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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- O vorbã din bãtrâni spune despre unele
fete cã au “poale lungi ºi minte scurtã”.
Acum, Popescule, nu mai e valabilã zi-
cala pentru cã ºi-au scurtat ºi poalele.
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„Eroi de poveste”, aºa se intituleazã un frumos
proiect social care a fost demarat, ieri, la Craio-
va. Finanþatã de compania Heineken, prin progra-
mul „Heineken pentru comunitãþi”, ºi implemen-
tat de asociaþia ACCES Oltenia, în parteneriat cu
asociaþia ASIS, iniþiativa îºi propune sã sprijine
emoþional copiii care sunt internaþi la Spitalul
Judeþean nr. 1 din Craiova. Nu mai puþin de 80 de
voluntari, studenþi ºi elevi, îºi vor petrece timpul
alãturi de micuþii pacienþi într-un loc special
amenajat – tot prin intermediul acestui pro-
iect –, vor discuta cu ei ºi cu pãrinþii lor. Eroii
acestei frumoase poveºti vor porni ºi ei în-
ºiºi pe calea generoasã a voluntariatului.
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Strategii diferite pentru a lupta contra DaechStrategii diferite pentru a lupta contra DaechStrategii diferite pentru a lupta contra DaechStrategii diferite pentru a lupta contra DaechStrategii diferite pentru a lupta contra Daech
Jocul geopolitic rãmâne subtil. În faþa

efectelor greu de soluþionat, liderii europeni
sunt obligaþi sã priveascã, tot mai stãruitor,
la cauze. Cancelarul german Angela Mer-
kel a solicitat deja un Consiliu European de
urgenþã pe “criza imigranþilor”. Respecti-
vul summit, al treilea în 4 luni, pe aceeaºi
chestiune, ar urma sã aibã loc la începutul

sãptãmânii viitoare. Sosirile de refugiaþi au
crescut exponenþial, libera circulaþie în sis-
temul Schengen este perturbatã, iar diviza-
rea europenilor pe chestiunea cotelor afe-
rente, din cele 160.000 de persoane în dis-
cuþie, nu lasã loc vreunui compromis.

Din cât neDin cât neDin cât neDin cât neDin cât ne
pretinde U.E.,pretinde U.E.,pretinde U.E.,pretinde U.E.,pretinde U.E.,
colectãmcolectãmcolectãmcolectãmcolectãm
sub 1% deºeurisub 1% deºeurisub 1% deºeurisub 1% deºeurisub 1% deºeuri
electrocasnice!electrocasnice!electrocasnice!electrocasnice!electrocasnice!

De laDe laDe laDe laDe la
1 octombrie,1 octombrie,1 octombrie,1 octombrie,1 octombrie,

bolnavii debolnavii debolnavii debolnavii debolnavii de
hepatitã C auhepatitã C auhepatitã C auhepatitã C auhepatitã C au

acces ºi laacces ºi laacces ºi laacces ºi laacces ºi la
terapia fãrãterapia fãrãterapia fãrãterapia fãrãterapia fãrã
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Ponta spune cã va candida
pentru funcþia de deputat
ºi vrea o perioadã sã nu
mai fie în prima linie

Premierul Victor Ponta a declarat,
marþi searã, cã va candida anul viitor
pentru funcþia de deputat, în judeþul
Gorj, însã nu îºi propune sã ocupe
alte funcþii în stat, afirmând cã i-ar prin-
de bine o perioadã în care sã nu fie “în
prima linie” a vieþii politice. “Voi can-
dida probabil alãturi de echipa cu care
am fost în ultimii 15 ani, în judeþul Gorj,
pentru funcþia de deputat. Pentru alte
funcþii în stat, nu. Cred cã o perioadã
în care sã nu fiu în prima linie, în care
sã învãþ ºi din lucrurile bune ºi din
greºelile mele îmi va prinde foarte
bine”, a declarat Victor Ponta la Ante-
na 3. Premierul a mai afirmat cã obiec-
tivul principal este sã recupereze tim-
pul pe care nu l-a petrecut cu cei doi
copii ai sãi, Irina ºi cu Andrei, dar ºi
cu soþia sa Daciana, în ultimii ani, afir-
mând cã familia sa a avut “cel mai mult
de suferit în anii aceºtia de activitate
politicã în prima linie”. Victor Ponta a
fost deputat de Gorj în legislaturile
2004-2008, 2008-2012 ºi din 2012 pânã
în prezent.

Ilie Sârbu, votat de Parlament
în funcþia de vicepreºedinte
al Autoritãþii de Audit a Curþii
de Conturi

Senatorul PSD Ilie Sârbu a fost
votat, ieri, de plenul reunit al celor
douã Camere, în funcþia de vicepre-
ºedinte al Autoritãþii de Audit la Cur-
tea de Conturi, cu 290 de voturi “pen-
tru” ºi 108 “împotrivã”, acesta urmând
sã demisioneze din Parlament ca ur-
mare a preluãrii acestei funcþii. Comi-
siile de buget-finanþe au avizat pozi-
tiv, marþi, propunerea ca senatorul
PSD Ilie Sârbu sã ocupe funcþia de
vicepreºedinte al Autoritãþii de Au-
dit la Curtea de Conturi. Membrii co-
misiilor au luat aceastã decizie cu 16
voturi “pentru” ºi 10 “împotrivã”. Au
votat favorabil reprezentanþii PSD ºi
UDMR, iar contra au fost cei de la
PNL. Sârbu s-a retras, la începutul
sesiunii parlamentare, din funcþia de
lider al grupului senatorilor social-
democraþi, iar preºedintele interimar
al PSD, Liviu Dragnea, a spus cã aces-
ta are susþinerea partidului pentru
numirea la Curtea de Conturi.

Preºedintele Klaus Iohannis a
susþinut, ieri, al treilea sãu discurs
în faþa Parlamentului, abordând teme
precum legislaþia, educaþia, justiþia,
migraþia, dar ºi politica externã a Ro-
mâniei, fãrã a se referi însã la votul
prin corespondenþã, o temã nelipsi-
tã din majoritatea discursurilor sale.

Klaus Iohannis le-a vorbit sena-
torilor ºi deputaþilor aproximativ 20
de minute, timp în care subiectul
principal a fost recredibilizarea Par-
lamentului ºi transformarea lui într-
o instituþie puternicã. În acest sens,
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CSAT se reuneºte astãzi pentru a dis-
cuta poziþia României în criza refugiaþi-
lor, în contextul refuzului autoritãþilor
române de a accepta cotele obligatorii,
al solicitãrilor unor lideri europeni pri-
vind sancþionarea þãrilor care se opun
acestor cote, dar ºi al scandalului diplo-
matic româno-ungar. ªedinþa Consiliu-
lui Suprem de Apãrare a Þãrii (CSAT),
condusã de preºedintele Klaus Iohan-
nis, are loc începând cu ora 11.00.

Administraþia Prezidenþialã a infor-
mat, asearã, cã pe ordinea de zi a ºedin-
þei CSAT sunt incluse subiecte referi-
toare la planul de implementare a Stra-
tegiei Naþionale de Apãrare a Þãrii pen-
tru perioada 2015- 2019, intensificarea
fenomenului imigraþionist la frontiera
României ºi mãsuri privind gestionarea
situaþiei, Carta Albã a Apãrãrii ºi Strategia Naþio-
nalã de Ordine ºi Siguranþã Publicã 2015- 2020.
Conform sursei citate, în ºedinþa CSAT vor fi abor-
date ºi alte subiecte de interes pentru securitatea
naþionalã, iar la finalul acesteia ºeful statului va
susþine o declaraþie de presã.

Preºedintele Klaus Iohannis a anunþat public
încã de zilele trecute, dar ºi în discursul susþinut
miercuri în Parlament, o parte a temelor care vor fi
discutate în CSAT, principalul subiect fiind rãs-
punsul României la criza refugiaþilor.

“În cursul zilei de mâine (astãzi – n.r.), în cadrul
CSAT vom conveni asupra paºilor pe care Româ-
nia trebuie sã-i facã în acest proces, iar de câte ori
evoluþia situaþiei o va impune voi comunica atât
cu dumneavoastrã, cu Parlamentul, cât ºi cu repre-
zentanþii celorlalte instituþii ale statului”, a spus
Klaus Iohannis în plenul reunit al celor douã Ca-
mere ale Parlamentului.

Principala problemã cu care se confruntã Ro-
mânia acum este dezbaterea privind introducerea
cotelor obligatorii, aºa cum a propus Comisia Eu-
ropeanã. Potrivit proiectului, aflat încã în dezbate-
re, României i-ar reveni 6.351 de refugiaþi, însã atât
preºedintele, cât ºi premierul Victor Ponta, au de-
clarat în repetate rânduri cã România poate prelua
doar 1.785 de persoane, dintre care 1.705 solici-
tanþi de azil din Italia ºi Grecia, precum ºi încã 80 de
persoane din afara Uniunii Europene.

“Existã alte forme prin care þãrile care refuzã
cotele obligatorii îºi pot arãta solidaritatea. Noi ne-
am exprimat de fiecare datã pornind de la solidari-
tate. România e solidarã cu ceilalþi membri din Uni-
unea Europeanã într-o mãsurã care se va arãta pe
parcurs ºi cu imigranþii. Noi am fãcut o ofertã foar-
te generoasã pentru relocarea celor 40.000 de imi-
granþi. (...) România nu este o þarã xenofobã, nici
autistã, nici separatistã”, a declarat luni, într-o con-
ferinþã de presã, preºedintele Klaus Iohannis.

De altfel, aceasta a fost ºi poziþia României, ex-
primatã prin ministrul de Interne Gabriel Oprea, la
reuniunea Consiliului JAI care a avut loc luni. “Ro-
mânia s-a angajat sã preia 1.758, dupã care lucruri-
le s-au mai complicat, am fost de acord cu toate
punctele, mai puþin cu faptul ca România sã fie de
acord cu cotele obligatorii pentru cei 120.000 de
imigranþi. Au fost patru þãri care au susþinut acest
lucru: Slovacia, Cehia, România, Letonia. Deci nu
a fost un consens în acest punct de vedere”, spu-
nea ministrul de Interne.

Discuþii pe aceastã temã au avut loc ºi între
preºedintele Klaus Iohannis ºi preºedintele Comi-
siei Europene, Jean-Claude Juncker. Potrivit Ad-
ministraþiei Prezidenþiale, cei doi au avut o con-
vorbire telefonicã în cursul zilei de duminicã. În
cadrul convorbirii, Klaus Iohannis a reluat poziþia
României, de respingere a cotelor obligatorii, însã
a subliniat cã România este solidarã cu Uniunea

Europeanã ºi se cautã alte modalitãþi prin
care þara noastrã poate ajuta în criza mi-
graþiei.

“Eu cred cã, încet, încet, tematica co-
telor obligatorii va dispãrea, fiindcã nu
mi se pare normal ca o þarã din UE sã fie
obligatã la ceva ce nu poate sã facã. Ori,
sã se ia o decizie, nu conteazã acum în
care formã, în UE, care deschide falia în-
tre Est ºi Vest, mi s-ar pãrea un lucru fun-
damental greºit. Existã alte forme prin
care þãrile care refuzã aceste cote obliga-
torii îºi pot arãta solidaritatea”, a spus
Iohannis în conferinþa de presã de luni.

Preºedintele a explicat ºi motivul pen-
tru care România nu poate prelua mai
mulþi imigranþi: “Noi când primim imi-
granþi, nu-i primim în regim de hotel, ci
ni-i asumãm. Noi dacã primim imigranþi,
trebuie sã-i ºcolarizãm, sã înveþe limba

românã, trebuie integraþi în societate. Societatea
nu e undeva sus ºi aºteaptã, societatea suntem
noi, trebuie sã meargã într-o localitate, sã fie ac-
ceptaþi, sã-ºi gãseascã locuinþe pe banii lor, nu pe
banii statului, iar acolo sã-ºi gãseascã locuri de
muncã, pentru cã nu vrem sã creãm noi ºi noi ca-
zuri sociale, asta înseamnã imigranþi”.

Între timp, au început sã fie vehiculate ºi pro-
puneri de sancþionare a statelor membre care nu
acceptã cotele obligatorii. Cancelarul Austriei,
Werner Faymann, a criticat vehement þãrile est-
europene care se opun cotelor privind distribuirea
imigranþilor propuse de Comisia Europeanã, ce-
rând penalizarea acestora prin reducerea accesu-
lui la fonduri structurale europene. La rândul sãu,
ministrul german de Interne, Thomas de Maiziere,
spunea cã Germania este favorabilã sancþionãrii
prin reducerea fondurilor structurale a þãrilor care
se opun cotelor obligatorii privind primirea refu-
giaþilor, afirmând cã susþine o propunere în acest
sens a preºedintelui CE, Jean-Claude Juncker.
“Sunt þãri care se opun cotelor ºi nu li se întâmplã
nimic. Cred cã trebuie sã ne gândim la mijloace de
presiune”, declara Thomas de Maiziere. În schimb,
Comisia Europeanã a transmis, marþi, cã Jean-Clau-
de Juncker nu a fãcut nicio propunere privind sanc-
þionarea financiarã a statelor care se opun cotelor
obligatorii pentru imigranþi.

Iohannis, discurs despre educaþie, justiþie, migraþie,
dar nu ºi despre votul prin corespondenþã

preºedintele le-a cerut aleºilor mai
multã coerenþã ºi predictibilitate în
actul legislativ, având în vedere le-
gile privind domenii-cheie care sunt
modificate mult prea des, însã a cri-
ticat ºi Guvernul, pentru numãrul
mare de ordonanþe simple ºi de ur-
genþã emise în prima jumãtate a anu-
lui 2015.

“Îmi doresc un Parlament puter-
nic ºi care sã se bucure de încrede-
rea cetãþenilor. Nu pot concepe o
Românie puternicã fãrã ca instituþia
sa cea mai larg reprezentativã sã fie

pe mãsurã. Cred cã sunt douã aspec-
te esenþiale care ar trebui sã defineas-
cã astãzi un Parlament puternic: o le-
gislaþie de calitate ºi raporturi funcþi-
onale cu celelalte puteri din stat, toa-
te acestea, desigur, în beneficiul ce-
tãþeanului”, le-a transmis preºedin-
tele senatorilor ºi deputaþilor.

O altã temã importantã abordatã
de preºedinte a fost cea privind rela-
þia Parlamentului cu justiþia. “Respec-
tul faþã de lege nu poate fi disociat
de relaþia cu justiþia. De fiecare datã
când am considerat cã s-au produs
derapaje în aceastã privinþã v-am
comunicat, nu pentru cã doresc sã
intervin în activitatea Parlamentului,
ci tocmai pentru cã modul în care
aceastã instituþie rãspunde la cereri-
le justiþiei îi poate afecta credibilita-
tea”, a spus Iohannis.

Preºedintele a reluat ºi tema re-
formei din sistemul de învãþãmânt,
dupã apelul lansat zilele trecute pri-
vind o largã dezbatere pe Educaþie.
“Toate schimbãrile, aºa cum au fost
fãcute, nu au rezolvat problemele de
fond, ci, dimpotrivã, nu o datã, au
creat noi probleme. Dacã vrem cu
adevãrat o educaþie de calitate, care
încurajeazã performanþa ºi respectã
valoarea, va trebui sã procedãm alt-
fel decât în trecut ºi sã lucrãm îm-

preunã”, a spus Iohannis, în discur-
sul susþinut în plenul reunit al celor
douã Camere ale Parlamentului.

Preºedintele a vorbit ºi despre
tema migraþiei, dând asigurãri cã va
comunica cu Parlamentul dupã
ºedinþa CSAT care are loc astãzi. Io-
hannis ºi-a încheiat discursul reamin-
tind importanþa anului 2019, atunci
când România va prelua preºedinþia
Consiliului Uniunii Europene.

“Acestea sunt temele majore pe
care le avem pe agendã. Avem pro-
vocãri mari, dar ºi oportunitãþi mari.
ªi mai ales, nu avem timp de pierdut.
Nu avem timp de pierdut cu discuþii
sterile sau de dragul imaginii. Avem
o responsabilitate, iar cei care vor
veni dupã noi ne vor judeca ºi eva-
lua dupã deciziile pe care le luãm as-
tãzi”, a spus, în încheiere, Iohannis.

Preºedintele nu le-a vorbit aleºi-
lor ºi despre proiectul legii votului
prin corespondenþã, o temã care nu
a lipsit din majoritatea discursurilor
sale din ultimele luni. Recent, preºe-
dintele Iohannis ºi-a exprimat din nou
speranþa cã Parlamentul va vota
acest proiect pânã la finalul sesiunii
parlamentare, astfel încât sã poatã fi
aplicat la alegerile din 2016. Iohannis
se declara mulþumit de progresele
partidelor în aceastã direcþie.
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Jocul geopolitic rãmâne sub-
til. În faþa efectelor greu de so-
luþionat, liderii europeni sunt obli-
gaþi sã priveascã, tot mai stãrui-
tor, la cauze. Cancelarul german
Angela Merkel a solicitat deja un
Consiliu European de urgenþã pe
“criza imigranþilor”. Respectivul
summit, al treilea în 4 luni, pe
aceeaºi chestiune, ar urma sã
aibã loc la începutul sãptãmânii
viitoare. Sosirile de refugiaþi au
crescut exponenþial, libera circu-
laþie în sistemul Schengen este
perturbatã, iar divizarea europe-
nilor pe chestiunea cotelor afe-
rente, din cele 160.000 de per-
soane în discuþie, nu lasã loc vre-
unui compromis. Ungaria s-a
baricadat, ºi refugiaþii sunt obli-
gaþi sã traverseze acum Croa-
þia, în drum spre Germania.
Frontex, agenþia europeanã pen-
tru coordonarea frontierelor, ci-

MIRCEA CANÞÃR

Strategii diferite pentru a lupta contra DaechStrategii diferite pentru a lupta contra DaechStrategii diferite pentru a lupta contra DaechStrategii diferite pentru a lupta contra DaechStrategii diferite pentru a lupta contra Daech
freazã la 500.000 numãrul sosi-
þilor în UE, de la începutul anu-
lui. Papa Francisc, într-un inter-
viu acordat postului catolic portu-
ghez Radio Renascenþa, pe “cri-
za refugiaþilor”, spunea cã nu
vedem decât partea emergentã
a lucrurilor, “lumea sãrãcã fugind
de foame”, dar cã partea imer-
gentã este un sistem socio-eco-
nomic rãu ºi injust. Problema
rãmâne... Siria, ºi strategiile
principalilor actori internaþionali
privind intervenþia contra Statu-
lui Islamic s-a limitat, pânã nu
de mult, la teritoriul irakian. În
septembrie 2014 parlamentul
britanic dãdea “undã verde” lo-
viturilor în Irak, dar nu ºi în Si-
ria. Luni, David Cameron a con-
firmat cã a obþinut, din partea
deputaþilor, “undã verde” la ex-
tinderea loviturilor ºi în Siria. În
dezbaterile fãrã vot din parla-

mentul francez din 15 septem-
brie a.c., s-a reiterat continua-
rea zborurilor de recunoaºtere
deasupra Siriei, pentru a se iden-
tifica ce se pregãteºte contra eu-
ropenilor ºi contra populaþiei si-
riene, premierul Manuel Valls
excluzând orice intervenþie fran-
cezã sau occidentalã terestrã.
Lucrurile rãmân complicate.
Chiar recent secretarul ameri-
can al apãrãrii John Kerry, într-
o discuþie telefonicã cu omolo-
gul sãu rus Serghei Lavrov, ºi-a
exprimat îngrijorarea privind un
eventual angajament militar al
Moscovei, în Siria. Mai mult,
SUA au cerut Greciei sã nu au-
torizeze survolul teritoriului sãu
de avioanele ruseºti în drum spre
Siria. Unde, prezenþa militarilor
ruºi este o realitate, deºi Vladi-
mir Putin afirma recent, cã “este
prematur” de vorbit despre aºa

ceva. Cum singura bazã milita-
rã rusã, la Marea Mediteranã,
este la Tartous, care justificã
prezenþa marinei flotei ruse, se
subînþelege ceea ce trebuie. Sã
mergem mai departe. În cadrul
strategiei de luptã contra Statu-
lui Islamic (Daech), SUA antre-
neazã grupãri rebele siriene “mo-
derate”, în Iordania. Circa 450
de persoane din coaliþia contra
Statului Islamic condusã de
SUA, din care 350 de americani,
sunt implicate în aceste forma-
þiuni. Congresul american a
aprobat antrenarea grupãrilor
rebele siriene moderate, votând
un buget de 500 milioane de do-
lari. Pânã acum preºedintele
Barack Obama s-a opus trimi-
terii de trupe la sol. Într-un in-
terviu acordat presei ruse pre-
ºedintele sirian Bashar al-Assad
a continuat sã-i numeascã pe

“moderaþi”... teroriºti. Toate gru-
purile prezente în Siria sunt ex-
tremiste, în opinia lui Bashar al-
Assad, care are susþinerea Iranu-
lui. 25% din teritoriul sirian se mai
aflã sub control, ceea ce geogra-
fic s-ar numi “Siria utilã”, cu Da-
mascul, Homs ºi Hama. De o par-
te “Siria utilã”, cu prezenþa gar-
dienilor revoluþiei iraniene în Me-
diteranã, ºi de altã parte un vast
teritoriu neguvernabil ºi abando-
nat grupurilor jihadiste. Situaþie in-
acceptabilã pentru Londra, Paris
ºi Washintgon. Desconsiderarea
realitãþii din regiune, unde partidul
Baas menþinea unitatea unui stat
mozaic, în cadrul cãruia coabitau
circa 17 grupuri religioase, atestã
cã interesele principalilor actori
politici sunt total diferite. Singurii
interlocutori legitimi, dar mai pu-
þin frecventabili, sunt Damascul ºi
Bagdadul. Deocamdatã.

La întâlnirea de ieri au partici-
pat reprezentanþi atât ai adminis-
traþiilor locale ºi judeþene româ-
ne, cât ºi cei care au venit din
partea partenerului de proiect.
„Este un program foarte impor-

S-a reîmprospãtatS-a reîmprospãtatS-a reîmprospãtatS-a reîmprospãtatS-a reîmprospãtat
parteneriatul cu Franþaparteneriatul cu Franþaparteneriatul cu Franþaparteneriatul cu Franþaparteneriatul cu Franþa

Comisia Europeanã a luat ieri, decizia de a relua
plãþile pentru România în cadrul programelor ”Com-
petitivitate Economicã” ºi “Mediu”, ambele între-
rupte la începutul lunii aprilie 2015. ”Mã bucur sã pot
anunþa deblocarea acestor plãþi ºi apreciez eforturile
depuse de autoritãþile române pentru a îmbunãtãþi sis-
temele de gestionare ºi control din cadrul celor douã
programe. Este important cã autoritãþile române s-au
implicat în identificarea punctelor slabe ºi soluþiona-
rea problemelor. Îmi exprim speranþa cã mãsurile în-
treprinse vor reduce semnificativ riscul erorilor ºi al
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„Competitivitate Economicã” ºi “Mediu”„Competitivitate Economicã” ºi “Mediu”„Competitivitate Economicã” ºi “Mediu”„Competitivitate Economicã” ºi “Mediu”„Competitivitate Economicã” ºi “Mediu”

neregulilor în viitor”, a precizat comisarul european
pentru Politica Regionalã, Corina Creþu. Ca urmare
a acestei decizii, aproximativ 120 de milioane de
euro vor fi transferaþi autoritãþilor române în perioa-
da imediat urmãtoare. MARGA BULUGEAN

Ieri, la sediul Prefecturii Dolj, s-a sem-
nat noul acord-cadru între Oficiul Francez
pentru Imigraþie ºi Integrare(OFII), Prefec-
tura Dolj ºi Consiliul Judeþean Dolj, desti-
nat implementãrii programului experimen-
tal franco-român de reinserþie a cetãþenilor

români care fac parte din comunitatea rro-
milor. Deja, peste 60 de persoane au fost
sau sunt în curs de repatriere, acestora, prin
proiect,asigurându-li-se condiþii de trai. În
judeþul nostru fiinþeazã un Comitet de Pilo-
taj pentru astfel de acþiuni.

tant ºi trebuie sã mulþumim tutu-
ror instituþiilor cu prerogative în
domeniu, de la Prefecturã ºi pânã
la cele descentralizate sau cu atri-
buþii în asistenþa ºi protecþia so-
cialã. Ne dorim cu toþii reintegra-

rea socialã a acestor oameni ºi sunt
convins cã vom reuºi”, a declarat
Sorin Nicolae Rãducan, prefect
al judeþului Dolj.

Francezii ne ajutã
La întâlnirea de ieri au partici-

pat vicepreºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Alina Tãnãsescu,
precum ºi reprezentanþi ai france-
zilor. „Suntem foarte mulþumiþi de
rezultatele obþinute în regiunea
dumneavoastrã. Ne-am axat pe trei
secþiuni: ºcolarizarea copiilor,
oportunitatea gãsirii unui loc de
muncã ºi demararea unor proiecte
de deschidere a unor micro-între-
prinderi. Noul acord, semnat as-
tãzi, vine în completarea tratatului
semnat între Franþa ºi România, în
ianuarie 2015. Cred cã mesajul cel

mai important este acela prin care
intervenþia noastrã în România vi-
zeazã dezvoltarea generalã, aceas-
ta fiind ºi dorinþa Ambasadei Fran-
þei, de ajutorare a comunitãþilor
locale” – HosseinMokry, direc-
tor al OFII Bucureºti. „Am reali-
zat un progres evident ºi ne-am
bucurat de susþinerea autoritãþilor
locale. Cred cã toþi ne putem feli-
cita pentru rezultatele obþinute” –
Marie HeleneNedelec, vicepre-
ºedinte „Representans de Nantes
Metropole”.

Modernizãri în judeþ
Primul acord-cadru s-a bucu-

rat de succes, recunoaºterea ve-
nind din partea autoritãþilor jude-

þene. „Am avut multe programe
realizate, la Segarcea, Vârtop, Sãl-
cuþa Gighera, Sadova etc. La Sãl-
cuþa s-a reabilitat ºcoala din satul
Mîrza, iar la Vîrtop s-au moderni-
zat vestiarele de la terenul de sport
ºi s-a înfiinþat un cabinet stomato-
logic, iar un microbuz primit va fi
la dispoziþia tuturor, nu numai pen-
tru cei din comunitatea rromã. De
asemenea, prin acest program,
peste 60 de persoane s-au întors
sau urmeazã sã se întoarcã în Ro-
mânia. Este vorba despre opt fa-
milii care deja au ajuns în þarã, iar
alte 11 sunt în plin proces de reve-
nire, mai ales din zona Val de Mar-
ne”, a declarat Alina Tãnãsescu.

CRISTI PÃTRU
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Magistraþii Tribunalului Dolj
au judecat, ieri, douã cereri în
cazul inginerului George ªte-
fan Moþãþeanu,  angajat  a l
Companiei de Apã Oltenia,
arestat preventiv în luna iulie,
dupã ce a fost prins cu 1.000
de euro ºpagã. Una dintre so-
licitãri a venit din partea pro-
curorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, care au
cerut prelungirea cu încã 30
de zile a mãsurii arestãrii pre-
ventive a inculpatului, iar cea

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

George ªtefan Moþãþeanu, inginerul
Companiei de Apã Oltenia prins în fla-
grant cu 1.000 de euro ºpagã pe care o
ceruse administratorului unei socie-
tãþi pentru a-i elibera un aviz, este la
un pas de a pãrãsi arestul IPJ Dolj. Ju-
decãtorii Tribunalului Dolj au respins,
ieri, solicitarea procurorilor de pre-
lungire a arestãrii preventive a incul-

patului ºi au hotãrât sã-l plaseze sub
control judiciar pentru o perioadã de
60 de zile. Moþãþeanu mai stã însã dupã
gratii pânã la rãmânerea definitivã a
hotãrârii, întrucât procurorii au posi-
bilitatea sã conteste hotãrârea instan-
þei de fond la Curtea de Apel Craiova.
Inculpatul este dupã gratii de pe 23
iulie a.c.

de-a doua, formulatã de Mo-
þãþeanu, viza înlocuirea ares-
tãrii  preventive cu mãsura
controlului judiciar. Cele douã
cereri au fost conexate, iar
completul de judecatã a hotã-
rât sã respingã propunerea
Parchetului de prelungire a
arestãrii preventive ºi a admis
solicitarea inculpatului, faþã de
care s-a dispus mãsura con-
trolului judiciar pe o perioadã
de 60 de zile. Cu toate aces-
tea, Moþãþeanu nu a pãrãsit

încã arestul IPJ Dolj, întrucât
hotãrârea va fi pusã în aplica-
re abia dupã ce va rãmâne de-
finitivã, procurorii având po-
sibilitatea sã o conteste la Cur-
tea de Apel Craiova:

„Respinge propunerea Par-
chetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj de prelungire a mãsu-
rii arestãrii preventive dispusã
faþã de inculpatul Moþãþeanu
George ªtefan. În baza art.
242 alin. 2 C.p.p. rap. la art.
202 alin. 4 lit. b C.p.p. Dispu-
ne înlocuirea mãsurii arestãrii
preventive luatã faþã de incul-
patul Moþãþeanu George ªte-
fan cu mãsura preventivã a
controlului judiciar pe o pe-
rioadã de 60 de zile, începând
cu data rãmânerii definitive a
prezentei încheieri. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de
ore. Pronunþatã în ºedinþa din
camera de consiliu, azi 16 sep-
tembrie 2015”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

Prins în flagrant,
la terasã,
pe 23 iulie

Reamintim cã, potrivit pro-
curorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, în a

doua jumãtate a lunii februa-
rie 2015,  George Moþãþeanu,
inginer în cadrul Companiei de
Apã Oltenia Craiova, i-a pre-
tins denunþãtorului Bãlan Mi-
hai, administrator al unei so-
cietãþi comerciale din Craiova,
suma de 1.000 euro pentru avi-
zarea favorabilã a fiºei tehni-
ce necesare emiterii autoriza-
þiei de construire privind edi-
ficarea unor construcþii cu
destinaþie comercialã (douã
chioºcuri), pe un teren folosit
de denunþãtor în baza unui
contract de comodat, situat în
Craiova. Administratorul nu i-
a dat banii la momentul respec-
tiv, însã nici n-a reuºit sã ob-
þinã avizele ºi, întrucât înce-
puse sã intre în crizã de timp,
în luna iunie l-a denunþat pe
Moþãþeanu.

Pe 18 iunie s-a constituit
dosar la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, procurorii îm-

preunã cu ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj ºi
cu suportul de specialitate al
SRI Dolj au stabilit cã cele po-
vestite de denunþãtor se con-
firmã, astfel cã a fost pus la
cale flagrantul. Joi, 23 iulie
a.c., denunþãtorul ºi inginerul
Companiei de Apã Oltenia s-
au întâlnit la un local din cen-
trul municipiului Craiova ºi,
dupã ce aºteptase degeaba luni
de zile, Moþãþeanu s-a arãtat
dispus sã-i remitã denunþãto-
rului avizul favorabil din par-
tea C.A.O. Craiova, chiar din
seara zilei de 23.07.2015, fi-
ind motivat de perspectiva pri-
mirii sumei de 1.000 euro so-
licitatã anterior. Dupã ce a în-
casat ºpaga, George ªtefan
Moþãþeanu a fost „sãltat” ºi
dus la sediul Parchetului pen-
tru audieri, a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, iar o zi mai târ-
ziu a fost arestat preventiv.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au admis,
ieri, propunerea Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi au dispus prelungirea cu
încã 30 de zile a mãsurii arestãrii preven-
tive faþã de Ion Verde, bãrbatul de 55 de
ani, din comuna Dobreºti care ºi-a omo-
rât soþia în bãtaie, luna trecutã: „Admite
propunerea Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Dispune prelungirea mãsu-
rii arestãrii preventivã a inculpatului Verde
Ion, pe o duratã de 30 de zile, începând
cu data de 24 septembrie 2015 pânã la
data de 23 octombrie 2015 inclusiv. Cu
drept de contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în camera
de consiliu, azi 16 septembrie 2015” se
aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei. 

Reamintim cã, potrivit procurorilor Par-

Doljeanul de 55 de ani, din comuna Dobreºti, care ºi-a omorât în
bãtaie soþia, pentru cã o bãnuia cã-l înºealã, rãmâne în spatele gratii-
lor. Judecãtorii Tribunalului Dolj au dispus, ieri, prelungirea cu încã

30 de zile a mãsurii arestãrii preventive faþã de inculpat.

chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, Ion
Verde ºi-a omorât în bãtaie soþia, pe Crina
Verde, de 50 de ani, la locuinþa comunã,
din satul Murta, comuna Dobreºti. Anche-
tatorii au fost anunþaþi pe 24 august, în
jurul orei 3.00, cã în locuinþa familiei s-a
petrecut o tragedie. În urma cercetãrilor
efectuate de poliþiºtii doljeni ºi procurori
s-a stabilit cã, Ion Verde, dupã ce a con-
sumat din plin bãuturi alcoolice ºi s-a îm-
bãtat, pe fondul geloziei, suspectând-o cã-
l înºealã, a luat-o la bãtaie pe soþia sa, lo-
vind-o repetat cu pumnii ºi picioarele pânã
când aceasta nu a mai miºcat.

Medicii de pe ambulanþa solicitatã la faþa
locului n-au mai putut decât sã constate
decesul femeii. În urma autopsiei, medicii
legiºti au stabilit cã femeia avea leziuni din

cap pânã-n picioare (traumatism cranio-
cerebral, fracturi costale etc.) rezultat al
agresiunii suferite. Autorul a fost adus la
Craiova, la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, a fost audiat de procuro-

rul de caz ºi a fost reþinut pentru 24 de
ore, iar o zi mai târziu, pe 25 august a.c.,
a fost prezentat instanþei de judecatã care
i-a emis mandat de arestare preventivã
pentru 30 de zile.
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Organizatorii acestui proiect –
compania Heineken, Asociaþia
ACCES Oltenia ºi Asociaþia
ASIS – au pornit iniþiativa de la
concluzia cã nu existã nici un
asistent social la Spitalul nr. 1, în
special pe secþiile de copii, unde
media de internãri este de 600
pacienþi pe lunã. „Eroii vor fi atât
voluntarii, care vor participa, cât
ºi copiii internaþi în Spitalul nr. 1
– la secþiile de Chirurgie Pedia-
tricã, ORL ºi Clinica de Pediatrie
1 ºi 2. Am plecat de la ideea cã
lipseºte asistenþa socialã din spi-
tal, este nevoie de ea ºi încercãm

prin acest proiect sã implicãm
persoane care, în viitor, ar putea
sã aleagã aceastã meserie”, a
menþionat Andreea Buligã, res-
ponsabilul de proiect.

Voluntarii vor fi recrutaþi
de la facultãþi ºi licee

Dupã ce vor fi specializaþi în
psihoterapie, terapie prin joc ºi
asistenþã socialã – cu ajutorul for-
matorilor Emilia Sorescu ºi Ga-
briela Predu – cei 80 de voluntari
vor merge în spital pentru a se
juca împreunã cu copiii ºi pentru
a-i consilia totodatã ºi pe pãrinþii
acestora. „Voluntarii vor fi recru-
taþi din mediul academic ºi din li-
cee pentru cã este foarte impor-
tant sã le arãtãm tinerilor înainte
ca ei sã-ºi aleagã profesia de
asistent social ce înseamnã

80 de „eroi” le vor îndulci clipele80 de „eroi” le vor îndulci clipele80 de „eroi” le vor îndulci clipele80 de „eroi” le vor îndulci clipele80 de „eroi” le vor îndulci clipele
micuþilor internaþi la Spitalul Judeþeanmicuþilor internaþi la Spitalul Judeþeanmicuþilor internaþi la Spitalul Judeþeanmicuþilor internaþi la Spitalul Judeþeanmicuþilor internaþi la Spitalul Judeþean

„Eroi de poveste”, aºa se intituleazã un frumos
proiect social care a fost demarat, ieri, la Craio-
va. Finanþatã de compania Heineken, prin progra-
mul „Heineken pentru comunitãþi”, ºi implemen-
tat de asociaþia ACCES Oltenia, în parteneriat cu
asociaþia ASIS, iniþiativa îºi propune sã sprijine
emoþional copiii care sunt internaþi la Spitalul Ju-
deþean nr. 1 din Craiova. Nu mai puþin de 80 de
voluntari, studenþi ºi elevi, îºi vor petrece timpul
alãturi de micuþii pacienþi într-un loc special ame-
najat – tot prin intermediul acestui proiect –, vor
discuta cu ei ºi cu pãrinþii lor. Eroii acestei fru-
moase poveºti vor porni ºi ei înºiºi pe calea gene-
roasã a voluntariatului.

aceastã profesie. Ei vor trece
prin traininguri pentru cã noi cre-
dem cã este foarte important ca
ei sã aibã o bazã, sã ºtie cum sã
se comporte cu copii, pentru cã
vom avea copii de toate vârste-
le”, a mai spus Andreea Buligã.

O camerã de joacã
pentru micuþii pacienþi

La Secþiile de Pediatrie va fi
amenajat, tot prin intermediul
acestui generos proiect, ºi un loc
de joacã unde copiii care sunt in-
ternaþi pe saloane pot sã meargã
pentru a-ºi petrece timpul liber.

Aici vor gãsi jucãrii, dar ºi per-
soane minunate cu care vor pur-
ta conversaþii. «Am reuºit sã
identificãm, împreunã cu perso-
nalul medical de la Spitalul nr. 1,
respectiv de la Secþia de Chirur-
gie, un spaþiu pe care îl putem
amenaja ca ºi o camerã de joa-
cã. O vom dota cu televizor, cal-
culator, jocuri, cãrþi, toate obiec-
tele de care ar avea nevoie pen-
tru ca zilele lor acolo sã treacã
mai uºor ºi cu mai multã bucurie.
Ni s-a alãturat ºi Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, ai cãrui mici
artiºti ne vor ajuta sã pictãm pe-
reþii locului de joacã», a afirmat
responsabilul de proiect.

Pãrinþii vor fi învãþaþi
cum sã-ºi sprijine copiii bolnavi

Proiectul va avea ºi o altã par-

te frumoasã, în sensul cã organi-
zatorii îºi propun sã poarte discuþii
ºi cu pãrinþii micuþilor pacienþi pen-
tru a-i învãþa cum trebuie sã se
comporte în faþa bolii, câteodatã
fiind vorba de boli necruþãtoare.
„Este foarte important sã interve-
nim ºi asupra pãrinþilor pentru cã
modul în care ei se raporteazã la
evenimentele traumatice prin care
trec copiii lor influenþeazã foarte
mult modul în care aceºti copii, la
rândul lor, depãºesc aceste eveni-
mente. Vom strânge grupuri de
câte 20 de pãrinþi care vor lua par-
te la seminarele noastre”, a mai
spus Andreea Buligã. Beneficiari

indirecþi vor fi ºi cadrele medica-
le, pentru cã atunci când un copil
este mai fericit va rãspunde altfel
la tratament.

Voluntariatul îi ajutã mult
pe tineri

Cu mult entuziasm, Mihaela
Pârvu, partener în acest proiect,
a mãrturisit cã iniþiativa va avea
un impact deosebit ºi pe foarte

multe planuri, punându-ºi toatã în-
crederea în tineri. „Am ajuns la
concluzia cã pentru a schimba
ceva în societatea aceasta ºi la
nivelul comunitãþii noastre loca-
le, atât de deficitare sub unele
aspecte, trebuie sã pleci de la
mentalitate. De aceea, sunt sigu-
rã cã implicarea tinerilor în acte-
le de voluntariat va face ca, pe
viitor, aceºtia sã devinã, la rândul
lor, independenþi ºi responsabili ºi
sã aibã singuri iniþiative de genul
acesta, de a ajuta societatea. Cu
sprijinul formatorilor, ºi pãrinþii vor
învãþa sã facã faþã situaþiilor stre-
sante prin care trec în momentul

în care copilul are o problemã de
sãnãtate. Sã înveþe sã-l pregã-
teascã pentru a nu mai privi nici
internarea în spital ca pe o trau-
mã, nici boala în sine ºi pentru a
deveni un adult puternic”.

Copiii au ºi nevoi psihologice,
nu doar medicale

Emilia Sorescu, care va avea
calitatea de formator, a spus cã

proiectul este o noutate în Olte-
nia, deoarece nimeni nu s-a gân-
dit cã, în secþiile de pediatrie, sunt
ºi alte nevoi ale copiilor decât
cele medicale. „Aceºti copii au
ºi nevoi sociale, psihologice, de
care nu se îngrijeºte nimeni. Asis-
tenþã socialã de ceva ani ºi am
printre studenþii mei oameni mi-
nunaþi care obiºnuiesc sã desfã-
ºoare ºi activitãþi de voluntariat.
Ceea ce îmi doresc eu de la acest
proiect este ca toþi cei implicaþi –
elevi, studenþi – sã desfãºoare
aceastã activitate într-un mod
profesionist, responsabil încât sã
fie un model de bune practici care
sã fie permanentizat”.

Gabriela Predu, care este psi-
hoterapeut în cadrul proiectului,
a lãudat iniþiativa, spunând cã
este una izvorâtã din suflet, din
cãldura ºi dragostea pentru se-
menii noºtri ºi, în special, pen-
tru copii. „Fiecare dintre noi pu-
tem sã facem lucruri minunate,
fiindcã avem un potenþial uriaº
care aºteaptã sã fie descoperit.
ªi nu poate sã fie descoperit de-
cât dacã acþionãm. Trebuie sã
manifestãm acea dorinþã cum-
va. ªi acest proiect îºi doreºte
acest lucru”.

***
Andreea Niþã, preºedintele

ACCES Oltenia, a punctat fap-
tul cã voluntariatul este un fla-
gel care îi va contamina pe toþi
cei care participã. „Cei care in-
trã aici ºi rãmân între 3 ºi 6 luni
vor face din aceastã activitate o
parte a vieþii lor. Noi am vizat
colegiile bune unde gãsim acei
copii care sã înþeleagã beneficiile
ºi din perspectiva relaþionalã, dar
ºi sentimentalã”.

LAURA MOÞÎRLICHE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Asociaþia Românã pentru Reci-
clare RoRec, împreunã cu Primã-
ria Municipiului Craiova, organi-
zeazã o nouã acþiune de colectare
a deºeurilor electrice ºi electroni-
ce (DEEE) de la cetãþeni. Acþiu-
nea va oferi servicii gratuite de
colectare ºi preluare a deºeurilor
electrice pentru persoanele fizice
ºi juridice. Asociaþia invitã cetãþe-
nii municipiului Craiova sâmbãtã,
19 septembrie 2015, între orele
10.00-17.00, la prima acþiune de
colectare a deºeurilor electrice din
2015. Aceºtia pot renunþa la de-
ºeurile electrice prin depunerea lor
la unul dintre cele 7 puncte pro-
vizorii. Acestea vor fi amenajate
la urmãtoarele instituþii de învãþã-
mânt din oraº: ªcoala nr. 12 “De-
cebal” – bulevardul „Nicolae Titu-
lescu” nr. 64, Colegiul Tehnic
Energetic Craiova – strada „Ama-
radiei”, Liceul de Arte “Marin So-
rescu” – strada „Tabaci” nr. 4,
Colegiul Tehnic de Industrie Ali-
mentarã – strada „Brestei” nr. 144,
Liceul Teoretic “Henri Coandã” –
strada „Henri Coandã” nr. 48,
ªcoala nr. 32 “Alexandru Mace-
donski” – strada „Castanilor” nr.
4 ºi Liceul “Matei Basarab” – stra-
da „Vasile Alecsandri” nr. 113.

Din cât ne pretinde U.E., colectãmDin cât ne pretinde U.E., colectãmDin cât ne pretinde U.E., colectãmDin cât ne pretinde U.E., colectãmDin cât ne pretinde U.E., colectãm
sub 1% deºeuri electrocasnice!sub 1% deºeuri electrocasnice!sub 1% deºeuri electrocasnice!sub 1% deºeuri electrocasnice!sub 1% deºeuri electrocasnice!

Producãtorii europeni de electronice ºi electrocas-
nice, prin intermediul Asociaþiei Române pentru Reci-
clare RoRec, organizeazã prima colectare din 2015 a
deºeurile electrice ºi electronice. Dacã anul trecut s-
au strâns 10 tone, în 2015 se sperã la mai mult. Totuºi,
cum populaþia Craiovei este de 269.500 locuitori, ar fi
nevoie sã reciclãm 1.078 tone în acest an, dacã trebuie
sã respectãm norma impusã de 4 kg per locuitor.

Asociaþia Românã pentru Reciclare – RoRec este o organizaþie
non-profit, formatã de unsprezece dintre cei mai cunoscuþi fabricanþi
europeni de aparaturã electrocasnicã prezenþi pe piaþa din România.
Asociaþia RoRec preia responsabilitatea producãtorilor de aparaturã
electrocasnicã ºi gestioneazã toate activitãþile necesare colectãrii, tra-
tãrii ºi reciclãrii deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice
(DEEE), în conformitate cu legislaþia europeanã în domeniu.

Target, 4 kg de deºeuri
per locuitor

„Prin proiectele ºi activitãþile
derulate împreunã cu autoritãþile
locale, încercãm sã oferim cetã-
þenilor un sistem de colectare a
deºeurilor electrice cât mai bine
dezvoltat, astfel încât acest act
al colectãrii sã fie la îndemâna ori-
cui ºi sã devinã o obiºnuinþã. Pen-
tru cã doar împreunã cu cetãþe-
nii putem apropia România de
standardele europene privind co-
lectarea selectivã ºi reciclarea de-
ºeurilor electrice, respectiv de a
colecta anual 4 kg DEEE per lo-
cuitor. Aceastã obligaþie a Româ-
niei este departe de a fi îndepli-
nitã, iar Comunitatea Europeanã
poate sancþiona oricând statul
român pentru acest lucru, aºa
cum a fãcut-o, deja, în cazul al-
tor state membre UE.”, a decla-
rat Alexandra Arnãutu, Mana-
ger Regional Asociaþia RoRec.

Tombolã cu premii
Deºeurile grele sau volumi-

noase vor fi preluate gratuit de
la domiciliu, instituþie ºi sediu
de firmã prin comenzi telefoni-
ce la TelVerde RoRec 0800 444

800 (numãr gratuit, disponibil
zilnic între orele 9.00-17.00)
sau la 0741.224.995 (numãr cu
tarif normal, disponibil zilnic
între orele 9.00-17.00).

Cei care se vor debarasa de
deºeurile electrice în cadrul ac-
þiunii de colectare de sâmbãtã,
vor putea câºtiga, prin tragere
la sorþi, unul dintre urmãtoare-
le premii oferite de Tristar,
Skill, Domoclip ºi Candy: un
frigider, 5 mixere, 5 cafetiere,
4 polizoare unghiulare, 4 maºini
de gãurit ºi 2 aspiratoare. Tra-
gerea la sorþi va avea loc la
miercuri, 23 septembrie, ora
10.00, la Primãria Municipiu-
lui Craiova.

Anul trecut,
doar 10 tone colectate

Aceastã acþiune de colectare
este parte a unei lungi colaborãri
cu Primãria Municipiului Craio-
va, fiind cea de-a 5-a acþiune or-
ganizatã în municipiu. Prima co-
lectã a avut loc în 2012, când s-
au colectat peste 14 tone deºeuri

electrice ºi electronice, în 2013
au avut loc douã acþiuni de co-
lectare în Craiova, strângându-se
în total mai mult de 28 de tone
DEEE. În 2014 a avut loc o sin-
gurã acþiune de colectare, în care
craiovenii s-au debarasat respon-
sabil de aproximativ 10 tone
DEEE.

VALENTIN CEAUªESCU

Fondul de Garantare a Creditu-
lui Rural IFN – SA ºi Fondul Naþi-
onal de Garantare a Creditului pen-
tru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii
garanteazã creditele acordate de
bãnci fermierilor, în cadrul aces-
tui tip de convenþie. „Toate con-
venþiile încheiate între Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agricul-
turã, Bancã ºi Fondul de Garanta-
re vor fi postate pe site-ul APIA la
adresa www.apia.org.ro”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de pre-
sã al APIA Dolj.

Potrivit convenþiilor, la solicita-
rea scrisã a fermierului, reprezen-
tanþii APIA vor elibera o Adeverin-
þã prin care confirmã faptul cã

Adeverinþe de la APIAAdeverinþe de la APIAAdeverinþe de la APIAAdeverinþe de la APIAAdeverinþe de la APIA
pentru fermierii carepentru fermierii carepentru fermierii carepentru fermierii carepentru fermierii care

intenþioneazã sã acceseze crediteintenþioneazã sã acceseze crediteintenþioneazã sã acceseze crediteintenþioneazã sã acceseze crediteintenþioneazã sã acceseze credite
De ieri, Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie

pentru Agriculturã (APIA)  elibereazã ade-
verinþe pentru beneficiarii Schemei de Pla-
tã Unicã pe Suprafaþã ºi beneficiarii Plãþii

redistributivã – Campania 2015, care in-
tenþioneazã sã acceseze credite pentru finan-
þarea activitãþilor curente de la Bãncile
care au încheiat Convenþii cu Agenþia.

Beneficiarul a depus cererea unicã
de platã pentru schemele de plãþi
directe pentru anul 2015 ºi cã au
fost finalizate controalele ºi verifi-
cãrile administrative asupra Cere-
rii de platã a Beneficiarului, pânã
la data emiterii Adeverinþei, con-
form reglementãrilor în vigoare.
Pot beneficia de aceastã adeverin-
þã fermierii selectaþi la controlul pe
teren (clasic sau teledetecþie) nu-
mai dupã finalizarea acestor con-
troale.

Valoarea creditului va fi de
pânã la 90% din suma cuvenitã

 „De asemenea, în adeverinþã
se va menþiona suprafaþa deter-

minatã pentru platã în cadrul
schemei SAPS ºi plãþii redistri-
butive ºi faptul cã beneficiarul nu
face obiectul excluderilor de la
platã la data emiterii acesteia, pre-
cum ºi cã îndeplineºte condiþiile
generale pentru acordarea sume-
lor cuvenite, în conformitate cu
legislaþia în vigoare”, se mai pre-
cizeazã în comunicat. Valoarea
creditului va fi de pânã la 90%
din suma cuvenitã, respectiv
72,69 euro / hectar pentru SAPS
ºi 5,00 euro / hectar pentru pri-
mele 5 ha ºi de 46,75 euro / hec-
tar pentru restul de 25 ha pentru
Plata redistributivã. „Pentru cre-
ditele acordate de Banca Credi-
toare pânã la data de 29 septem-
brie a.c inclusiv, la cursul leu/euro
comunicat de Banca Centralã Eu-
ropeanã la data solicitãrii/credi-

tului/semnãrii contractului de
credit ºi pentru creditele acorda-
te de Banca Creditoare începând

cu data de 30 septembrie 2015
inclusiv.

MARGA BULUGEAN
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GEORGE POPESCU

Un paradox a cãrui gravitate pare pen-
tru moment greu de definit în consecin-
þele sale imediate se insinueazã sub ochii
noºtri în termenii unei provocãri pe care
abia începem s-o luãm în calcul. Existã
voci, dintre cele mai abilitate, care sub-
sumeazã aceastã provocare unui eveni-
ment epocal, marcând încheierea unei
faze istorice ce dureazã de o jumãtate de
mileniu: o perioadã care a stat sub sem-
nul domniei „omului alb” pe planetã ºi
începute cu marile descoperiri „colum-
biene” cãreia i-au urmat cuceririle colo-
niale.  În circumstanþele actualei crize,
cãreia cea economicã din aceºti ultimi ani
nu i-a fost decât începutul, se profileazã
o realitate care readuce spectrul unei noi
dezordini: un haos, aproape vocaþional,
pe care, oricât de straniu ar pãrea, îl face
posibil globalizarea.

Aceleaºi voci decreteazã cã, mãcar din
punctul de vedere al ierarhiilor ºi al ra-
porturilor de forþe, ceasul pare sã fi re-
venit la punctul de-acum mai bine de cinci
veacuri, atunci când Asia, cu India ºi
China reprezentau baricentrul lumii, are-

alul cel mai bogat ºi avansat, ca ºi cel
mai populat. Greu de fãcut pronosticuri,
în ciuda celor deja avansate de aventu-
roºi scriitori, mai ales rãpuºi de morbul
ºtiinþifico-fantastic, de o filmografie nu
mai puþin captivatã ºi, la rându-i, capti-
vantã, de gustul profetismului.

Din acel moment de rãscruce, în care
descoperirile ºtiinþifice ºi, împreunã cu
ele, tentaþia nu atât de noilor imperii ºi-
a reaprins pofta cuceririlor, într-o com-
petiþie agresivã în care raþiunea expor-
tului de civilizaþie a funcþionat doar ca
o scuzã jenantã. Acum, se pare cã toc-
mai globalizarea ne readuce în trecut,
chiar dacã pentru moment ne aflãm
într-o tulbure tranziþie: spre ceea ce nu-
mim, cu înþelesuri diferite, uneori opu-
se, dar tot înãuntrul unei retorici, o „nouã
ordine”, nu atât economicã, al cãrei pro-
fil suferã de o disparitate evidentã, cât
de una politicã ºi nu prea departe de fi-
nalitãþi imperiale.

Realitatea indicã însã statutul unei
tranziþii fãrã vreun orizont previzibil. Fi-
indcã în timp ce modelul unei unice Su-

praputeri („Jandarm” ori „Frate Mai
Mare”, cum se mai numeºte) e în vizibilã
pierdere, iar despre o eventualã „Pax
Chinezã” ori „Pax Ruseascã” nu numai
cã nu e de dorit  sã se discute, dar creea-
zã chiar fiori. În context, nu se întrevede
nicio urmã de vreo Nouã Ordine. Alte
modele alternative la cele de mai sus nu
se întrevãd decât (Alah sã ne fereascã!)
spectrul unei Frãþii Musulmane realizând,
pe vestigii… otomane, printr-un jihad ce
ne-ar arunca cu mai bine de un mileniu
în urmã.

Într-un cuvânt, epoca în care ni-i dat
sã vieþuim e mai curând una a Dezordi-
nii, a Haosului. Ea e marcatã de liniile unei
fracturi care traverseazã lumea de la un
capãt la altul, îi traseazã frontiere în con-
tinuã actualizare, disputându-ºi, pe faþã
ori în tainã, la umbra aceloraºi visuri de
mãrire, o întâietate imunã la urmãri. Sin-
gura condiþie luatã în calcul rãmâne cu-
noaºterea, dinãuntru, a haosului spre a-i
conferi nu Ordinea necesarã ºi servitã pe
post de ideal al umanitãþii de mâine, ci
una pe mãsura unor aspiraþii segregare.

Existã, pare-se, o seducþie a haosului, o
atracþie fatalã, maleficã ºi demoniacã. E
invocat, întru susþinerea acestei axiome,
condiþia paradoxalã a termenului „virus”,
al cãrui adjectiv, „viral”, nu doar cã e la
ordinea zilei, dar ºi-a schimbat substan-
þial sensul, în opusul sãu de extracþie
medicalã.

De unde provine aceastã fascinaþie a
Haosului? Întâi de toate, dintr-o rezisten-
þã la reguli, la norme. Ajunge sã privim
mai cu atenþie în jurul nostru, în rândul
celor mai tineri, spre a observa cã toc-
mai perspectiva haosului e cea care le
oferã, ca un drog, sentimentul libertãþii
nelimitate. ªi necondiþionate. Iar dezor-
dinea a devenit, de n-o fi fost totdeauna,
locul cel mai propice pentru pescuitul în
apele tulburi ale unei lumi damnate, cum
pare, sã se confrunte nu doar cu o cioc-
nire a civilizaþiilor, ci cu una a unor inte-
rese pe care istoria le consemneazã tot-
deauna mai târziu. Nu ca prevenþii, ci doar
ca memento; de care neþinând seamã,
suntem obligaþi sã le repetãm; mai grav,
sã le retrãim.

Spre o „nouã-veche” DezordineSpre o „nouã-veche” DezordineSpre o „nouã-veche” DezordineSpre o „nouã-veche” DezordineSpre o „nouã-veche” Dezordine

Din primele estimãri, pe liste
existã 5.000 de pacienþi eligibili,
însã potrivit CNAS vor fi trataþi
toþi bolnavii care fac obiectul cri-
teriilor medicale. Aceºtia vor fi
investigaþi în centrele universi-
tare, iar tratamentul va fi admi-
nistrat acasã. Terapia fãrã inter-
feron reprezintã o speranþã pen-
tru bolnavii care nu au nicio altã
alternativã în acest moment pen-
tru cã suferã de cirozã, gradul
de fibrozã F4 ºi F3. Tratamen-
tul, unul nou, diferit de dubla
terapie cu interferon, nu se poa-
te cumpãra individual de cãtre
pacient, iar programul susþinut
de Casã se va derula pe durata a
cel puþin un an de zile.

Începând de luna viitoare, Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnã-
tate va deconta o terapie nouã
pentru pacienþii bolnavi de hepa-
titã C, tratamentul fãrã interferon,

urmând ca plata efectivã sã se
facã numai în cazurile la care se
obþine rezultat medical. Autoritã-
þile sanitare au precizat preþul te-
rapiei este confidenþial.

România este þara
cu cea mai mare

prevalenþã de
hepatitã

România este þara cu cea mai
mare prevalenþã de hepatitã C –
3,2 la sutã ºi 4,4 la sutã – hepa-
titã B din Europa. Practic, unul
din 13 români are unul din aceºti
viruºi. Acest lucru ar însemna
circa 600 de mii de persoane in-
fectate cu virus C în sânge, dar
85% au infecþie activã, restul ºi-
au eradicat virusul prin proprii-
le lor mijloace imunitare. Dubla
terapie, cea cu interferon, du-
reazã 48 de sãptãmâni, iar cea

fãrã interferon – 12 sãptãmâni.
Pacientul care va intra în noua
terapie va trebui sã þinã cont sã
respecte întocmai schema de
tratament. El va lua douã pastile
pe zi timp de 12 sãptãmâni. Are
foarte puþine reacþii adverse, în
special renale.

România a tratat anual 5.000
de bolnavi de hepatitã B ºi C, iar
noile tratamente oferã mult mai
multe ºanse pacienþilor. Dupã
trei luni de terapie, 90-95 la sutã
din cei care se trateazã cu aces-
te medicamente au ºansa de a se
vindeca definitiv de boalã.

Hepatitele virale ucid 1,5 mi-
lioane de oameni din întreaga
lume, în fiecare an. La fel de

multe decese ca ºi cele prin HIV/
SIDA. Pentru a opta cauzã ma-
jorã de deces la nivel mondial,
hepatita viralã este extrem de
neglijatã. De asemenea, hepatita
viralã este principala cauzã de
cancer hepatic, iar acesta este a
doua cauzã de deces prin can-
cer. La nivel mondial, se esti-
meazã 1,4 milioane de cazuri noi
de hepatitã viralã A anual ºi,
chiar dacã nu se cronicizeazã,
poate genera pierderi economi-
ce semnificative ºi consecinþe
sociale în comunitãþile afectate.

Anul trecut, Adunarea gene-
ralã a OMS a adoptat o rezoluþie
prin care se recunoaºte faptul cã
hepatita C ºi hepatita B au deve-
nit o problemã de sãnãtate pu-
blicã la nivel mondial.

Netratatã, hepatita
provoacã decesul

pacientului
Conform Centrului Naþional

de Supraveghere ºi Control al
Bolilor Transmisibile, în anul
2012, incidenþa hepatitei virale
tip A a fost de 16,9 la 100.000
de locuitori, cu 35,2% mai mare

faþã de 2011, când România se
afla pe primul loc între inciden-
þele din Uniunea Europeanã. De
altfel, în Europa majoritatea sta-
telor înregistreazã o prevalenþã
a hepatitei virale de tip C de 1-
2,5%. România, Moldova ºi Ita-
lia sunt singurele state cu o pre-
valenþã încadratã în categoria de
peste 2,5%. Mai mult, într-un
studiu internaþional de prevalenþã
ºi estimare a nivelului de infec-
þie cu virusuri hepatitice B ºi C,
situaþia estimatã pentru Româ-
nia la nivelul anului 2013 aratã
cã un numãr de 1.016.800 per-
soane ar fi infectate cu virus
hepatitic B ºi 635.500 de per-
soane ar putea fi infectate cu
virus hepatitic C.

În ceea ce priveºte cauzele,
acestea sunt multiple. Hepatita
este asociatã cu consumul de
alcool, efectele secundare ale
unor medicamente sau toxine.
Acestea pot genera hepatite
sau pot agrava o hepatitã vira-
lã. Netratate, hepatitele virale
se cronicizeazã ºi duc la afec-
þiuni grave, precum ciroza ºi
cancerul hepatic.

RADU ILICEANU
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Se lanseazã volumulSe lanseazã volumulSe lanseazã volumulSe lanseazã volumulSe lanseazã volumul
„Ion D. Sîrbu ºi timpul„Ion D. Sîrbu ºi timpul„Ion D. Sîrbu ºi timpul„Ion D. Sîrbu ºi timpul„Ion D. Sîrbu ºi timpul
romanului”romanului”romanului”romanului”romanului”

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman”, în colaborare
cu Uniunea Scriitorilor
din România – Filiala
Craiova ºi revista de cul-
turã „Mozaicul”, orga-
nizeazã astãzi, ora
12.00, în Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”, lan-
sarea volumului „Ion D.
Sîrbu ºi timpul romanu-
lui” al autorului Nico-
lae Oprea. În cadrul eve-
nimentului, moderat de
Nicolae Marinescu, vo-
lumul va fi prezentat de Ionel Buºe, Dumitru Augus-
tin Doman ºi Ioan Lascu. Lansarea are loc chiar în
ziua în care se împlinesc 26 de ani de la moartea
prozatorului ºi dramaturgului Ion D. Sîrbu (n. 28 iu-
nie 1919, Petrila, jud. Hunedoara – m. 17 septembrie
1989, Craiova), secretar literar al Teatrului Naþional
Craiova din august 1964 pânã în noiembrie 1973.

Cursuri gratuiteCursuri gratuiteCursuri gratuiteCursuri gratuiteCursuri gratuite
de picturã pentru copiide picturã pentru copiide picturã pentru copiide picturã pentru copiide picturã pentru copii

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova
anunþã reluarea cursurilor de picturã „Junior Art”,
pentru copii. Coordonate de profesor Magda Buce-
Rãduþ, acestea se vor desfãºura începând de astãzi,
în fiecare zi de joi, între orele 16.00-18.00, în Galeria
„Vollard” a instituþiei. Vârsta minimã de înscriere pen-
tru copii este de 5 ani. Participarea la cursuri este
gratuitã, iar înscrierile se fac la numãrul de telefon
0351/ 41.33.69, de luni pânã vineri, între orele 8.00 ºi
16.00, sau pe adresa de e-mail tradem@tradem.ro.

„Ilustraþii de basme„Ilustraþii de basme„Ilustraþii de basme„Ilustraþii de basme„Ilustraþii de basme
româneºti”româneºti”româneºti”româneºti”româneºti”,,,,,
reunite într-o expoziþiereunite într-o expoziþiereunite într-o expoziþiereunite într-o expoziþiereunite într-o expoziþie

La Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
(Secþia Mediatecã ºi American Corner Craiova) s-a
deschis ieri dupã-amiazã o expoziþie cu lucrãri reali-
zate de cursanþii „Bibliotecii din Vacanþã” în cadrul
atelierului „Ilustraþii de basme româneºti”, coordo-
nat de artist plastic dr. Cristina Oprea. Cu acest prilej,
cei aproape 20 de cursanþi – cu toþii elevi de gimnaziu
– au învãþat sã transpunã în desene viu colorate ima-
ginile sugerate de basmele româneºti, îmbinând astfel
arta ºi literatura. Proiectul „Biblioteca din Vacanþã” s-
a desfãºurat în perioada 1 iulie – 28 august a.c. la
sediul bibliotecii doljene, la el participând, pe categorii
de vârstã, peste 400 de copii.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

Rotarienii a dedicat ediþia
din acest an a proiectului ele-
vilor din clasele 0 – IV ale ªco-
lii Gimnaziale Bâlta, structurã
a ªcolii Gimnaziale  Filiaºi. Cei
56 de elevi înscriºi în ciclul
primar  la ªcoala Gimnazialã
Bîlta vor primi de la Rotary
Club Craiova tot ceea ce este
necesar pentru începerea nou-
lui an ºcolar: ghiozdan, penar
complet echipat, cãrþi ºi caie-
te speciale, caiete, carioci, cre-

De la Rotary Club

Rechizite ºcolareRechizite ºcolareRechizite ºcolareRechizite ºcolareRechizite ºcolare
pentru eleviipentru eleviipentru eleviipentru eleviipentru elevii
de la Bâltade la Bâltade la Bâltade la Bâltade la Bâlta

Rotary Club Craiova a organizat marþi, 15 sep-
tembrie, a doua ediþie a proiectului „Rechizite ªco-
lare”, eveniment ce face parte din programul Rota-
ry Susþine Calitatea în Educaþie, derulat de Rotary
Club Craiova din anul 2008. Proiectul se deruleazã în parteneriat cu Inspectoratul

ªcolar Judeþean Dolj, Primãria Filiaºi, ªcoala Generalã
Filiaºi ºi Asociaþia “Fraþii Racoþeanu“ (constituitã din

pãrinþi ºi cadre didactice ai ªcolii Generale Filiaºi).

ioane colorate, acuarele, pen-
sule, caiet de desen, plastilinã.

“Prima ºcoalã publicã în
care s-a început învãþãtura”

Elevii acestei ºcoli provin
din familii cu venituri modes-
te, o problemã reprezentând-o
lipsa locurilor de munca în
zonã, ei putând astfel sã-ºi con-
tinue, în condiþii optime, acti-
vitatea educaþionalã.

ªcoala Gimnazialã Bâlta

funcþioneazã încã din perioa-
da interbelicã, într-un local cu
model consacrat „haretian”.
Începând cu anul 2010 a de-
venit structurã a ªcolii Gim-
naziale  Filiaºi.  Aceastã ºcoalã
ocupã un loc aparte, fiind aºa
cum considera istoricul
G.D.Iscru “prima ºcoalã pu-
blicã în care s-a început învã-

þãtura”,  fiinþând, probabil,
încã din 1836. Aceastã unita-
te de învãþãmânt este legatã
de boierii filiºeni Dimitrie ºi
Tache Filiºanu. Ea face parte
din cele 200 de ºcoli care au
funcþionat în anul ºcolar
1838-1839 în satele Þãrii Ro-
mâneºti.

MARGA BULUGEAN

Universitatea din Craiova a obþinut calificativul de „Grad de
încredere ridicat”, din punct de vedere al interesului public ºi al
mãsurilor asigurate pentru creºterea calitãþii în procesul de pre-
dare – învãþãmânt, precum ºi în ceea ce priveºte exercitarea
dreptului legal de acordare a diplomelor. Ultima verificare a fost
efectuatã în 2009. Evaluarea de acum a fost realizatã de Agenþia
Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARA-
CIS). „Ne mândrim cu ceea ce am obþinut. Faþã de precedenta
verificare, Universitatea din Craiova a obþinut rezultate de douã
ori mai bune. Am dovedit cã suntem o instituþie de excelenþã în
învãþãmântul superior românesc, iar punþile create între noi ºi
alte unitãþi academice din toatã lumea sunt trainice”, a declarat
prof. univ.dr. Dan Claudiu Dãniºor, rector al Universitãþii din
Craiova. În prezent, 12.756 de studenþi sunt înscriºi la cursuri,
4.465 urmeazã masterul, iar 335 sunt înscriºi la doctorat.

CRISTI PÃTRU

Universitatea din Craiova
a obþinut recunoaºterea academicã

În demersul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj s-a þinut
cont de necesitatea monitori-
zãrii, cu precãdere, a unitãþilor
de învãþãmânt cu rezultate sla-
be la examenele naþionale, rit-
micitatea desfãºurãrii inspec-
þiilor ºcolare generale, disfunc-
þiile apãrute în activitatea edu-
cativã ºi managementul  insti-
tuþiilor, sesizãrile ºi reclamaþii-
le primite la ISJ Dolj, în legã-
turã cu unele aspecte de încãl-
care a normelor ºi regulamen-
telor  ºcolare, la care s-a adã-
ugat ºi solicitarea
unor ºcoli de a fi eva-
luate instituþional.

„Sunt 11 instituþii
care vor fi evaluate,
prin inspecþii genera-
le: douã licee teoreti-
ce, douã licee tehno-
logice, cinci ºcoli
gimnaziale, douã grã-
diniþe. De asemenea,
vor avea loc, tot în
primul semestru al

VVVVVin inspecþiilein inspecþiilein inspecþiilein inspecþiilein inspecþiile!!!!!
În pãstrarea unui trend ascendent în ceea ce priveºte

rezultatele la Evaluarea Naþionalã ºi la Bacalaureat,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj va intensifica

verificãrile în instituþiile ºcolare, iar inspecþiile se
anunþã dificile. Mai multe unitãþi de învãþãmânt vor

intra în „filtrul” inspectorilor.

anului ºcolar 2015/2016, 30
de inspecþii de specialitate ºi
ne axãm pe materiile princi-
pale – limba românã, matema-
ticã, istorie. Vor fi ºi ºase in-
specþii de revenire, dupã cele
efectuate în semestrul al doi-
lea al anului ºcolar precedent,
iar inspectorii de sector vor
anunþa, cu ºapte zile înainte,
data desfãºurãrii verificãri-
lor”,  a declarat prof.  Nicu-
ºor Cotescu, inspector gene-
ral adjunct al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, prin
sprijinul financiar al Primãriei Craiova ºi sub
egida Asociaþiei „Craiova Capitalã Europeanã
a Culturii 2021”, va organiza mâine, 18 sep-
tembrie, ora 19.00, în Salonul Medieval al in-
stituþiei, un spectacol inedit de muzicã ºi video
art. Acesta face parte din proiectul „Vã rog s-
aveþi o viaþã frumoasã!” ºi este oferit de Mike
Godoroja & Blue Spirit. Spectacolul are o du-
ratã de aproape douã ore, iar intrarea publicu-
lui este liberã, în limita locurilor disponibile.

Fragmente din acest proiect au fost pre-
zentate la Festivalul de la Gãrâna (iulie 2011),
la Festivalul Duna Party (Budapesta, iunie
2011), la Freedom Jazz Festival (Vama Ve-
che, 2012), la Festivalul Peninsula (Targu-
Mureº, 2012). Proiectul s-a concretizat prin
apariþia unui dublu-album intitulat „Hippie cu

Mike Godoroja & Blue Spirit: spectacol inedit de muzicã ºi video artMike Godoroja & Blue Spirit: spectacol inedit de muzicã ºi video artMike Godoroja & Blue Spirit: spectacol inedit de muzicã ºi video artMike Godoroja & Blue Spirit: spectacol inedit de muzicã ºi video artMike Godoroja & Blue Spirit: spectacol inedit de muzicã ºi video art
diamante”, pe care artiºtii doresc sã îl pro-
moveze în cadrul acestui eveniment live. În
spectacol se vor folosi nu mai puþin de zece
instrumente acustice ºi electrice (banjo, man-
dolina, dulcimer, slide guitar, bouzouki, acor-
deon, kazoo etc.).

Considerat unul dintre cei mai importanþi
piloni ai blues-ului autohton, datoritã reper-
toriului pe care îl abordeazã ºi dinamismului
show-urilor sale, Mike Godoroja a înfiinþat
în anul 1997 trupa Mike Godoroja & Blue
Spirit. În formula actualã vor fi prezenþi alã-
turi de artist: Alex Viºan (chitarã electricã,
chitarã acusticã, mandolinã, bouzouki), Ro-
bert Ardeleanu (bass), Vali Vãtuiu (baterie ºi
percuþie), Mihai Alexandru Tacoi (chitarã
electricã, chitarã acusticã, sticle, bouzouki,
acordeon).
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Statele Unite, care sunt supuse
presiunilor pentru a depune mai mul-
te eforturi în vederea gestionãrii cri-
zei refugiaþilor, au fãcut apel la Euro-
pa sã coopereze pentru a ajunge la o
soluþie. „Va fi nevoie de cooperare cu
toate statele europene ºi Statele Uni-
te ºi comunitatea internaþionalã pen-
tru a ne asigura cã toatã lumea este în
siguranþã, cã toþi sunt trataþi cu ome-
nie ºi de asemenea trebuie sã ne con-
fruntãm cu sursa problemei, respec-
tiv criza în desfãºurare în Siria”, a de-
clarat preºedintele american, Barack
Obama, în urma discuþiilor avute cu
regele Felipe al VI-lea al Spaniei. Oba-
ma a subliniat de asemenea cã Statele
Unite vor accepta mai mulþi imigranþi
sirieni, dupã ce sãptãmâna trecutã a anunþat cã cel
puþin 10.000 de sirieni vor fi primiþi pe teritoriul
american începând de luna viitoare. Secretarul de
Stat american, John Kerry, va cãlãtori la Londra la
sfârºitul sãptãmânii, pentru a discuta despre criza
refugiaþilor ºi conflictul din Siria cu ministrul bri-
tanic de Externe, Philip Hammond. La nivel eu-
ropean, o reuniune de urgenþã a miniºtrilor de
Interne din statele membre ale UE va avea loc la

Israelul anunþã o
întâlnire Netanyahu-
Putin în problema
Siriei

Premierul israelian Benjamin
Netanyahu se va deplasa
sãptãmâna viitoare în Rusia
pentru a discuta cu preºedintele
Vladimir Putin problema
“desfãºurãrii de forþe militare
ruse în Siria”, a anunþat, ieri,
biroul ºefului guvernului
israelian. Premierul Netanyahu
“va expune ameninþãrile la
adresa Israelului în urma
întãririi militare pe scena
sirianã ºi a furnizãrii de arma-
ment (miºcãrii) Hezbollah ºi
altor organizaþii teroriste”. SUA
au acuzat recent Rusia cã a
desfãºurat material ºi soldaþi în
apropiere de oraºul Latakia,
controlat de regimul preºedinte-
lui Bashar al-Assad, în timp ce
Moscova a negat orice consoli-
dare a prezenþei sale militare în
Siria. La summitul de marþi de
la Duºanbe (Tadjikistan) al
Organizaþiei Tratatului pentru
Securitate Colectivã (bloc
militar regrupând ºase foste
republici sovietice în frunte cu
Federaþia Rusã), preºedintele
Vladimir Putin a afirmat cã
Rusia va continua sã ofere
asistenþã tehnico-militarã
Damascului în lupta împotriva
grupãrii teroriste Statul Islamic,
susþinând cã, “dacã Moscova nu
ar fi sprijinit Siria, situaþia din
aceastã þarã ar fi fost mai gravã
decât în Libia”. Statul Major al
Federaþiei Ruse a anunþat cã nu
plãnuieºte, deocamdatã, sã
înfiinþeze o bazã aerianã în
Siria. “La ora actualã, nu avem
un asemenea plan. Însã totul
este posibil”, a declarat primul
ºef-adjunct al Statului Major
rus, Nikolai Bogdanovski, la
Novosibirsk, întrebat de jurna-
liºti în legãturã cu o posibilã
asemenea intenþie.

Germania: În jur
de 6.000 de refugiaþi
au ajuns marþi
în Bavaria

În jur de 6.000 de solicitanþi
de azil au sosit marþi în Bava-
ria, a anunþat poliþia, în ciuda
introducerii controalelor la
frontiera austriacã în weekend.
Un purtãtor de cuvânt a decla-
rat cã cei mai mulþi au venit din
oraºul austriac Salzburg, dar
unii au traversat frontiera prin
alte locuri.  Germania, care se
luptã sã facã faþã celui mai
mare aflux de refugiaþi dupã al
Doilea Rãzboi Mondial, a
reintrodus duminicã controalele
la frontierã duminicã pentru a
stopa fluxul de solicitanþi de
azil prin Bavaria.  Doar sâmbã-
tã au ajuns 13.000 de refugiaþi
la gara centralã din Munchen.
Miercuri, traficul feroviar între
Germania ºi Salzburg a fost
oprit, a anunþat compania
feroviarã austriacã OeBB. Luni,
în prima zi de dupã introduce-
rea controalelor la frontierã, în
jur de 2.000 de imigranþi au
ajuns luni în Bavaria, a anunþat
poliþia federalã.

Cel puþin 38 de persoane, din-
tre care 14 copii, au murit în nor-
dul Siriei, în urma unui bombar-
dament al rebelilor, potrivit unui
bilanþ al Organizaþiei Observato-
rul Sirian pentru Drepturile Omu-
lui (OSDO). Atacul a avut loc în
oraºul Alep, din nordul Siriei.
Bombarmentul a vizat sectoare-
le care se aflã sub controlul for-
þelor guvernamentale siriene, în
timp ce unele sunt deþinute de
gruparea radicalã SI. Rami Ab-
del Rahmane, directorul OSDO,
a anunþat cã cel puþin 150 de
persoane au fost rãnite în urma
atentatului, adãugând cã “atacu-
rile cu rachetã asupra cartiere-
lor guvernamentale continuã”.

Alexis Tsipras, fost premier elen
ºi lider al partidului de stânga Syri-
za, se declarã încrezãtor în victoria
sa la alegerile legislative de dumini-
cã din Grecia. “Syriza va fi cu sigu-
ranþã primul partid politic al þãrii ºi
cred cã obþinerea unei majoritãþi
absolute este un obiectiv absolut
realizabil”, a afirmat el într-un inter-
viu acordat postului de televiziune
Euronews. Potrivit unor sondaje re-

SUA pledeazã pentru cooperare cu EuropaSUA pledeazã pentru cooperare cu EuropaSUA pledeazã pentru cooperare cu EuropaSUA pledeazã pentru cooperare cu EuropaSUA pledeazã pentru cooperare cu Europa
în soluþionarea crizei refugiaþilorîn soluþionarea crizei refugiaþilorîn soluþionarea crizei refugiaþilorîn soluþionarea crizei refugiaþilorîn soluþionarea crizei refugiaþilor

22 septembrie, urmând sã fie continuate discu-
þiile privind un plan de repartizare a 120.000 de
imigranþi extracomunitari. Luxemburgul, care de-
þine preºedinþia semestrialã a UE, a declarat dupã
întâlnirea de luni cã miniºtrii de Interne ar urma
sã aprobe un plan în acest sens la urmãtoarea
lor reuniune, din 8 octombrie. Însã cancelarul
german, Angela Merkel, a apreciat cã este prea
târziu pentru o situaþie de crizã ºi a subliniat cã

va cere un summit de urgenþã al li-
derilor UE sãptãmâna viitoare, dacã
nu sunt luate mãsuri rapid. Preºe-
dintele Consiliului European, Do-
nald Tusk, a declarat de asemenea
cã va convoca un summit al lideri-
lor UE pentru discuþii de urgenþã,
dacã miniºtrii de Interne nu ajung
la o soluþie. Comisarul european
pentru Migraþie, Dimitris Avramo-
poulos, a declarat cã au avut loc
“dezbateri aprinse” la reuniunea
Consiliului JAI de luni, la Bruxel-
les. Cotele obligatorii pot fi adop-
tate prin majoritate calificatã, nu
prin unanimitate, conform regulilor
UE, dar acest lucru ar dovedi o lip-
sã de unitate pe care UE a încercat

sã o evite. Vicepreºedintele CE Frans Timmer-
mans a apreciat cã numerele de imigranþi accep-
tate în prezent de statele membre sunt “mult prea
mici” ºi a avertizat cu privire la riscurile tot mai
mari pentru refugiaþi odatã cu apropierea iernii.
Miniºtrii de Interne ai UE au reuºit sã adopte luni
doar un program privind distribuirea în statele
membre a 40.000 de imigranþi extracomunitari cu
statut de refugiat ajunºi în Grecia ºi Italia.

Grecia: Tsipras se declarã încrezãtor în victoria
sa la alegerile legislative de duminicã

cente privind intenþiile de vot, Syri-
za devanseazã cu cel puþin un punct
procentual principalul sãu rival de
dreapta, Noua Democraþie, dar nu
ar reuºi sã obþinã majoritatea. To-
tuºi, un alt sondaj, realizat de insti-
tutul Pulse pentru postul de televi-
ziune Action TV, plaseazã în frunte
Noua Democraþie, cu 27,5% din in-
tenþiile de vot, urmat îndeaproape
de Syriza, cu 27%. Acest sondaj este

primul care a luat în considerare re-
acþiile electoratului la dezbaterea te-
levizatã finalã, care a avut loc luni,
între liderii celor douã formaþiuni,
Vangelis Meimarakis, din partea Noii
Democraþii, ºi Alexis Tsipras, din
partea Syriza. Este doar al treilea
sondaj din 20 realizate în aceastã
lunã în care Noua Democraþie este
în frunte ºi primul de la 4 septem-
brie, ceea ce ar sugera cã Meimara-
kis a câºtigat dezbaterea televizatã
cu rivalul sãu. Cota electorilor inde-
ciºi este de 7%, mai scãzutã decât
în precedentele sondaje. Partidul de
extrema-dreaptã Zorii Aurii ºi PA-
SOK, socialiºti, se aflã pe poziþia a
treia, cu acelaºi procent, 6,5%. Ale-
xis Tsipras se declarã totuºi pregãtit
sã coopereze cu alte partide pentru
a reuºi sã formeze un guvern ºi sã
evite organizarea de noi alegeri.
“Dacã nu vom obþine majoritatea,
vom avea programul nostru, planul
nostru ºi vor exista întotdeauna par-
tide sau deputaþi care nu vor dori
sã-ºi asume riscul unor noi alegeri”,
a spus fostul premier pentru Euro-

news. El s-a declarat “sigur cã, dupã
20 septembrie, vom avea un guvern
care va continua eforturile imense
pe care le-am început la 25 ianua-
rie”, la precedentul scrutin. Atunci,
Syriza a obþinut o mare victorie, cu
36,3% din voturi (comparativ cu
27% pentru dreapta), promiþându-
le alegãtorilor cã va pune capãt aus-
teritãþii. Însã dupã ºase luni de ne-
gocieri dure cu creditorii, UE ºi FMI,
Tsipras a fost constrâns la 13 iulie
sã semneze un nou împrumut pen-
tru þara sa, în schimbul unor noi
mãsuri de austeritate, ceea ce a pro-
vocat sciziunea partidului Syriza,
demisia sa din postul de premier ºi
convocarea de alegeri anticipate.
“Am arãtat cã, în situaþii critice, ne-
am asumat costul ºi responsabilita-
tea de a menþine þara în Europa ºi de
a evita o catastrofã economicã ºi mai
gravã”, a explicat fostul prim-minis-
tru la Euronews. În interviuri recen-
te pentru media elene, Alexis Tsi-
pras a exclus o cooperare cu dreap-
ta, dar a lãsat uºa deschisã pentru o
colaborare cu socialiºtii Pasok.

Cel puþin 38 de morþi ºi 150 de rãniþi,
în nordul Siriei, într-un atac al rebelilor

Organizaþia extremistã Stat Isla-
mic, care a proclamat un califat
în iunie 2014, în zone din Siria ºi
Irak, a cucerit în Siria regiuni în-
tregi din provinciile Homs ºi
Hama (centru), Deir Ezzor ºi Has-
sake (nord-est), precum ºi din
Rakka ºi din Alep (nord). Siria se
confruntã, începând din martie
2012, cu revolte reprimate violent
ºi cu un conflict militar între ser-
viciile de securitate subordona-
te regimului Bashar al-Assad,
forþele opoziþiei ºi grupuri tero-
riste, inclusiv organizaþia sunni-
tã Stat Islamic (Stat Islamic în
Irak ºi Siria / Stat Islamic în Irak
ºi Levant). Bilanþul conflictului
depãºeºte 220.000 de morþi.
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METEO

Seninjoi, 17 septembrie - max: 29°C - min: 17°C

$Cursul pieþei valutare din 17 septembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9362........39362
1 g AUR (preþ în lei)........140,4597.....1404597

1 EURO ...........................4,4239 ............. 44239
1 lirã sterlinã................................6,0647....................60647
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Cum sã îþi dresezi
dragonul 2

Se difuzeazã la HBO, ora 14:10

Au trecut cinci ani de când
vikingii ºi dragonii trãiesc în
bunã pace pe insula Berk. În
timp ce prietenii lor se întrec în
curse pe dragoni, Sughiþ ºi
ªtirbul sfârtecã cerurile, cãlãto-
rind unde nimeni din neamul lor
n-a mai ajuns. Una din aventurile
lor îi aduce la o peºterã plinã de
dragoni sãlbatici conduºi de un
lider misterios, iar pacea este din
nou pusã în pericol. Sughiþ ºi
ªtirbul trebuie iarãºi sã lupte...

Avanpostul

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:15

Încercuiþi de forþe ostile, ei luptã
pentru a-ºi croi drum cãtre un bun-
cãr nazist subteran, vechi de o
jumãtate de secol, un loc unde s-au
fãcut experimenþe pe soldaþi, pentru
a se crea o armatã de supraoameni.
Rãmãºitele mutilate ale acelor
soldaþi au rãmas încã acolo, împreu-
nã cu o descoperire terifiantã: un
supravieþuitor. Deodatã, mercenarii
sunt atacaþi de forþe primordiale,
cumplite, care protejeazã un alt
secret – un coºmar pe care acum
detaºamentul va trebui sã îl înfrunte
împreunã cu întreaga lume.

Douã zile la New York

Se difuzeazã la TVR 1,
ora  23:55

Luxosul vas de croazierã "Posei-
don" nimereºte în mijlocul unei

furtuni pe ocean, fãrã ca nimeni
din cei aflaþi la bord sã ºtie cã

vasul este pândit de un pericol ºi
mai mare, un terorist care vrea

sã atragã atenþia printr-un mesaj
"exploziv". În urma exploziei,

produsã chiar în ajunul Crãciu-
nului, vasul se rastoarnã, supra-

vieþuitorii fiind doar câþiva...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 17 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 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Faimoºii
18:00 Lozul cel mare
18:30 Discover România
18:40 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 Douã zile la New York
2012, Germania, Franta, Belgia,

Comedie, Dramã, Romantic,
Dragoste

01:30 Faimoºii
02:30 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
1999, Canada, Familie
03:20 Exodul mamelor
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Ferma
09:00 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi sãnãtate
11:45 Teleshopping
12:00 Transformarea
13:10 Profil. Poveste. Personaj
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 Maigret ºi gangsterii
1963, Franþa, Italia, Crimã,

Dramã
17:45 5 minute de istorie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Pelerin
19:30 Festivalul Enescu 2015
20:25 Interviuri neconvenþionale
20:45 Festivalul Enescu 2015
21:45 Cartea cea de toate zilele
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Festivalul Enescu 2015
00:25 Motomagia
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:50 Cartea cea de toate zilele
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Cap compas
03:30 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

07:30 Uimitorul Om-Pãianjen 2
09:50 Chef
11:45 Poveste de iarnã
13:40 Pe platourile de filmare
14:10 Cum sã îþi dresezi

dragonul 2
15:50 Byron Electric Marching

Band
17:20 Alt Love Building
19:15 Rãmâi cu mine
20:00 Greg Louganis: înapoi pe

trambulinã
21:30 Prãdãtor de noapte
23:25 Ray Donovan
00:25 Casa minciunilor
00:55 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii

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 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Spartacus: Nisip însânge-

rat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
00:00 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
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
05:15 Doctorul casei
06:00 Daria, iubirea mea (R)

07:45 La bloc (R)
09:15 La bloc
11:00 Vorbeºte tot oraºul (R)
13:30 Întâlnire de gradul trei (R)
16:30 Monkeybone (R)
18:30 Cu toþii au sãrutat mireasa
20:30 Separate Lies
22:15 Avanpostul
00:15 Separate Lies (R)
02:00 Cine A.M.

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 X Factor
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Splash! Vedete la apã (R)
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 Fântâna dorinþelor (R)

2009, SUA, Dramã

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 Casa: construcþie ºi

design (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 Cireaºa de pe tort (R)

20:30 Fiul Dragonului

2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Click!

00:30 Miracole

2010, SUA, Familie

02:30 Fiul Dragonului (R)

2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste

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 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

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

League: Napoli - Club Brugge
22:00 ªtiri Sport.ro
22:15 Wrestling WWE PPV Fast

lane
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Labirintul: Încercãrile focului

Ora: 16:00; 20:30

Gen film:  Acþiune, SF, Thriller

Ricki and the Flash

Ora:  18:30

Gen film: Dramã

Mune: Gardianul lunii

Ora:  14:00 (3D, ro)

Gen film: Animaþie
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By the Gun

Se difuzeazã la HBO, ora  21:30

Tortano este un tânãr de
origine italianã care îºi face
veacul pe strãzile Bostonului.
Dupã ce ºi-a petrecut ultimii
ani din viaþa idolatrizând
gangsterii italieni, Tortano
reuºeºte, datoritã ambiþiei
sale sã îºi demonstreze lui ºi
ºefului sãu cã poate deveni
cel mai periculos mafiot. Însã
odatã ajuns în mijlocul aces-
tui mediu periculos, al crimei
ºi al violenþelor, viaþa sa este
datã peste cap.

Un cuplu mortal

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora  23:00

Dupã ce a fost lãsãtã cu ochii în
soare de fostul iubit, Jen (Katheri-
ne Heigl) crede în dragoste la fel
de mult cât crede ºi în Moº Crã-
ciun. ªi pentru ca situaþia sã
devinã ºi mai greu de suportat, Jen
este forþatã sã ... plece în vacanþa
cu pãrinþii. În luxoasa Riviera
francezã îl întâlneºte pe Spencer
Aimes (Ashton Kutcher), un tip pe
cât de arãtos pe atât de amuzant,
care în acel moment pãrea sã fie
rezolvarea tuturor problemelor ei

The Devil's Chair

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   22:45

Înarmat cu câteva doze de
stupefiante, Nick West o ia cu
el pe Sammy, frumoasa lui
iubitã, pentru o partidã mai
intensã decât de obicei. Ajunºi
în preajma unui azil abando-
nat, cei doi se aventureazã în
explorarea lui, oprindu-ºi
atenþia asupra unui dispozitiv
ciudat - ceva între un scaun
electric ºi un instrument de
torturã sexualã...

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 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Europa mea
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
18:30 Discover România
18:40 Istorii de buzunar
18:50 Submarinul României-

Prizonier în adâncuri
19:45 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal
21:10 Lie, Ciocârlie
22:30 Credinþã ºi trãdare-O

istorie a mafiei americane
00:10 Nocturne
01:10 Lie, Ciocârlie
02:25 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
1999, Canada, Familie
03:14 Discover România
03:20 Exodul mamelor
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:10 Zestrea românilor
05:35 Submarinul României--

Prizonier în adâncuri
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 360°-GE0
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 Un gând despre Enescu
11:10 Motomagia
11:45 Teleshopping
12:00 Muzica e viaþa mea
13:10 Profil. Poveste. Personaj
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Lege ºi ordine
1932, Western
17:30 Pescar hoinar
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Naturã ºi aventurã
19:30 Naturã ºi aventurã
20:10 Confidentele unui

necunoscut
1995, Franþa, Dramã
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
22:30 Festivalul Enescu 2015
02:20 Arhiva de Aur
03:35 Profil. Poveste. Personaj
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie
05:50 Cartea cea de toate zilele
05:55 Muzica e viaþa mea
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Byron Electric Marching
Band

09:15 Tammy
10:50 Alt Love Building
12:45 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
15:00 Totul despre Schmidt
17:05 Filme ºi vedete
17:35 Tammy
19:10 Rãmâi cu mine
20:00 Ray Donovan
21:00 Casa minciunilor
21:30 By the Gun
23:20 Houdini
00:45 Eliminaþi mesagerul!
02:35 Cursã explozivã

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 Vocea României
23:00 Un cuplu mortal
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Ce spun românii (R)
06:15 Kung Fu Panda: Legen-

dele teribilitãþii

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
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Daria, iubirea mea (R)
06:45 Floarea din Caraibe (R)

07:45 Tinerii justitiari
08:15 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
11:30 La bloc
13:00 Cu totii au sãrutat mireasa (R)
14:45 Ce femeie! (R)
16:45 Mâna lui dreaptã
18:45 Playlist pentru Nick ºi Norah
20:30 Rãzboi pe calea undelor
22:45 The Devil's Chair
00:15 Rãzboi pe calea undelor (R)
02:30 Cine A.M.

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 X Factor

23:00 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor

2003, SUA, Acþiune, SF

01:00 Splash! Vedete la apã (R)

03:00 Observator (R)

04:00 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 D-Paparazzi

23:30 Eichmann

2007, Ungaria, Marea Britanie,

Biografic, Dramã, Istoric, Rãzboi

01:30 ªtirile Kanal D (R)

02:30 Un destin la rãscruce (R)

2013, Turcia, Dramã, Romantic

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Miracole (R)

2010, SUA, Familie

09:30 Teleshopping

10:00 Cearta-n bucate (R)

11:00 Teleshopping

11:30 Mondenii

2006, România, Comedie

12:30 Click! (R)

13:20 Teleshopping

13:50 Sãnãtate cu Stil (R)

14:30 Teleshopping

15:00 Râzi ºi câºtigi (R)

15:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

16:30 Focus

17:00 Cearta-n bucate

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Liceenii Rock 'n' Roll

1992, România, Comedie

22:45 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

01:00 Crãiasa zãpezii

2002, SUA, Germania, Canada,

Familie, Fantastic

03:00 Cearta-n bucate (R)

04:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:00 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

06:00 Focus (R)

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 Europa

League: Napoli - Club Brugge
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Europa

League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Rezumate UEFA Europa

League
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: BanKOuri

cu olteni
23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK:

Episodul 470
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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C.N. –TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport
Craiova, cu sediul în strada Brestei nr.

5, oraº Craiova , judeþul Dolj, cod 200581, organizeazã li-
citaþie publicã deschisã cu strigare, pentru vanzarea deseuri-
lor dezmembrate, nedezmembrate si fara valoare rezulta-
te din lucrari de mentenanta si din bunuri materiale la pa-
chet astfel:

-pachet CE Tr. Severin, CE Craiova si Depozit Isal-
nita-  garantie de participare 7830 lei

-pachet CE Tg- Jiu-  garantie de participare 9.955 lei
           Licitaþia va avea loc în data de 30.09.2015, ora 13,00

la sediul Sucursalei, in caz de neadjudecare va avea loc o a
doua si cea de-a treia sedinta de licitatie in data de 07.10.2015
ora 13.00, respectiv in data 14.10.2015 ora 13.00.

Relaþii suplimentare se pot obþine la  telefon 0251/
307137,0251/307135 sau 0251/307132.

La licitaþie pot participa numai persoane juridice.
Garanþia pentru participare la licitaþie se va constitui prin

virament cu ordin de plata in contul  RO33 BRDE 170S V833
1580 1700, dechis la BRD Craiova.

Pentru participare  la licitaþie solicitanþii vor depune la
sediul vânzãtorului cel mai târziu 28.09.2015  ora 13.00 do-
cumentele solicitate prin instructiunile pentru ofertanti.

Instrucþiunile pentru ofertanti se pot procura de la sediul
Sucursalei ST Craiova, str. Brestei, nr.5, Serviciul Comercial
in baza unei cereri scrise si achitarea contravalorii acestora in
suma de  10 lei, la casieria unitatii.

Documentatia a fost publicata si pe site-ul Transelectrica.
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Eratã:Anunþul publicat în cotidianul „Cuvântul Libertãþii” în data de 12.09.2015 a
apãrut cu erori . Transmitem urmãtoarele corecþii: Primãria comunei Caraula, cu sediul în
strada Craiovei, nr. 142, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea, pe perioa-
dã nedeterninatã, în data de 8 octombrie 2015, ora 10,00, a posturilor contractual va-
cante de:

-Asistent medical Centru  social
-Guard –om de serviciu de zi
Condiþii generale de participare la concurs sunt cele prevãzute de Regulament_cadru

aprobat prin HG 286/2011
Condiþiile specifice de participare la concurs:
-pentru asistent medical:studii de specialitate absolvite cu diplomã
-pentru guard-om de serviciu de zi :studii generale sau medii absolvite cu diplomã,

atestat profesional de pazã sau similar.
Dosarele se depun la sediul Primãriei Caraula pânã la data de 30.09.2015, ora 10,00.

Relaþii suplimentare la telefon:0251/369.568, persoanã de contact Butoi Paula.
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Anunþul tãu!
ALIS BABA SRL declarã

pierdut certificat constatator
emis de ORC Dolj. Se declarã nul.

Fulga Liviu -Marius I I decla-
rã pierdut certificat constatator
emis de ORC Dolj. Se declarã nul.

PANORAMIC PARC SRL
declarã pierdut certificat con-
statator emis de ORC Dolj. Se
declarã nul.

AGRO DOL SRL declarã
pierdut certificat constatator
emis de ORC Dolj. Se declarã nul.

SC Salubritate Craiova
SRL organizeazã selecþie
pentru ocuparea a douã
posturi de lucrãtor pentru
salubrizare cãi publice, pe
perioadã determinatã. Data
limitã de depunere a dosa-
relor este 26.09.2015, ora
16.00. Informaþii suplimen-
tare se pot obþine la telefon
0251/412628 interior 119.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
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, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. 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, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
URGENT! Vând
casã Catargiu. Tele-
fon: 0722.297.009.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.

Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comer-
cial. Preþ 70.000 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izolatã
termic sau schimb cu
2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.



cuvântul libertãþii / 17joi, 17 septembrie 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300.Te-
lefon:0752.234.638.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pen-
tru programul Rabla.
0351/ 415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând frigider Electos-
tar, piese Dacia noi,
bocanc, ghete piele,
casete pãstrare arma-
ment, calculator instrui-
re copii, douã roþi 155/
13, telescoape Tico
spate , piei bovinã, pre-
lucrate.-6,80 mp.Tele-
fon:0735/445.339

Vând douã vaci cu vi-
þel. 0769.694.215,
0251.450.044.
Vând urgent ºi f/oarte
ieftin maºinã de spã-
lat marca ARDO,
aproape nouã, cu ga-
ranþie.Telefon:0748/
468.241.
Vând capre de rasã.
Telefon:0764/802.230
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon:
0766/676.238
Vând 1+1/2 sobã de
teracotã verde, ne-
montatã, TV color 102
cm, polizor 2500 Waþi,
pat mecanic, saltea ,
cãrucior handicap, dia-
film. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Ci-
mitirul Sineasca, groa-
pã suprapusã, douã
locuri. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Filiphs 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Douã locuri de veci,
Sineasca. Telefon:
0733/065.141.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto.Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
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 ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5 ser-
tare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0745/602.001.

Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu  20 litri nouã,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat
tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.

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.
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
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, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Tele-
fon:0768/235.909

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3, cen-
tralã, aer condiþionat.
Telefon: 0728/012.055
ºi 0761/634.437
Mobilat, douã camere
–zona:Victor Papilian.
Telefon:0723/737.611
Închiriez garsonierã
1Mai, mobilatã, exclus
elevi.Telefon:0729/
684.222
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã
la bloc lângã Medici-
na Nouã. Telefon:
0351/442.970.
Închiriez garsoniera
complet mobilata,
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 Vi-
tan. Rog seriozitate.
Exclus agenþie 220
Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
Tânãr 34/1,60 doresc
sã cunosc o tânãrã
peste 25 ani ºi cu un
copil. 0721.217.133.

Pensionar caut pensi-
onarã pentru supra-
vieþuire. Telefon:0762/
728.493
DORESC sã cunosc o
doamnã pânã la 65 ani.
Telefon:0730/927.619.
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decentã,
loialã de la þarã sã îm-
part viaþa, sã-mi umple
golul ºi singurãtatea.
Telefon: 0784/743.541;
0767/702.734.

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

PIERDERI
Declar  pierdut CIF se-
ria B, nr.1052121, elibe-
rat la data: 01.11.2013.
Se declarã nul.

DECESE
Cu sufletele cerni-
te de durere anun-
þãm decesul dupã
o lungã ºi grea su-
ferinþã a celei ce a
fost un suflet cald,
nobil  ºi de neînlocuit
BARBU ELENA, în
etate de 83 ani.
Corpul neînsufle-
þit se aflã depus la
domiciliu, în stra-
da Nicolae Iorga,
nr. 132, Bl. A 33,
sc. 1 ap. 9, Craio-
va. Înmormânta-
rea va avea loc
azi, 17.09.2015, cu
plecare de la adre-
sa mai sus menþi-
onatã. Dumnezeu
sã o odihneascã în
pacea Sa veºnicã.
Regrete eterne!
Familia îndureratã.

COMEMORÃRI
Amintim celor
care l-au cunos-
cut cã în data de
17.09.2015 se
î m p l i n e s c
ºapte ani de

când iubitul
nostru soþ, tatã
ºi  bunic Col
(R) NICOLAE
TUDOSIE ne-a
pãrãsit pentru
t o t d e a u n a .
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace! Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Deºi în competiþiile interne în-
registraserã un start total diferit,
City obþinând punctaj maxim în
cinci partide, iar Juve un singur
punct din nouã posibile, campioa-
na Italiei a plecat victorioasã,
marþi searã, de pe “Etihad Sta-
dium”, scor 2-1, dupã ce a reuºit
sã rãstoarne rezultatul. “Cetãþenii”
au trecut la conducere graþie unui
autogol semnat de Chiellini (57),
care a acuzat cã ar fi fost faultat

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA I

Juve se impune în derby-ul cu CityJuve se impune în derby-ul cu CityJuve se impune în derby-ul cu CityJuve se impune în derby-ul cu CityJuve se impune în derby-ul cu City, ªahtior pierde, ªahtior pierde, ªahtior pierde, ªahtior pierde, ªahtior pierde
la scor pe “Bernabeu” ºi Lucescu pune la zid arbitrajulla scor pe “Bernabeu” ºi Lucescu pune la zid arbitrajulla scor pe “Bernabeu” ºi Lucescu pune la zid arbitrajulla scor pe “Bernabeu” ºi Lucescu pune la zid arbitrajulla scor pe “Bernabeu” ºi Lucescu pune la zid arbitrajul

Rezultatele integrale consemnate marþi
Grupa A: Paris SG – Malmo 2-0 (Di Maria 4, Lavezi 61), Real Madrid

– ªahtior 4-0 (Benzema 30, Cr. Ronaldo 55, 63 – ambele penalty, 81).
Grupa B: Wolfsburg – ÞSKA Moscova 1-0 (Draxler 40), PSV Ein-

dhoven – Man. United 2-1 (H. Moreno 45+2, Narsingh 57 / Depay 41).
Grupa C: Galatasaray – Atl. Madrid 0-2 (Griezmann 18, 25), Benfica

– FK Astana 2-0 (Gaitan 51, Mitroglou 62).
Grupa D: Man. City – Juventus 1-2 (Chiellini 57 aut. / Mandzukic

70, Morata 81), Sevilla – Monchengladbach 3-0 (Gameiro 47 pen., Ba-
nega 66 pen., Konoplyanka 84).

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

în fazã incipientã de Kompany,
pentru ca în contul “Bãtrânei
Doamne” sã puncteze Mandzukic
(70) ºi Morata (81). Spaniolul cu
o excuþie extraordinarã, barã-gol
din afara suprafeþei de pedeapsã.
Goalkeeper-ul Buffon a contribuit
ºi el din plin la succesul “bianco-
nerilor”, dovedindu-se providen-
þial în mai multe rânduri.

În tot acest timp, ªahtior-ul lui
Mircea Lucescu ceda cu 0-4 pe

“Bernabeu”, într-un meci la fi-
nele cãruia tehnicianul român a
acuzat în termeni duri arbitrajul
brigãzii croate conduse de Ivan
Bebek. “Il Luce” a adus în dis-
cuþie acordarea a douã penalty-
uri ºi eliminarea prea uºoarã a lui
Stepanenko. “Pânã la gafa porta-
rului nostru am fãcut un meci
bun. Am dominat categoric pri-
mele 30 de minute, am avut si-
tuaþie de gol.

Pyatov a gresit grav la primul
gol. Apoi, sigur, a fost ºi elimi-
narea lui Stepanenko, care a rupt
jocul.

În partidele cu echipele mari
am fost totdeauna dezavantajaþi.
Sunt douã maniere de arbitraj.
Pentru noi, echipa esticã, ºi pen-
tru ceilalþi. La noi se da galben
incredibil de uºor, la ei se rezol-
vã cu vorba bunã.

Apoi au fost ºi cele doua pe-
nalty-uri, n-am vãzut asa ceva în
viaþa mea. Nici vorba de penalty
la Srna. La al doilea la fel, Car-
vajal a facut primul henþ, nu Aze-
vedo.

Nu e posibil la un astfel de ni-
vel sã interpretezi jocul în func-

þie de reacþia publicului”, a spus
Mircea Lucescu.

Altfel, PSV Eindhoven a ofe-
rit supriza serii de marþi, trecând
cu 2-1, în Olanda, de Manches-
ter United. Pe lângã puncte, “dia-
volii roºii” l-au pierdut ºi pe Luke
Shaw, care va rata tot sezonul
dupã ce a suferit o dublã fractu-
rã de tibie ºi peroneu, urmare
unui contract cu Hector More-
no, în minutul 15. Culmea, in-
ternaþionalul mexican nu a primit
nici mãcar “galben” din partea ita-

lianului Rizzoli. Moreno a reuºit
apoi sã ºi egaleze, anulând reuºi-
ta lui Depay, fotbalist transferat
de britanici chiar de la PSV.

În încheiere trebuie menþionat
ºi meciul de la Sevilla, unde echi-
pa gazdã a beneficiat de trei lovi-
turi de pedeapsã contra lui Mon-
chengladbach, doar douã fiind însã
transformate. Gameiro a ratat,
dupã ce în prealabil reuºise sã des-
chidã scorul de la punctul cu var.
La final a fost 3-0, rezerva Kono-
plyanka închizând tabela.

La fel ca în urmã cu doi ani, când s-au
ales cu medalia de bronz, spaniolii au prins
careul cu aºi la Campionatul European de

Spania – Franþa, prima semifinalã
Astãzi, ora 22:00, Digi Sport 2

baschet masculin.
Marþi searã, împotriva Greciei, ibericii ºi-

au luat revanºa dupã eºecul din grupe de la
Euro 2013. Primul sfert a fost ºi cel
mai echilibrat, încheiat la egalitate,
14-14.

Pânã la pauza mare, Spania s-a
distanþat la 7 puncte, dar a pierdut
avansul la finalul sfertului trei, tabe-
la arãta 57-55 pentru Grecia.

Cu Pau Gasol în mare formã ºi
MVP cu 27 de puncte, Spania a în-
tors soarta partidei. Ibericii au avut
însã emoþii pe final. Antetokounmpo
a ratat de la mijlocul terenului arun-
carea care i-ar fi trimis pe eleni în
semifinale.

Spania s-a impus cu 73-71 ºi a ajuns
în penultimul act la Europene, pentru a
noua oarã la rând.

Pentru un loc în finalã, “La Roja” se
va bate azi cu gazda Franþa, care a trecut
cu 84-70 de surpriza Letonia. Acum doi
ani, francezii, campionii en-titre, s-au im-
pus în prelungiri în faþa ibericilor, tot în
penultimul act.

Dupã victoria lejerã cu Turcia, din op-
timi, “cocoºii galici” au avut de suferit îm-
potriva balticilor doar în primul sfert, cedat
cu 21-25.

Cele patru puncte au fost însã recuperate
pânã la pauzã, pentru ca înaintea ultimului
sfert diferenþa sã fie deja destul de mare în
favoarea “cocoºilor galici”, scor 56-45.

Dupã ce au reuºit numai 7 puncte în pen-
ultima parte, letonii au forþat revenirea, însã
în van. Cu MVP-ul Tony Parker în formã
maximã, autor a 18 puncte, Franþa n-a mai
avut emoþii.

Cealaltã semifinalã s-a decis asearã dupã
închiderea ediþiei, din partidele Serbia – Ce-
hia ºi Italia – Lituania.

Astãzi, ora 20:00
Grupa A: Fenerbahce – Molde, Ajax – Celtic.
Grupa B: Bordeaux – Liverpool, Sion – Rubin Kazan.
Grupa C: Qabala – PAOK Salonic, Dortmund – FK Krasnodar.
Grupa D: Midtjylland – Legia Varºovia, Napoli – FC Bruges.
Grupa E: Rapid Viena – Villarreal, Viktoria Plzen – Dinamo Minsk.
Grupa F: Slovan Liberec – Braga, Groningen – Marseille.

Astãzi, ora 22:05
Grupa G: Dnepr – Lazio, St. Etienne – Rosenborg.
Grupa H: Sporting Lisabona – Lokomotiv Moscova, Skenderbeu

Korce – Beºiktaº.
Grupa I: Fiorentina – FC Basel, Lech Poznan – Belenenses.
Grupa J: Anderlecht – Monaco, Tottenham – Qarabag.
Grupa K: APOEL Nicosia – Schalke, Asteras Tripolis – Sparta Praga.
Grupa L: Partizan Belgrad – AZ Alkmaar, Bilbao – Augsburg.

DIGI SPORT 2
17:00, 19:30, 22:00 – BAS-

CHET (M) – Campionatul Euro-
pean: meciuri pentru locurile 5-8
ºi semifinala 1, Franþa – Spania /
1:30 – FOTBAL Brazilia – Serie A:
Sao Paulo – Chapecoense.

DIGI SPORT 3
17:15 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: CSM Ploieºti – HCM Mi-
naur Baia Mare / 19:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor:
Chekhovskie Medvedi – Naturhou-
se La Rioja.

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – ETAPA I SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Eu-

ropa League: Bordeaux – Liverpo-
ol, Anderlecht – Monaco.

DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Eu-

ropa League: Ajax – Celtic, Dnepr
– Lazio.

SPORT.RO
20:00 – FOTBAL – Europa Lea-

gue: Napoli – FC Bruges.
EUROSPORT
9:30, 14:30 – SNOOKER –

Mastersul de la Shanghai, în China.

BASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEANBASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEANBASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEANBASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEANBASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEANBASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEANBASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEANBASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEANBASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN
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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 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

- Locul 8, la 4 puncte de play-off
dupã 10 etape nu e parcursul pe
care fanii îl aºteptau de la voi. Cum
ai caracteriza tu acest sezon?

Alexandru Mateiu: Nu am fãcut
un sezon prea bun pânã acum, tre-
buie sã recunoaºtem, clasamentul
spune asta, dar eu cred cã am avut
evoluþii bune, am jucat chiar foarte
bine în unele jocuri. Aº fi preferat sã
jucãm mai slãbuþ ºi sã câºtigãm, fi-
indcã victoriile îþi dau mai mare în-
credere.

- Ce s-a schimbat faþã de sezonul
precedent, când aþi avut acea serie
invincibilã?

A. M.: Avem acelaºi stil, nu încer-
cãm sã fim mai ofensivi dau mai de-
fensivi ca anul trecut, numai cã
atunci am avut mai mult noroc. Me-
todele de antrenament sunt aceleaºi,
jucãtorii sunt cam aceiaºi, doar re-
zultatele sunt mai modeste.

- Au fost totuºi ºi jocuri modeste,
precum cel de la Târgu Mureº, iar
la Timiºoara ºi Voluntari aþi mar-
cat ºi voi tot pe final...

- Aºa este, la Târgu Mureº au fost
ºi alte probleme înainte de meci, dar
consider cã au fost mai multe mo-
mente în care nu am primit ce meri-
tam. Ne-a lipsit norocul, noi am ratat,

Mijlocaºul de 26 de ani care poartã numãrul
cu care au jucat Balaci, Badea sau Craiovea-
nu este convins cã atunci când noul stadion va
fi dat în folosinþã echipa se va ridica la nivelul
condiþiilor oferite ºi al pretenþiilor fanilor. În
acest sezon, Mateiu a fost cel mai constant ju-

cãtor, a marcat un gol ºi a dat un assist, evo-
luând în toate cele 900 de minute disputate în
Liga I. Jucãtorul venit de la Braºov se aratã
impresionat de pasiunea oltenilor pentru fot-
bal ºi de modul cum trãiesc meciurile ºi cum
reacþioneazã în funcþie de rezultatele echipei

iar adversarii au marcat uneori la pri-
ma ocazie.

- Cum e fãrã Sorin Cârþu?

A. M.: Mie mi-a plãcut foarte mult
ca antrenor ºi îmi pare rãu cã a ple-
cat. Mi-aº dori sã revinã la echipã,
dacã vrea ºi dacã se poate. Sã ºtiþi cã
nu e deloc un antrenor defensiv, aºa
cum spune lumea, chiar ne-a sfãtuit
sã avem mai mult curaj, sã pasãm în-
tre linii, sã nu jucãm cu mingi bubui-
te, chiar îi place spectacolul. Are o
mare experienþã, se vede cã are pes-
te 500 de meciuri ca antrenor ºi la
echipe de cel mai înalt nivel, chiar în
Liga Campionilor.

- Paradoxal, când echipa era în
mare formã tu nu evoluai la nivelul
aºteptãrilor, iar acum, când nu sunt
rezultatele dorite, eºti probabil cel
mai bun jucãtor al Craiovei...

A. M.: Consider cã am avut evo-
luþii bune pânã acum, eu îmi doresc
sã ajut echipa cât de mult, sã-mi pun
amprenta pe joc, pentru cã muncesc
foarte mult ºi la antrenamente ºi su-
fãr atunci când nu obþinem rezulta-
tele pe care le meritãm. În primul rând
însã îmi doresc sã fiu sãnãtos, fiind-
cã acum un an m-am accidentat ºi am
stat 3 luni pe barã, iar apoi mi-a luat
ceva timp sã reintru în formã. Asta a
fost ºi cauza evoluþiilor mele poate

sub aºteptãri din sezonul trecut.

- Ce ºanse sunt sã prindeþi play-
off-ul, þinând cont de cele 4 puncte
care vã desparte de locul 6?

A. M.: Eu sunt sigur cã vom fi în
play-off, nici nu vreau sã mã gân-
desc la altceva.

- Pe ce te bazezi, aveþi aºi în mâ-
necã?

A. M.: Mã bazez pe lotul nostru
valoros, pe faptul cã suntem o echi-
pã unitã, cu jucãtori care pot apãrea
oricând sã facã diferenþa. Aþi vãzut
în ce formã este Ivan ºi cel gol a dat
acum Bawab la câteva minute dupã
ce a intrat. ªi mai sunt ºi alþii care vor
ieºit la rampã.

- Puteþi repeta la Ploieºti victo-
ria din sezonul trecut?

A. M.: E foarte important meciul ºi
cred cã putem câºtiga, aºa cum am
fãcut-o ºi în primãvarã, dar nu ne va fi
deloc uºor. ªi ei au mare nevoie de
puncte ºi din ce am vãzut au avut ºi ei
ghinion, la fel ca noi, în unele meciuri.
Cred cã vom lua cel puþin un punct de
la Ploieºti, dar ne dorim victoria.

- Ai jucat în naþionalã pe vre-
mea lui Victor Piþurcã ºi au fost
multe pãreri care te vedeau în tri-
color ºi în urma evoluþiilor din
acest sezon. Te gândeºti sã prinzi
lotul pentru Euro 2016?

A. M.: Eu îmi propun sã joc la un
nivel bun în continuare ºi sper sã fiu
convocat de selecþioner pentru ur-
mãtoarea acþiune, la meciurile cu Fe-
roe ºi Finlanda. Nu mã gândesc chiar
aºa de departe, la Euro, sper ca mai
întâi sã ne calificãm ºi apoi toþi jucã-
torii probabil vor încerca sã prindã
lotul pentru turneu final.

- Ce diferenþe ai resimþit de
când ai venit la Craiova, faþã de
FC Braºov?

A. M.: La Craiova se trãieºte acest
fenomen cu altã pasiune, aici lumea
este înnebunitã dupã fotbal ºi reac-
þioneazã în consecinþã. Nu se accep-
tã paºi greºiþi nici afarã, cu atât mai
puþin acasã, fanii exultã la victorii ºi
sunt foarte supãraþi când pierdem. Îi
înþeleg, sunt învãþaþi cu fotbal de
calitate ºi cu rezultate, ºtim ce tradi-
þie are ªtiinþa, de aceea ne dorim ºi
noi foarte mult sã le oferim un trofeu
cât putem de repede. La Braºov lu-
mea era mai înþelegãtoare, îºi dorea,
evident, rezultate, dar nu cu ardoa-
rea de aici, oltenii sunt vulcanici. Îmi
pare rãu ºi de Braºovul meu cã nu
mai e în prima ligã, sper din tot sufle-
tul sã revinã cât mai repede la cel mai
înalt nivel.

- Cum vã simþiþi pe „Extensiv”?

A. M.: ªtiu cã s-au fãcut eforturi sã
avem toate condiþiile ºi pe „Extensiv”,
dar nu poþi transforma total stadionul.
Pe „Ion Oblemenco” era altceva, altã
atmosferã, alte condiþii de joc, un te-
ren mai mare, nu se comparã...

- Peste un an probabil veþi juca
pe un stadion ultramodern, care va
crea o emulaþie aparte. Pe de altã
parte, la Cluj s-a fãcut un stadion
nou, dar „U” a retrogradat, nici
Ploieºtiul nu stã prea bine, deºi are
tot un stadion nou. Crezi cã Uni-
versitatea se va ridica la nivelul
cerut de o arenã de nivel european,

mai ales cã se avanseazã nume uria-
ºe pentru inaugurare?

- Sper în primul rând sã se termine
stadionul ºi sã revenim cât mai repe-
de pe „Ion Oblemenco”. Acolo este
casa noastrã, era altfel acolo, ne sim-
þeam mai bine din toate punctele de
vedere. Când se va termina cred cã
va fi ceva deosebit. Lumea sã aibã
încredere cã ºi noi ne vom ridica la
nivelul cerut, echipa va fi demnã de
noua arenã!

- Te-ai acomodat cu oraºul, ce
îþi place la Craiova?

A. M.: Îmi place oraºul ºi lumea,
ador sã mã relaxez, sã mã plimb prin
Parcul Romanescu. ªi centrul vechi
îmi place, seamãnã cu Braºovul, dar
Parcul Romanescu este ceva unic, nu
cred cã gãseºti în multe oraºe din
Europa un asemenea parc.

- Ce jucãtor preferat ai din fot-
balul mondial?

A. M.: Îmi place Steven Gerrard, e
jucãtorul pe care-l apreciez foarte
mult. Îmi plac  stilul sãu, execuþiile,
sacrificiul pe teren, calitãþile de lider,
respectul pe care-l impune.

- Pe care dintre fotbaliºtii ro-
mâni þi l-ai dori la Craiova?

- Eu aº vrea sã vinã Lucian Sân-
mãrtean, îl aºtept la Craiova cu bra-
þele deschise, e un jucãtor deosebit.
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