, a
fost un eºec. Ungaria a anunþat intenþia îm-
prejmuirii frontierei sale cu România, în ziua
intrãrii în vigoare a unei legi sancþionatorii
pentru cei care traverseazã ilegal frontiera cu
Serbia. Ministrul ungar pentru afaceri exter-
ne Peter Szijjarto a anunþat, de asemenea, în-
chiderea frontierei cu Serbia pentru imigranþi.
Pe de altã parte cancelarul german Angela
Merkel s-a opus ieri “ameninþãrii” cu sancþi-
uni a þãrilor din Estul Europei, care se opun
cotelor de imigranþi, o mãsurã precipitatã,
enunþatã, în dimineaþa zilei, de ministrul ger-
man de interne Thomas de Maiziere. Berlinul
ºi Viena propun un summit extraordinar al UE
pentru sãptãmâna viitoare.

Cancelarul german Angela Mer-
kel ºi omologul sãu austriac Wer-
ner Faymann au cerut ieri organi-
zarea, sãptãmâna viitoare, a unui
summit al Uniunii Europene pen-
tru soluþionarea crizei refugiaþilor.
Într-o conferintã de presã comu-
nã la Berlin, Merkel a afirmat cã
Germania, Austria ºi Suedia nu pot
gestiona singure criza refugiaþilor.
ªefa executivului german a menþi-

Germania ºi Austria cer organizarea unui summit
extraordinar al UE sãptãmâna viitoare

onat cã recenta decizie adoptatã de
Berlin de a impune controale fron-
taliere în faþa afluxului masiv de
solicitanþi de azil are ca scop faci-
litarea înregistrãrii refugiaþilor. Mi-
niºtrii de Interne din statele UE,
reuniþi luni searã la Bruxelles, nu
au reuºit sã adopte noua propune-
re de redistribuire de urgenþã a
120.000 de refugiaþi între statele
membre ale Uniunii Europene, pre-

zentatã pe 9 septembrie de Comi-
sia Europeanã. Propunerea face
parte dintr-un plan în ºapte punc-
te pentru soluþionarea crizei refu-
giaþilor cu care se confruntã Eu-
ropa.  Primul punct al planului,
reprezentat de mecanismul de re-
locare de urgenþã a refugiaþilor,
prevede redistribuirea rapidã a
54.000 de refugiaþi aflaþi în Unga-
ria, 50.400 în Grecia ºi 15.500 în
Italia. Între timp, Comisia Euro-
peanã (CE) a dezminþit cã este fa-
vorabilã unei reduceri a fondurilor
structurale ale UE pentru þãrile care
refuzã cotele de repartiþie a refu-
giaþilor, contrar declaraþiilor Berli-
nului. Þãrile recalcitrante “sunt
adesea þãri care primesc multe fon-
duri structurale europene”, a de-
clarat ieri ministrul german de In-
terne, Thomas de Maiziere. “Mi se
pare cã este corect ca acestea sã
primeascã mai puþine mijloace fi-
nanciare din partea Europei”, a
adãugat acesta, afirmând cã apro-
bã o propunere formulatã în acest
sens de preºedintele Comisiei Eu-
ropene, Jean-Claude Juncker. Însã
Juncker “nu a spus niciodatã aºa

ceva”, a dat asigurãri un purtãtor
de cuvânt al Comisiei Europene.
“Acordurile de parteneriat ºi pro-
gramele operaþionale pentru pe-
rioada de programare actualã nu
oferã baza legalã pentru reducerea
alocãrilor de fonduri structurale ºi
de investiþii dacã un stat membru
refuzã mecanismele constrângãtoa-
re de relocalizare a refugiaþilor”, a
precizat purtãtorul de cuvânt.
Acesta a adãugat cã “introducerea
unei astfel de condiþionalitãþi ar
necesita o revizuire a cadrului fi-
nanciar multianual”. „Nu este o
cale pe care o explorãm în pre-
zent”, a dat ea asigurãri. Comisia
“nu este adepta pedepsei, ci a în-
curajãrii”, a subliniat la rândul sãu
purtãtorul de cuvânt principal al
Comisiei, Margaritis Schinas. Ide-
ea de a reduce ajutoarele de la UE
“nu este calea cea mai inteligentã
de a comite un ºantaj”, a spus o
sursã ungarã de la Bruxelles.
Aceasta a argumentat cã existã alte
moduri de a da dovadã de solidari-
tate între state decât participând la
mecanismul de “relocalizare” a re-
fugiaþilor propus de Comisie.

Ungaria vrea sã ridice un gard ºi la frontiera cu România
munã dintre Serbia, Ungaria ºi
România. Zeci de imigranþi fuse-
serã observaþi la capãtul estic al
gardului metalic pe care Ungaria îl
construieºte de-a lungul întregii
frontiere cu Serbia. Gardul începe
în zona localitãþii ungare Kübek-
háza, situatã la frontiera cu Ro-
mânia ºi cu Serbia. Presa consi-
dera cã Ungaria nu poate construi
gard ºi pe frontiera cu România,
dat fiind cã mãsura ar intra în
contradicþie cu reglementãrile
Uniunii Europene. În acest con-
text, imigranþii extracomunitari au
descoperit cã pot ocoli gardul prin
zona localitãþilor Majdan/Rade
(Serbia) - Beba Veche (Timiº, Ro-
mânia) - Kübekháza (Ungaria).
“Ungaria se închide într-un ghe-
tou”, acuza Róbert Molnár, pri-
marul localitãþii ungare Kübek-
háza, citat de site-ul de ºtiri italian
IlPiccolo.it, care a realizat un re-
portaj în zonã. “Prin construirea

acestui gard, Ungaria transmite
întregii lumi: nu ne interesaþi, nu
suntem curioºi”, afirmã primarul
neafiliat niciunui partid politic.
Guvernul Ungariei a alocat 22,2
miliarde de forinþi (71,8 milioane
de euro) pentru construirea unui
controversat gard metalic la fron-

tiera cu Serbia, pe o distanþã de
175 de kilometri, ºi pentru centre
speciale necesare cazãrii imigran-
þilor. Iniþiativa gardului este criti-
catã de Uniunea Europeanã ºi de
Serbia. În cursul anului 2015, în
Ungaria au pãtruns peste 200.000
de imigranþi extracomunitari.
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METEO

Seninmiercuri, 16 septembrie - max: 27°C - min: 15°C

$Cursul pieþei valutare din 16 septembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9079........39079
1 g AUR (preþ în lei)........138,8374.....1388374

1 EURO ........................... 4,4195 ............. 44195
1 lirã sterlinã................................6,0289....................60289
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Asasinul invizibil

Se difuzeazã la HBO, ora 01:20

Jami ºi iubitul ei Corey, doi
liceeni din Texarcana, se
refugiazã pentru un moment
de intimitate într-o zonã izo-
latã de la marginea împãduri-
tã 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 urmã-
toarele 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 legen-
dar, 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 ajun-
ge gladiator, spre deliciul
bandiþilor...

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 16 septembrie

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

TVR 1

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

TVR 2

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

HBO

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 însânge-

rat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Rezumat UEFA Cham-

pions 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)

PRO TV

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

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

PRO CINEMA

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

ANTENA 1

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)

KANAL D

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 Româ-

niei
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

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 Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions 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 Super-

stars

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

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Consiliul Local Cetate organizea-
zã pe data de 22.09.2015 orele 12,00
la sediul sãu din comuna Cetate,
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi:
- un post ºofer microbuz ºcolar;
- un post muncitor calificat:
Relaþii la telefon 0251364022

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc
– Centru Vechi – an-
gajeazã ospãtari. Tele-
fon: 0726/066.536;
0722/892.195.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate. Te-
lefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10- Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament cu
trei camere, deco-
mandat, zona Rama-
da. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Tele-
fon: 0769/477.662.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
URGENT! Vând
casã Catargiu. Tele-
fon: 0722.297.009.
Vând casã zona Ho-
ria. Telefon: 0766/
617.885.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0764/492.029.
Vând casã boiereas-
cã mare - central,
pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon:
0741/219.483.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogo-
ºeºti - Goieºti. Tele-
fon: 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 Catar-
giu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
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, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 li-
ving cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Te-
lefon: 0760/996.967.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna
Gogoºu - Dolj. Tele-
fon: 0764/271.285.

Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon: 0761/
347.028.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300.Te-
lefon:0752.234.638.
Vând Dacia 1300
pentru programul Ra-
bla. 0351/ 415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550

STRÃINE
Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntre-
þinutã, distribuþie
schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Te-
lefon: 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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând capre de rasã.
Te l e f o n : 0 7 6 4 /
802.230
Vând pãdure 5000
mp (1 pogon). Tele-
fon: 0766/676.238
Vând 1+1/2 sobã
de teracotã verde,
nemontatã, TV co-
lor 102 cm, polizor
2500 Waþi, pat me-
canic, saltea , cãru-
cior handicap, dia-
film. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Sineasca,
groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor 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 trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã arti-
zanalã, camerã au-
to.Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, ºubã îm-
blãnitã. Telefon:
0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Te-
lefon: 0720/231.610.

Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
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, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.

Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1 ladã
frigorificã 5 sertare,
1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
pret negociabil, tele-
fon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 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 pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cã-
min Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CASE
Cumpãr casã Craio-
va, exclus Catargiu,
Brestii, Romaneºti.
Te l e f o n : 0 7 6 8 /
235.909
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment 2 camere de-
comandate, Craio-
viþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3,
centralã, aer con-
diþionat. Telefon:
0728/012.055 ºi
0761/634.437
Mobilat, douã came-
re –zona:Victor Pa-
pilian. Telefon:0723/
737.611

Închiriez garsonierã
1Mai, mobilatã, ex-
clus elevi.Tele-
fon:0729/684.222
Urgent primesc în
gazdã la bloc douã
fete, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Tele-
fon: 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 seriozita-
te. Exclus agenþie
220 Euro/ lunã. Te-
lefon: 0722/456.609;
0722/714.578.

Închiriez apartament
2 camere mobilat -
lux, zona Lãpuº. Te-
lefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îmbu-
nãtãþit. Telefon:
0351/433.875.
MATRIMONIALE
DORESC sã cu-
nosc o doamnã
pânã la 65 ani. Tele-
fon:0730/927.619.
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decen-
tã, loialã de la þarã sã
împart viaþa, sã-mi
umple golul ºi singu-
rãtatea. Telefon:
0784/743.541;
0767/702.734.

DIVERSE
Caut o persoanã
care sã mã îngroape.
Îi plãtesc dãrile blocu-
lui, îi rãmâne pensia
ºi locul de veci. Tele-
fon. 0762/728.493.

Caut donaþii cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon:0351/449.469
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
SC MÃRGINEANU
ªI COMPANIA SNC
cu sediul în Craiova,
având CUI:3085028
ºi numãr de ordine
la  Registrul Co-
merþului: J16/3183/
1992 prin Lichida-
tor anunþã pierde-
rea certificatului  de
înregistrare . Se
dceclarã nul.
PIERDUT Certificat fir-
ma CONSIFLEX SRL,
seria B, nr.2903612 ºi
Certificat Constatator
nr.11507/07.03.2014.
Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Fãrã îndoialã, meciul vedetã al
acestei zile, din runda inauguralã
a fazei grupelor UEFA Cham-
pions League, se va consuma în
capitala Italiei, unde AS Roma va
primi replica deþinãtoarei trofeu-
lui, FC Barcelona.

Formaþia catalanã are amintiri
dintre cele mai plãcute privind ul-
tima sa vizitã pe “Olimpico”, una
încheiatã cu adjudecarea titlului
continental în 2009, dupã un 2-0
cu Manchester United. Barca are
amintiri de nepreþuit dacã punem
pe tapet ºi ultima disputã cu o for-
maþie din “Cizmã”, actuala co-
roanã fiind cuceritã în dauna lui
Juventus Torino, 3-1, în 6 iunie
a.c., la Berlin.

Nu la fel stau însã lucrurile
când a întâlnit Roma în “Cetatea
Eternã”, gruparea blaugrana ce-

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR

Ciocnire ºoc în “Cetatea Eternã”Ciocnire ºoc în “Cetatea Eternã”Ciocnire ºoc în “Cetatea Eternã”Ciocnire ºoc în “Cetatea Eternã”Ciocnire ºoc în “Cetatea Eternã”
dând la scor de neprezentare, 0-
3, în runda secundã a fazei gru-
pelor UCL, ediþia 2001-2002. An-
terior, în turul de pe “Camp
Nou”, cele douã remizaserã la 1..
Acestea au fost ºi singurele “di-
recte” din istoria confruntãrilor
dintre Barca ºi Roma.

“Gialorossii” au un bilanþ ne-
gativ contra echipelor spaniole,
bifând 9 victorii, 3 remize ºi 10
înfrângeri (golaveraj 27-30). De
partea cealaltã, Barca stã mult
mai bine în compania oponenþi-
lor din Italia, înregistrând 21 de
succese, 13 rezultate de egalita-
te ºi 9 eºecuri (golaveraj 71-44).

Atât Roma, cât ºi Barcelona
vin dupã victorii în competiþiile
interne, 2-0 pe terenul nou-pro-
movatei Frosinone, respectiv 2-
1, în deplasare, cu rivala Atleti-

co Madrid. Dupã câte trei etape
disputate, Roma e pe 5 în Serie
A, cu 7 puncte, în vreme ce Bar-
ca e lider în La Liga, cu punctaj
maxim (9).

Astãzi, 21:45
Grupa E: AS Roma – FC Bar-

celona, Leverkusen – BATE Bo-
risov.

Grupa F: Olympiacos – Bay-
ern Munchen, Dinamo Zagreb –
Arsenal.

Grupa G: Chelsea – Maccabi
Tel Aviv, Dinamo Kiev – FC
Porto.

Grupa H: Valencia – Zenit St.
Petersburg, KAA Gent – Lyon.

Asearã, dupã închiderea ediþiei
Grupa A: Paris SG – Malmo

FF, Real Madrid – ªahtior Do-
neþk.

Grupa B: PSV Eindhoven –

Man. United, Wolfsburg – ÞSKA
Moscova.

Grupa C: Galatasaray – Atl.

Madrid, Benfica – FK Astana.
Grupa D: Man. City – Juven-

tus, Sevilla – Monchengladbach.

Simona Halep (2 WTA) a im-
presionat în sezonul american de
hard, reuºind trei rezultate mari,
care însã au ºi stors-o din punct
de vedere fizic: finalã la Toron-
to (6-7, 7-6, 0-3 - abandon, cu

Halep, vacanþã scurtã dupã US Open
Programul pentru ultima parte a sezonului

Belinda Bencic), finalã la Cincin-
nati (3-6, 6-7 cu Serena Wil-
liams) ºi semifinalã la US Open
(1-6, 3-6 cu Flavia Pennetta). În
ciuda efortului depus în ultima
lunã, constãnþeanca nu se va

odihni prea mult dupã penultimul
act atins la New York, confir-
mându-ºi prezenþa la Guan-
gzhou, competiþie dotatã cu pre-
mii în valoare de 226.750 de do-
lari ºi care începe luni, 21 sep-
tembrie. Acesta va fi întâiul tur-
neu asiatic, dintr-un ºir de pa-
tru (primele trei în China), la
care va participa Halep.

La Guangzhou, turneu de ca-
tegorie International la care
campioanã en-titre este Monica
Niculescu (România). Simona
va avea în mod normal o sãptã-
mânã de antrenament, þinând
cont cã celelalte favorite nu pre-
zintã un pericol prea mare: An-
drea Petkovic (Germania, 17

WTA), Sara Errani (Italia, 21
WTA), Jelena Jankovic (Serbia,
25 WTA), Svetlana Kuzneþova
(Rusia, 31 WTA) ºi Monica Ni-
culescu (România, 39 WTA).

Dupã turneul de la Gunagzhou
urmeazã o încercare grea, Ha-
lep mergând la Wuhan, turneu
dotat cu 2,2 milioane de dolari,
în perioada 27 septembrie – 3
octombrie. La concursul de ca-
tegorie Premier 5 s-au înscris
toate celelalte jucãtoare din Top
10 WTA, cu excepþia Serenei
Williams (SUA, 1 WTA) ºi a
Mariei  ªarapova (Rusia,  3
WTA). Serena ºi Maria se vor
lupta însã cu Simona la Beijing
(3 - 11 octombrie), turneu Pre-

mier Mandatory dotat cu 4,7 mi-
lioane de dolari, la care vor lua
startul toate jucãtoarele puterni-
ce din circuit. Simona va înche-
ia anul spectaculos, în cadrul
Turneului Campioanelor de la
Singapore (25 octombrie – 1 no-
iembrie), competiþie pentru care
ºi-a asigurat deja calificarea.

Anul trecut, Halep n-a parti-
cipat la Guangzhou, la Wuhan a
ieºit în turul doi, 6-2, 2-6, 3-6
cu Garbine Muguruza, la Beijing
a atins gaza sferturilor de fina-
lã, retrâgându-se înaintea unui
meci cu Ana Ivanovic, iar la
Turneul Campioanelor a atins
ultimul act, 3-6, 0-6 cu Serena
Williams.

Echipa masculi-
nã de volei SCM
Universitatea
Craiova, medaliatã
cu bronz în stagiu-
nea trecutã din
Divizia A1 ºi sfert-
finalistã în CEV
Cup, se prtegãteº-
te pentru nou
sezon. Alb-albaºtrii
s-au antrenat luni
searã în formulã
completã sub
supravegherea
antrenorilor Dan
Pascu ºi Claudiu
Mitru.

Lotul echipei
craiovene în
cuprinde pe urmãtorii: Lau-
renþiu Licã (universal),
Rãzvan Vîlcelean (universal),
Nicuºor Ghionea (centru),
Bogdan Ene (extremã),
Laurenþiu Marciu (extremã
sau universal), Andrei Geor-
gescu (ridicãtor), Cristian

VOLEI: Alb-albaºtrii, în formulã completã

Bartha (ridicãtor), Vlad
Cuciureanu (centru), Dan
Borota (extremã), Ivan Mihalj
(centru), Oleksiy Klyamar
(extremã), Mihai Mãrieº
(libero).

SCM va participa la douã
turnee de pregãtire în perioada

urmãtoare.
Între 2 ºi 4
octombrie, la
Caransebeº, la
prima ediþie a
Cupei Banatul,
unde mai
participã
gazdele de la
Banatul Caran-
sebeº, Tricolo-
rul Ploieºti ºi
Municipal
Zalãu, iar mai
apoi, între 8 ºi
10 octombrie,
pe teren
propriu, la a
cincea ediþie a
Turneului

“Radu Zamfirescu, unde
participantele vor fi în mare
aceleaºi, doar Arcada Galaþi
luând locul Zalãului.

Primul meci oficial al
Craiovei va fi în 24 octom-
brie, în campionat, “acasã”
contra rivalei Dinamo.

DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) –

Liga Naþionalã: AHC Dunarea
Cãlaraºi – Dinamo / 20:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Kristianstad – Kolding Co-
penhaga / 22:00 – BASCHET
(M) – Campionatul European,
sferturi de finalã: Italia – Litua-
nia / 1:30, 4:00 – FOTBAL Bra-
zilia – Serie A: Fluminense – Pal-
meiras, Internacional – Corin-
thians.

DIGI SPORT 3
19:30 – BAS-

CHET (M) – Cam-
pionatul European,
sferturi de finalã:
Serbia – Cehia.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL

– Liga Campionilor:
AS Roma – FC Bar-
celona.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

– Liga Campionilor: Olympiacos
– Bayern Munchen.

EUROSPORT
9:30 – SNOOKER – Master-

sul de la Shanghai, în China /
15:45 – CICLISM – Marele Pre-
miu al Valoniei, în Belgia.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Master-

sul de la Shanghai / 20:00 – MO-
TOCICLISM VITEZÃ – Liga
Naþionalã, în Suedia.



16 / cuvântul libertãþii miercuri, 16 septembrie 2015

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

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

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

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

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.
Viitorul – FC Voluntari 3-0
Au marcat: Aganovic 25, Nicoliþã 73, Mitrea 90.
Dinamo – CFR Cluj 0-2
Au marcat: Cristian Lopez 41 – pen., Voiculeþ 77.

Dupã rezultatele
înregistrate în cele
10 etape parcurse
pânã acum, alb-al-
baºtrii pot fi mulþu-
miþi cã în play-off nu
se va aplica siste-
mul folosit în sezo-
nul 2013-2014 în
Liga a II-a, când în
play-off ºi play-out
se începea cu punc-
tele câºtigate contra
adversarelor din
aceste faze finale. În
primul sezon în care
ierarhia Ligii I se va
stabili dupã play-off
ºi play-out, puncte-
le acumulate în sezonul regular se
vor înjumãtãþi ºi nu se va þine cont
de rezultatele directe. Universitatea
se aflã la 4 puncte de Top 6, dar nu
a câºtigat decât 1 punct împotriva
formaþiilor care o devanseazã, da-
toritã egalului de la Târgu Mureº.
Oltenii au pierdut cu Astra, Viitorul,
Steaua ºi Dinamo, iar cele 3 succe-
se au fost repurtate contra formaþii-
lor aflate în declin. Astfel, dupã ce a
pierdut pe „Extensiv”, Chiajna l-a
înlocuit pe Marius Baciu cu Cornel
Þãlnar. O altã victimã a juveþilor, FC
Voluntari a rãmas singura formaþie
din primul eºalon care nu a câºtigat
încã vreun meci, iar Flavius Stoican
îl substituise pe Bogdan Vintilã chiar
înaintea jocului cu Universitatea. De
asemenea, ultima echipã învinsã la
Craiova, CSMS Iaºi, se aflã pe to-
bogan. Lider al campionatului la un
moment dat, CSMS Iaºi a ajuns
dupã înfrângerea din Bãnie la 5 eºe-
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Liga I – etapa a XI-a
Vineri, 18 septembrie
FC Voluntari - ACS Poli Timiºoara, ora 18:30
Pandurii Târgu Jiu - ASA Târgu Mureº, ora 21
Sâmbãtã, 19 septembrie 
CSMS Iaºi - FC Viitorul, ora 18:30
CFR Cluj - Astra Giurgiu , ora 21
Duminicã, 20 septembrie 
Petrolul Ploieºti – “U” Craiova, ora 18:30
FC Botoºani - Dinamo, ora 21
Luni, 21 septembrie 
Steaua - Concordia Chiajna, ora 21

A fost un weekend favorabil pen-
tru juniorii Universitãþii Craiova, care
au strâns 7 puncte din cele 9 puse în
joc. Echipa U19 a clubului a învins
cu 3-2 la Cluj formaþia FC Viitorul
Mihai Georgescu, trupa U17 a înche-
iat la egalitate, 1-1, partida cu FC Bra-
ºov, în vreme ce Juniorii B s-au im-
pus la limitã, cu 1-0.

WWWWWeek-end buneek-end buneek-end buneek-end buneek-end bun
pentru juniorii Craioveipentru juniorii Craioveipentru juniorii Craioveipentru juniorii Craioveipentru juniorii Craiovei

Liga Elitelor – Under 19: FC Viito-
rul Mihai Georgescu – Universitatea
Craiova 2-3, au marcat: Manea, Pe-
tre 2. Victor Naicu a început cu: Tom-
ºa – Ghincea, Hreniuc, Ciocotealã,
Drãghici – Manea, Iuga, Armãºelu,
Petre – Buzãrnescu, Jurj. Au mai ju-
cat: Dicã, Hodea, Geanimu, Luicã.

Liga Elitelor Under 17: FC Bra-
ºov – Universitatea Craiova  1-1, a
marcat: Buzan. Antrenorul Mugur
Guºatu a început cu: Vlad – Borþa,
Bãloi, Þoiu, Marcov – Dinu, Buzan
– Gunie, Bârzan, Guºatu – Cârlig.
Au mai jucat: Pacionel, Popescu,
Bonciog.

Juniori B: Universitatea Craiova -
CSM Rm Vâlcea 1-0, a marcat: Stãi-
culescu. Antrenorul Marian Calafe-
teanu a început cu: Bobonete – Pâr-
vuleasa, Modora, Sima, Gheorghe –
Baciu, Stãiculescu, ªerban, Cãlãra-
ºu, Nichifor – Marcovic. Au mai ju-
cat: Manea, Cojocaru, Grigoraºcu,
Gheorghiescu, Vadasis.

Cu 3 etape înaintea terminãrii
turului, Universitatea Craiova se aflã
la 4 puncte de locurile de play-off

curi ºi o remizã în ultimele 6 dispute,
în care nu a reuºit sã marcheze vre-
un gol. Alte douã puncte acumulate
de alb-albaºtri au venit tot din întâl-
niri cu echipe de play-out, FC Boto-
ºani ºi ACS Poli, care ºi-au schim-
bat ºi ele antrenorii în ultima perioa-
dã. În ultimele 3 runde ale turului,
Universitatea întâlneºte Petrolul ºi
CFR Cluj în deplasare ºi Pandurii pe
„Extensiv”. Dacã vrea sã-ºi menþinã
mãcar speranþele de play-off, obiec-
tivul ar trebui sã fie de minim 7 punc-
te în aceste jocuri, astfel încât la ju-
mãtatea sezonului regular zestrea sã
fie de mãcar 10 puncte, dacã le cal-
culãm deja înjumãtãþite.

Sãndoi: „Vrem sã obþinem maximum
din urmãtoarele meciuri”

Pe lângã faptul cã a legat în premie-
rã douã succese în acest sezon, o ves-
te bunã pentru craioveni este cã au

început sã marche-
ze ºi atacanþii, Ivan
ºi Bawab înscriind
în premierã pentru
acest sezon. Gol-
gheter al echipei rã-
mâne Bogdan Vãtã-
jelu, cu 3 goluri, el
fiind de altfel singu-
rul fundaº care a
marcat pentru Uni-
versitatea Craiova
de la promovarea în
Liga I. Pentru echi-
pa lui Emil Sãndoi
urmeazã o sãptãmâ-
nã decisivã pentru
acest sezon, cu 3
meciuri în ºapte zile,

între partidele de campionat cu Petro-
lul ºi Pandurii strecurându-se meciul
din Cupa României, de la Bacãu. În
condiþiile în care play-off-ul nu este atât
de aproape, pentru olteni Cupa Româ-
niei ar putea deveni singura cale de a-
ºi îndeplini obiectivul stabilit înaintea
startului sezonului, calificarea într-o
competiþie europeanã. „Eram datori faþã
de public, fiindcã din primele cinci jo-
curi pe care le-am disputat acasã pânã
la meciul cu Iaºi nu reuºisem sã obþi-
nem decât patru puncte. Este adevã-
rat, cu un ghinion teribil, dar ce mai
conta? Sperãm ca prin evoluþiile ºi re-
zultatele pe care le avem sã aducem
din ce în ce mai mulþi la stadion. În
continuare încercãm sã remediem din
greºeli, dar cred cã suntem pe drumul
cel bun ºi vom avea un parcurs bun în
continuare. Urmeazã meciul cu Petro-
lul, apoi cel din Cupa României ºi cel
cu Pandurii, în care trebuie sã obþinem
maximum” spune Emil Sãndoi, care nu

þine cont de zvonurile privind înlocui-
rea sa cu Marius ªumudicã: „La noi în
þarã sunt obiºnuite astfel de treburi,
nu mã mirã. Nici jucãtorii nu ar trebui

sã fie afectaþi, ei trebuie sã-ºi vadã de
jocul lor, iar noi trebuie sã-i motivãm,
sã-i pãstrãm concentraþi doar pentru
fotbal”.


