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OFF-uri de GABRIEL
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- Popeasca e trup ºi suflet în po-
liticã: cu sufletul pentru partid
ºi cu trupul pentru preºedinte.
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De mai bine de o lunã, practic din 15 august
a.c., echipa de criminaliºti craioveni, condusã de
procurorul Eugen Cristian Grigorie, de la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj, îºi bate capul
sã descopere circumstanþele în care ºi-a pierdut
viaþa tânãra Ionela Alexandra Goghez, fostã elevã
a Colegiul Naþional “Gheorghe Chiþu”, din Craio-
va, angajatã sezonier la restaurantul “Ciobãna-

ªi avea 10 la purtare!ªi avea 10 la purtare!ªi avea 10 la purtare!ªi avea 10 la purtare!ªi avea 10 la purtare!
ºul” din Parcul “Nicolae Romanescu”, al cãrui
cadavru, într-o stare avansatã de descompunere,
“mâncatã” de câinii comunitari, a fost identificat,
în apropiere de locul de muncã, chiar în liziera
parcului. “Moartea suspectã”, cum este înregis-
trat cazul, þine în alertã anchetatorii care au ex-
plorat deja toate pistele posibile.

Cu prilejul împlinirii a 200 de ani
de la sfinþirea Bisericii Postelnicu
Fir din Craiova, credincioºii au
avut o bucurie aparte. Timp de
douã zile ºi trei nopþi, au prive-
gheat, înãlþând rugãciuni ºi închi-
nându-se Sfintelor Moaºte ale
Sfintei Mironosiþe Maria Magda-
lena, cea întocmai cu
Apostolii, care a fost
adusã special din Mã-
nãstirea Pantocrator,
judeþul Teleorman. 77777 CU
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Senatori ai PSD ºi UNPR propun
interzicerea organizaþiilor
politice cu caracter comunist
Mai mulþi senatori au depus la Parla-

ment o propunere legislativã privind in-
terzicerea organizaþiilor politice cu ca-
racter comunist. Iniþiatorii, 26 de membri
ai PSD, UNPR ºi independenþi, printre
care Ilie Sârbu, Gabriela Firea, Mihai Fi-
for, Sorin Ilieºiu, Doina Fedorovici, Con-
stantin Mitu, Alexandru Cordoº, au pre-
cizat în proiect cã scopul acestei inter-
dicþii este prevenirea reinstaurãrii în Ro-
mânia a regimului totalitar comunist. Ini-
þiativa legislativã prevede cã aderarea la
o organizaþie politicã cu caracter comu-
nist se va pedepsi cu închisoare de la 3
la 6 ani, constituirea unei asemenea or-
ganizaþii se va pedepsi cu închisoare de
la 5 la 10 ani, iar sprijinirea sub orice for-
mã a acesteia se va pedepsi tot cu închi-
soare, de la 2 la 4 ani. De asemenea, se
menþioneazã cã ºi “tentativa se pedep-
seºte”. Proiectul a fost depus în 17 sep-
tembrie ºi se aflã în consultare publicã la
Senat.

Primul termen în dosarul lui
Ponta, stabilit pentru astãzi,
la Curtea Supremã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a sta-

bilit pentru astãzi  primul termen al jude-
cãrii dosarului în care premierul Victor
Ponta a fost trimis în judecatã de DNA.
Ponta a fost trimis în judecatã, joi, pen-
tru fals în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã (17 infracþiuni), complicitate la eva-
ziune fiscalã, în formã continuatã, ºi spã-
larea banilor, fapte sãvârºite în calitate
de avocat, reprezentant legal al Cabi-
netului Individual de Avocat ‘’Ponta
Victor-Viorel’’. Tot joi, Cristina Rotaru,
judecãtoarea cãreia i-a fost repartizat
acest dosar, a fãcut cerere de abþinere
pe motiv de incompatibilitate. Cererea
acesteia a fost aprobatã, iar dosarul a
fost repartizat aleatoriu altui judecãtor.
În dosar mai sunt trimiºi în judecatã se-
natorul Dan ªova, sub control judiciar,
avocat coordonator al Societãþii Civile
de Avocaþi ‘’ªova ºi Asociaþii’’, Lau-
renþiu Ciurel, la data faptelor având ca-
litatea de director general al SC Com-
plexul Energetic Rovinari SA, Dumitru
Cristea, la data faptelor director general
al Complexului Energetic Turceni, ºi
Octavian Laurenþiu Graure, la data fap-
telor director economic al Complexului
Energetic Turceni.

Ministrul de Externe, Bogdan Au-
rescu, a declarat, dupã consultãrile
cu omologul olandez, Bert Koenders,
cã în ceea ce priveºte migraþia tre-
buie gãsite soluþii durabile pentru ges-
tionarea “la sursã” a problemei, el
opinând cã ridicarea de garduri “este
un gest mai degrabã autist ºi inac-
ceptabil”.

“În ceea ce priveºte migraþia, am
reiterat necesitatea unei viziuni stra-
tegice la nivelul UE care sã abordeze
toate dimensiunile acestei problema-
tici, mai ales sã încercãm sã gãsim
soluþii durabile pentru gestionarea la
sursã în statele de origine a proble-
mei migraþiei, pentru cã este nevoie
de a trata cauzele acestui fenomen ºi
nu doar simptomele pe care le ve-
dem astãzi în Europa. I-am spus
domnului ministru cã, în opinia mea,
ridicarea de garduri care sã delimite-
ze Europa civilizatã, între ghilimele, de restul
Europei este un gest mai degrabã autist ºi inac-
ceptabil, în afara spiritului european. În schimb,
România este frontiera externã a UE ºi a NATO
ºi avem toatã capacitatea de a apãra comunita-
tea de valori din care facem parte”, a afirmat
Aurescu.

Ministrul de Externe olandez a arãtat cã este
important ca problema sã fie rezolvatã prin co-
laborare între þãrile UE ºi cã trebuie vãzut care

Desfiinþarea instanþelor mili-
tare se impune din cauzã cã ju-
decãtorii militari nu îndeplinesc
garanþiile de independenþã ºi im-
parþialitate, potrivit concluziilor
unui raport întocmit de un grup
de lucru din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM).
Un alt motiv pentru care se con-
siderã necesarã desfiinþarea in-
stanþelor militare este activitatea
foarte redusã, care implicã re-
surse bugetare inutile, pentru efi-
cientizarea activitãþii sistemului
judiciar propunându-se ca sche-
mele de personal sã fie transfe-
rate instanþelor civile, mult mai
încãrcate decât cele militare.

“Concluzia justã, care nu dã
loc la echivocuri, este cea a des-
fiinþãrii instanþelor militare ca fi-
ind inadecvate actualului sistem
judiciar. (...) Desfiinþarea instan-
þelor militare este singura solu-
þie ce dã satisfacþie atât eficien-
þei activitãþii sistemului de justi-
þie, cât ºi asigurãrii tuturor ga-
ranþiilor de independenþã ºi im-
parþialitate ale instanþelor ºi ju-
decãtorilor din România”, se ara-
tã în raportul care analizeazã
impactul noilor coduri – Codul
civil, Codul de procedurã civilã,
Codul penal ºi Codul de proce-
durã penalã.

Grupul de lucru va propune
CSM sã sesizeze iniþiatorul le-
gislativ, respectiv Ministerul Jus-
tiþiei, în vederea desfiinþãrii in-
stanþelor militare ºi alocãrii
posturilor de judecãtori ºi per-
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sunt originile acestei crize. “În contextul crizei
cu refugiaþii pe care o avem în Europa, este
important ca toate þãrile din Europa sã colabo-
reze ºi sã discute despre ce este de fãcut ºi este
important ca toate þãrile sã ia deciziile a douã
componente. În primul rând, trebuie sã abor-
dãm problema de la rãdãcinã, când am avut
reuniunea miniºtrilor Afacerilor Interne, se vor-
bea despre o componentã foarte importantã care
se va discuta la summit-ul de miercuri, care

sunt originile aceste crize,
nu numai conflictul din Si-
ria, ci ºi sprijinul acordat
refugiaþilor în Libia, coo-
perarea pe care o avem cu
Turcia ºi trebuie sã aflãm
care sunt originile crizei ºi
cred cã este important sã
discutãm sãptãmâna aceas-
ta. Trebuie sã dãm dovadã
de solidaritate în Europa,
toatã lumea trebuie sã cola-
boreze, este o încercare din
care nu poate ieºi nicio þarã
dacã acþioneazã singurã. De
asemenea, încrederea care
existã între þãrile UE este
maximã pentru cã nu avem
alternativã la colaborare ºi
sunt convins cã vom cola-
bora constructiv, pentru a
rezolva problema, este un

test pentru Europa. Cu toþii avem probleme dife-
rite, dar trebuie sã rezolvãm aceastã problemã
împreunã”, a arãtat oficialul olandez.

Cei doi miniºtri au menþionat relaþiile diploma-
tice bune între cele douã þãri, fiind sãrbãtoriþi în
acest an 135 de ani de relaþii diplomatice. Cu
aceastã ocazie, Orchestra Regalã din Olanda va
susþine un concert în cadrul Festivalului “Geor-
ge Enescu” ºi va fi organizatã o expoziþie cu
documente care ilustreazã relaþia diplomaticã.

sonal auxiliar instanþelor care
urmeazã sã preia activitatea ac-
tualelor instanþe militare, dar ºi
instanþelor foarte încãrcate cu
activitate. Printre argumentele
aduse în sprijinul acestei propu-
neri se numãrã ideea de eficien-
þã a activitãþii instanþelor, care a
fost corelatã adoptãrii noilor
coduri, în prezent existând di-
ferenþe foarte mari între volu-
mul de muncã de la cele militare
ºi cele civile.

“Spre exemplu, în anul 2014
încãrcãtura cu dosare pe un ju-
decãtor militar la tribunalele mi-
litare a fost de 46 de dosare (în
condiþiile în care 50% din aces-
te cauze au fost pe legea penalã
mai favorabilã, situaþie tranzito-
rie ce nu va mai fi întâlnitã în
perioada urmãtoare), în timp ce
la tribunalele civile încãrcãtura
a fost cu mult superioarã, de 918
dosare pe judecãtor, iar în timp
ce la Curtea Militarã de Apel s-a
înregistrat un numãr de 70 do-
sare pe un judecãtor militar (ace-
eaºi observaþie ca la tribunalele
militare legatã de legea penalã
mai favorabilã), la curþile de apel
civile încãrcãtura de dosare a
fost de 945 dosare pe un jude-
cãtor”, se precizeazã în raport.

Existenþa instanþelor militare
este apreciatã ca fiind “mai de-
grabã o moºtenire a sistemului
dictatorial comunist decât o re-
alitate necesarã actualului con-
text social, economic ºi politic”,
în condiþiile în care dupã 1990

au fost demilitarizate o serie de
categorii profesionale, un exem-
plu în acest sens fiind poliþiºtii.
Un alt argument se referã la în-
doielile în ce priveºte “existenþa
deplinã, constituþionalã, a garan-
þiilor de independenþã ºi impar-
þialitate ale instanþelor militare”.

“Faptul cã judecãtorii militari
au un statut hibrid, aparþinând
prin cariera profesionalã de sis-
temul de justiþie, dar în ce pri-
veºte cariera militarã aparþinând
de Ministerul Apãrãrii Naþiona-
le. Nu e asiguratã pe deplin, în
lipsa unor plase de protecþii
adecvate, garanþia de indepen-
denþã a judecãtorilor militari,
din moment ce promovarea în
grade militare, cu consecinþe
materiale evidente (creºteri sa-
lariale), este fãcutã de Ministe-
rul Apãrãrii Naþionale, în con-
diþiile prevãzute de Regulamen-
tul comun al CSM ºi Ministerul
Apãrãrii Naþionale, însã potri-
vit Legii nr. 80/1995 privind sta-
tul cadrelor militare. Pentru îna-

intarea în grad militar, conform
acestei legi, este necesarã o
evaluare pe baza unor califica-
tive care se acordã de comisii
formate din militari, deci per-
soane ºi structuri din afara sis-
temului de justiþie”, se precizea-
zã în raport.

Rolul comisiei care a întoc-
mit raportul a fost de a analiza
impactului noilor coduri asupra
activitãþii instanþelor ºi parche-
telor, apoi sã înainteze CSM re-
comandãri în vederea eficienti-
zãrii ºi îmbunãtãþirii activitãþii in-
stanþelor ºi parchetelor. Analiza
a fost realizatã pe cinci paliere
(obiective), legate între ele. Ob-
iectivele cuprind un istoric an-
terior intrãrii în vigoare a noilor
coduri, un istoric dupã intrarea
în vigoare, o analizã a datelor
statistice ºi a dinamicii activitã-
þii instanþelor ºi parchetelor în
raport cu perioada de trecere de
la vechile coduri la noile coduri,
infrastructura ºi concluziile/re-
comandãrile grupului de lucru.
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De mai bine de o lunã, practic
din 15 august a.c., echipa de cri-
minaliºti craioveni, condusã de
procurorul Eugen Cristian Grigo-
rie, de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, îºi bate capul sã
descopere circumstanþele în care
ºi-a pierdut viaþa tânãra Ionela
Alexandra Goghez, fostã elevã a
Colegiul Naþional “Gheorghe Chi-
þu”, din Craiova, angajatã sezoni-
er la restaurantul “Ciobãnaºul” din
Parcul “Nicolae Romanescu”, al
cãrui cadavru, într-o stare avan-
satã de descompunere, “mânca-
tã” de câinii comunitari, a fost
identificat, în apropiere de locul de
muncã, chiar în liziera parcului.
“Moartea suspectã”, cum este în-
registrat cazul, þine în alertã an-
chetatorii care au explorat deja

MIRCEA CANÞÃR

ªi avea 10 la purtare!ªi avea 10 la purtare!ªi avea 10 la purtare!ªi avea 10 la purtare!ªi avea 10 la purtare!
toate pistele posibile. În astfel de
cazuri complexe, nimeni nu poate
face pe deºteptul, afirmând cã
descoperirea fãptaºului sau fãp-
taºilor este la mintea cocoºului,
deºi în zilele noastre mulþi proºti
se înscriu în rândurile atotºtiutori-
lor. Sigur, faptul cã un posibil cri-
minal este în stare de liberate nu
e deloc liniºtitor. Dimpotrivã. Si-
gur cã echipa de criminaliºti îºi
joacã “bonitatea”, prestigiul pro-
fesional, Craiova, de-a lungul tim-
pului, având “scule”, expresie de-
loc îngrijitã, de criminaliºti, (Ion
Crivineanu, ºi Ion Vânãtoru – pro-
curori, Sandu Dolea, Titu Petres-
cu ºi Ion Cojocariu – poliþiºti, enu-
merarea ar putea continua, ºi am
comite o nedreptate, dacã i-am
omite pe procurorii Gheorghe Co-

vei ºi Dan Volintiru, cu o “rezol-
vare” de manual criminalistic).
Sigur cã metodele bazate pe eter-
nul amãnunt, pornind de la un fir
de pãr, un nasture, un dinte etc.,
rãmân “actuale”, fiindcã în inves-
tigarea unei crime nu existã cla-
sic ºi modern, nu existã nimic “pro-
fund” ºi nimic “superficial”. Nu
existã nimic plicticos sau antre-
nant în descoperirea unui asasinat.
Crimele sunt aºa cum sunt, crimi-
naliºtii – aceiaºi investigatori me-
ticuloºi, rãbdãtori, mereu ºi mereu
în faþa unei alte probleme, deºi
tehnicile de lucru, în lumea în care
trãim, sunt mult mai sofisticate. ªi
nu ne propunem sã facem referi-
re la ele. “Cazul Ionela Alexan-
dra Goghez” a devenit complicat
ºi prin neputinþa Institutului de

Medicinã Legalã din Craiova (ºi-
a invocat precara dotare) de a
oferi probele peremptorii, solicitate
de echipa de criminaliºti, necesa-
rã fiind interpretarea unor anali-
ze, de Institutul Naþional de Medi-
cinã Legalã “Mina Minovici” din
Bucureºti. Evident, nu s-a bãtut
pasul pe loc ºi anchetatorii crimi-
naliºti au propriile constatãri ºi
concluzii, care deocamdatã þin de
secretul investigaþiei. Interesant
este faptul cã aproape totul le-a
fost potrivnic: cadavrul a fost des-
coperit târziu, apoi, ca un exem-
plu, deloc banal, situaþia ºcolarã pe
discipline de învãþãmânt ºi ani de
studiu, a celei care a fost Ionela
Alexandra Goghez, din Goeºti,
atestã cã avea nota 10 la purtare.
Ori, din tot ceea ce s-a aflat ulte-

rior, despre anturajul acesteia ex-
traºcolar, lucrurile aveau o cu to-
tul altã configuraþie. ªi tocmai
“configuraþia”, la care facem re-
ferire, anturajele rãtãcite, au
aruncat criminaliºtii de pe o pis-
tã pe alta, dintr-un raþionament
în altul, administrându-ºi cu acri-
bie probele. Investigaþia crimi-
nalisticã se apropie, cum spu-
neam, de sfârºit. Nu un “acar
Pãun” este cãutat, ci fãptaºul
real a cãrui identificare trebui
însuºitã de procurorul de caz ºi,
mai mult, trebuie sã reziste în
faþa instanþei de judecatã. Po-
vestea realã se anunþã cutremu-
rãtoare, cu atât mai mult cu cât
s-a derulat în Parcul „Nicolae
Romanescu”, prezent în toate
cataloagele Europei.

Meteorologii au emis, ieri, o informare de instabilitate atmos-
fericã accentuatã, pentru toatã þara valabilã de la ora 14.00 pânã
luni la ora 18.00, urmând a se manifesta prin averse ºi vijelie în
vestul, nordul ºi centrul þãrii, precum ºi în zonele de munte. În
intervalul menþionat, în vestul, nordul ºi centrul þãrii, precum ºi
în zonele de munte vor fi perioade de timp cu instabilitate at-
mosfericã accentuatã ce se va manifesta prin averse, descãr-
cãri electrice ºi intensificãri de scurtã duratã ale vântului, ce pot
lua trecãtor aspect de vijelie, se aratã în informare. Ploile vor avea
ºi caracter torenþial, iar cantitãþile de apã vor depãºi local 15 l/mp
ºi izolat 30 - 40 l/mp. Pe arii restrânse va cãdea grindinã.

Numãrul unitãþilor de învãþãmânt asigurate cu pazã umanã
au crescut cu 7%, la 5.167, în învãþãmântul preuniversitar, se
aratã într-un raport al Inspectoratului General al Poliþiei Ro-
mâne (IGPR) realizat înainte începerii anului ºcolar. Din aces-
tea, 3.606 sunt în mediul urban ºi 1.561 în mediul rural. De
asemenea, o creºtere semnificativã au înregistrat ºi ºcolile
asigurate cu pazã prin societãþi specializate de pazã (21,1%).
Astfel, 7.812 (39%) unitãþi de învãþãmânt preuniversitar sunt
dotate cu sisteme de supraveghere video (4.005 în mediul ur-
ban ºi 3.807 în mediul rural). Faþã de sfârºitul anului ºcolar
precedent, numãrul unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
dotate cu sisteme video a crescut cu 9%. La început de an
ºcolar, Poliþia Românã a reluat activitãþile în zona unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar. Mãsurile pe care le vor lua poliþiºtii
sunt structurate pe mai multe paliere ºi includ verificarea mo-
dului de supraveghere, pazã ºi acces în unitãþile ºcolare în
conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, acordarea
sprijinului de specialitate (activitãþi pentru menþinerea ordinii
publice, intervenþia în cazul evenimentelor produse în perime-
trul unitãþilor ºcolare, sesizate prin 112 ºi combaterea absen-
teismului ºcolar).

IGPR: Numãrul ºcolilor cu pazã
umanã a crescut cu 7%, iar al celor

cu supraveghere video, cu 9%

Ploi ºi vijelii în toatã þara,
pânã desearã
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Sãptãmâna trecutã, pe 16 sep-
tembrie a.c., Judecãtoria Segarcea
dispunea, la propunerea procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Segarcea, arestarea pre-
ventivã pe 30 de zile a lui Marcel
Mustaþã, Marin Mustaþã ºi Ghiþã
Baiaram, toþi trei din Bãileºti, cu
vârste cuprinse între 19 ºi 21 de
ani, pentru viol, lipsire de libertate
ºi conducere fãrã permis. Din cer-
cetãrile poliþiºtilor ºi procurorilor
s-a stabilit faptul cã, în noaptea de
15 spre 16 septembrie a.c., Mar-
cel Mustaþã ºi Ghiþã Baiaram, în
timp ce se plimbau cu un autotu-

La acest sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii rutieri doljeni
au acþionat pe principalele drumuri din judeþ pentru pre-
venirea accidentelor cauzate de nerespectarea regimului

Având în vedere accidentele din
ultima perioadã în care au fost im-
plicaþi mai mulþi bicicliºti ºi con-
ducãtori de vehicule cu tracþiune
animalã, poliþiºtii doljeni din cadrul
structurilor de ordine publicã ºi
poliþie rutierã au desfãºurat, în
acest week-end, o amplã acþiune
cu caracter educativ-preventiv.

Astfel, poliþiºtii Serviciului
Rutier ºi Serviciului de Ordine
Publicã s-au deplasat pe princi-
palele drumuri din judeþ, unde s-
au produs accidente rutiere în
care au fost implicate aceste ca-
tegorii de participanþi la trafic,
dar ºi în zona târgurilor de sãp-
tãmânã din mediul rural ºi au

Conform IPJ Dolj, vineri, în
urma activitãþilor specifice desfã-
ºurate, poliþiºti din cadrul Servi-
ciului de Investigaþii Criminale
Dolj ºi Secþiei 4 Poliþie Ruralã
Coºoveni, cu sprijinul unei grupe
de mascaþi a Serviciului Acþiuni
Speciale, l-au depistat, în comu-
na Bratovoeºti, pe Cristinel
Popa, de 45 de ani, din lo-
calitate, pe numele cãruia
autoritãþile din Italia au emis
un mandat european de
arestare. Doljeanul a fost dat
în urmãrire fiind cãutat pen-
tru sãvârºirea, pe teritoriul
acestei þãri, a opt infracþi-
uni de furt, în perioada
06.12.2013 - 23.04.2014.
Persoana în cauzã a fost

TTTTTrei doljeni arestaþi dupã ce aurei doljeni arestaþi dupã ce aurei doljeni arestaþi dupã ce aurei doljeni arestaþi dupã ce aurei doljeni arestaþi dupã ce au
violat o fatã, pe câmpviolat o fatã, pe câmpviolat o fatã, pe câmpviolat o fatã, pe câmpviolat o fatã, pe câmp
Trei tineri doljeni, cu vârste cuprinse

între 19 ºi 21 de ani, au fost arestaþi pre-
ventiv pe 30 de zile pentru viol, lipsire
de libertate în mod ilegal ºi conducerea
unui autovehicul pe drumurile publice
fãrã a poseda permis de conducere. Ho-

tãrârea de arestare a rãmas definitivã vi-
neri, la Tribunalul Dolj. Cei trei sunt acu-
zaþi cã au luat în maºinã o fatã, au dus-o
în câmp, la marginea comunei Bârca, ºi
au violat-o, fiind prinºi de poliþiºti la scurt
timp dupã comiterea faptei.

rism Volkswagen prin comuna
Mãceºul de Sus (fãrã ca vreunul
dintre ei sã fie posesor de permis
auto), au observat o fatã pe stra-
dã, au luat-o în maºinã ºi s-au oprit
în afara comunei Bârca, în câmp.
Acolo li s-a alãturat ºi Marin Mus-
taþã, iar prin ameninþãri ºi acte de
violenþã, cei trei au forþat-o pe fatã,
o tânãrã de 19 ani, sã întreþinã ra-
porturi sexuale. Fata a reuºit, la un
moment dat, sã-ºi sune un prie-
ten, care l-a anunþat pe tatãl ei, cel
din urmã anunþând poliþiºtii din
Bârca despre cele petrecute.

Oamenii legii au fãcut imediat

filtre rutiere, fiind anunþaþi ºi po-
liþiºtii din localitãþile învecinate,
astfel cã dupã ce au plecat de la
locul faptei, poliþiºtii au oprit ma-
ºina autorilor în comuna Bârca.
Fata a fost audiatã, îndrumatã cã-
tre Institutul de Medicinã Legalã
Craiova, de unde a obþinut certifi-
cat medico-legal care atestã cã a
fost victima infracþiunii de viol,
având nevoie de 10 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecarea leziu-
nilor suferite, iar cei trei tineri au
fost reþinuþi din noaptea respecti-
vã, iar pe 16 septembrie au fost
arestaþi preventiv.

Toþi trei au contestat hotãrârea
Judecãtoriei Segarcea, cerând sã
fie plasaþi în arest la domiciliu sau
sub control judiciar, însã vineri, 18
septembrie a.c., Tribunalul Dolj le-
a respins contestaþiile: „Respinge
contestaþiile formulate de inculpa-
þii Mustaþã Marcel, Baiaram Ghi-
þã, ºi Mustaþã Marin, împotriva
încheierii cu nr. 7/16.09.2015 pro-
nunþatã de Judecãtorul de drepturi

ºi libertãþi din cadrul Judecãtoriei
Segarcea. În baza art. 275 alin. 2
C.pr.pen Obligã contestatorii la
plata unei sume de câte 80 lei fie-
care, cheltuieli judiciare în favoa-
rea statului. Definitivã. Pronun-
þatã în camera de consiliu din,
18.09.2015”. În aceste condiþii
vor rãmâne dupã gratii cel puþin
pânã la expirarea celor 30 de zile
pe cât au primit mandatele.

Cãutat de italieni pentru opt furturi,
prins de poliþiºtii doljeni

Un doljean de 45 de ani, dat în urmãrite internaþionalã de autoritãþile din
Italia pentru comiterea a opt infracþiuni de furt, a fost prins de poliþiºti în

comuna Bratovoeºti. Sâmbãtã, Curtea de Apel Craiova i-a emis mandat de
arestare pentru 15 zile în vederea demarãrii formalitãþilor pentru extrãdare.

prezentatã magistraþilor Parchetu-
lui de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova ºi apoi Curþii de Apel Craio-
va, unde i s-a emis mandat de ares-
tare preventivã pentru 15 zile, în
vederea demarãrii procedurilor de
extrãdare, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Razii rutiere în judeþ
Poliþiºtii rutieri doljeni au aplicat, la acest sfârºit de

sãptãmânã, peste 100 de amenzi pentru abateri de la
legislaþia în vigoare, 30 dintre acestea vizându-i pe
ºoferii vitezomani. Oamenii legii au reþinut ºi 15
permise de conducere.
legal de vitezã, precum ºi de neacordarea de prioritate
de cãtre conducãtorii auto pietonilor angajaþi regulamen-
tar în traversarea strãzii prin loc prevãzut cu indicator
sau marcaj. De asemenea, poliþiºtii au verificat ºi modul
în care este respectatã legislaþia rutierã de cãtre condu-
cãtorii autovehiculelor înmatriculate în alte state.

„Pe parcursul acestor activitãþi poliþiºtii au consta-
tat 114 abateri de naturã contravenþionalã, pentru sanc-
þionarea cãrora au aplicat amenzi ce depãºesc suma de
30.000 lei, dintre care  30 pentru vitezã neregulamenta-

rã, 13 pentru neacordare de prioritate pietonilor, iar alte
20 amenzi au fost aplicate pentru abateri sãvârºite de
ºoferii unor vehicule înmatriculate în alte state. De ase-
menea, au fost reþinute în vederea suspendãrii dreptului
de a conduce autovehicule pe drumurile publice 15 per-
mise de conducere”, ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

În cadrul raziilor, poliþiºtii rutieri l-au depistat pe Ga-
briel C, de 42 de ani, din Craiova, care a condus un
autoturism pe Calea Bucureºti din municipiu ºi nu a acor-
dat prioritate de trecere pietonilor angajaþi regulamentar
în traversarea strãzii. Conducãtorul auto a fost sancþio-
nat cu amendã în valoare de 420 lei ºi i s-a reþinut per-
misul de conducere în vederea suspendãrii dreptului de
a conduce pentru 30 de zile, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Cãruþaºii ºi bicicliºtii, „amendaþi” cu veste reflectorizante

mãri deosebit de grave”, a preci-
zat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Aceastã mãsura a fost luatã toc-
mai pentru a creºte vizibilitatea în
trafic a cãruþaºilor ºi bicicliºtilor ºi
a-i face sã înþeleagã importanþa
portului de elemente reflectorizan-
te ºi a respectãrii normelor rutiere.
Acþiunea s-a desfãºurat cu spriji-
nul CEZ Distribuþie, Civitas PSG
ºi G4S Kesh Solution.

,,amendat” cãruþaºii ºi bicicliºtii
cu veste reflectorizante.

„Mai mult decât atât,
poliþiºtii au stat de vorbã
cu participanþii la trafic,
oferindu-le sfaturi ºi reco-
mandãri cu caracter pre-
ventiv pentru a adopta o
conduitã responsabilã, în
scopul prevenirii implicã-
rii acestora în accidente
rutiere, care pot avea ur-
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GEORGE POPESCU Papa – apostol al Pãcii?Papa – apostol al Pãcii?Papa – apostol al Pãcii?Papa – apostol al Pãcii?Papa – apostol al Pãcii?Ocupatã pânã peste cap cu exodul de
refugiaþi, Europa pare prea puþin interesatã
de vizita Papei Francisc în Cuba ºi în SUA.
Cu excepþia, fireºte, a instanþelor, mediati-
ce, dar mai ales politice din destinaþiile aces-
tei întreprinderi papale, cea de-a treia, în
ultimii 17 ani, la acest nivel pe care Vatica-
nul o propune ca opþiune cu un impact po-
litic cu totul inedit ºi, de aceea, surprinzã-
tor pentru liderii lumii de azi. Departe de
ecoul vizitei, în ianuarie 1998, a Papei po-
lonez Ioan Paul al II-lea, dar, cu siguranþã,
surclasând-o pe cea a predecesorului sãu,
Benedict al XVI-lea, din martie 2012, aceas-
ta din urmã, începutã sâmbãtã, are toate
datele unui eveniment cu adevãrat epocal.

Contextul geopolitic cu adevãrat excep-
þional, în care a devenit atât de evident fa-
limentul intenþiei prea avântate de retrasare
a unor noi sfere de influenþã, cu o unicã
eventualã superputere ºi cu sateliþi discipli-
naþi, blocaþi în propriile utopii, precum
Uniunea Europeanã, e principala cauzã a
importanþei vizitei papale. Nu trebuie însã
ignoratã nici carisma lui Francisc, francis-
canã în esenþa ei asumatã, legitimatã înde-
osebi de chemarea sa la o Pace universalã,
datã fiind iminenþa unui al Treilea Rãzboi

Mondial, pe care eminenþa sa îl considerã
deja în act.

Cum era de aºteptat, statutul acestei vi-
zite s-a conturat deja într-o duplicitate pe
care media, mai ales cea transoceanicã, s-
a ºi grãbit s-o divulge, chiar ºi fãrã a o ana-
lizã la palierele mai adânci. De o parte,
Cuba, comunisto-castristã, oficial atee, l-a
întâmpinat pe Papã ca pe un adevãrat apos-
tol al lui Iisus, fapt relevant ºi din perspec-
tiva eºecului secular al ideologiilor marxi-
zante de a nimici credinþa ºi de a o substi-
tui cu religia unui umanism colectivist; de
cealaltã, SUA, aflatã la începutul unui nou
scrutin prezidenþial, poziþionând vizita pa-
palã la un nivel strict diplomatic, generând,
prin câteva decizii specifice unei democra-
þii canonizate, ºi disensiuni, cu o iotã de
provocare a instanþelor de la Vatican. E
vorba, înainte de toate, de prezenþa, deja
anunþatã, în rândul mulþimii selectate pen-
tru salutul Papei, a unor personalitãþi con-
troversate, mai ales ale unor minoritãþi aflate
sub incidenþa respingerii bisericii.

Pentru Cuba, nu e vorba de o curtoazie

gratuitã. Miza e, ca de fiecare datã, enor-
mã, ba chiar istoricã, dacã e coroboratã cu
restabilirea, dupã mai bine de o jumãtate de
veac, a relaþiilor, deocamdatã la nivel di-
plomatic, cu SUA. Izolatã, cu o economie
în plinã recesiune, dupã abandonarea ei de
cãtre fosta URSS ºi, de asemenea, pier-
zând nu doar comerþul avantajos cu foºtii
sateliþi ai Moscovei, ci ºi, mai recent, câte-
va oportunitãþi ale Venezuelei, ea însãºi într-
o stare precarã, Cuba lui Fidel îþi cautã guri
de ieºire ºi o face, ca orice dinastie de fa-
milie, sub spectrul fratelui Raul, autoipos-
taziat într-un urmaº ceva mai moderat.

Însã miza cea mai urgentã a micii insule
caraibiane o constituie determinarea nord-
americanilor sã punã capãt embargoului ale
cãrei consecinþe sunt de-acum vizibile în
toatã dimensiunea lor catastroficã. SUA cer,
în schimb, ca de fiecare datã, relaxarea spa-
þiului politic sub semnul respectãrii dreptu-
rilor omului. Ceea ce doar formal pare o
condiþie la îndemânã. Cu ori fãrã acordul
fratelui sãu mai mare, Fidel, Raul Castro a
învãþat lecþia istoriei – ori a istoriilor – mai

recente ºi anume cã cel mai mic gest de
slobozire a libertãþii de conºtiinþã nu e de-
cât un pas spre rãvãºirea ordinii constituite
ºi, în final, prin rãsturnarea ei. ªi liderii
americani cunosc lecþia chiar mai bine, mai
ales cã au „predat-o” cu succes în ultimele
decenii.

Miza, aºadar, e cumva pe muchie de cu-
þit, iar Papa Franscisc îi cunoaºte ºi el sem-
nificaþiile, dar ºi-a asumat premisele ºi con-
secinþele în deplinã cunoºtinþã de cauzã.
Dar ºi în deplin consens cu cei doi iluºtri
predecesori, dintre care, în ce-l priveºte pe
Ioan Paul al II-lea, cel puþin un enunþ rostit
la 25 ianuarie 1998 ºi-a pãstrat pânã acum
o semnificaþie profeticã:

„Cu uriaºele sale posibilitãþi Cuba poate
sã se deschidã spre lume ºi lumea poate sã
deschidã spre Cuba”.

Sub aceastã emblemã, vizita Papei
Francisc va fi un pas mic pentru cuba-
nezi ºi unul uriaº pentru omenire? Pânã
la judecata Istoriei, nu ne rãmâne decât
sã aºteptãm.

Dintre categoriile sociale care ar
fi avut nevoie de un consult de spe-
cialitate, dar nu l-au putut efectua,
pensionarii se disting prin frecven-
þa cea mai ridicatã, 26,3% din ei
confruntându-se cu imposibilitatea
de a participa la un consult medi-
cal, în ciuda problemelor de sãnã-
tate iminente vârstei. Ponderi ridi-
cate, de aproximativ 10%, ale ce-
lor care nu au ajuns, din diferite
motive, la consultul unui medic

7 din 10 români7 din 10 români7 din 10 români7 din 10 români7 din 10 români
nu au consultatnu au consultatnu au consultatnu au consultatnu au consultat
un medic,un medic,un medic,un medic,un medic,
anul trecutanul trecutanul trecutanul trecutanul trecut
Doar trei din zece români au consultat anul
trecut un medic specialist. Aceastã situaþie
este cauzatã în special de starea materialã
precarã, dar, în multe situaþii, ºi de lipsa unei
educaþii sanitare corespunzãtoare.

specialist, provin din cadrul cate-
goriilor de ºomeri ºi a lucrãtorilor
pe cont propriu (inclusiv patroni,
se aratã în document.

În totalul persoanelor de 16 ani
ºi peste, ponderea celor care anul
trecut nu au putut consulta un
medic specialist, deºi ar fi avut
nevoie, a fost de 11,3%. Proble-
ma este resimþitã mai cu seamã în
mediul rural. La nivelul anului tre-
cut, 70,9% din populaþia de 16 ani

ºi peste considerã cã deþine o sta-
re de sãnãtate bunã sau foarte
bunã, 20,4% este de pãrere cã sta-
rea de sãnãtate este satisfãcãtoa-
re, iar 8,7% crede cã prezintã o
stare de sãnãtate rea sau foarte rea.
Majoritatea persoanelor care con-
siderã cã au o stare precarã de sã-
nãtate sunt femei (61,5%), din
care mai puþin de o cincime spun
cã au o stare foarte rea. Persoane-
le în vârstã de 65 de ani ºi peste
reprezintã mai mult de jumãtate din
totalul populaþiei cu stare de sãnã-
tate rea sau foarte rea (57%).

Mortalitate în creºtere
Numãrul deceselor înregistrate

în anul 2014 a fost de 253,8 mii
cazuri, cu 1,8% mai multe faþã de
anul 2013. Din totalul persoanelor
decedate în anul 2014 cu reºedinþa
obiºnuitã sau domiciliul în Româ-
nia, ale cãror decese au fost înre-
gistrate la oficiile de stare civilã din
România, 253,3 mii persoane au
decedat în þarã, iar 0,5 mii persoa-
ne în strãinãtate. Creºterea numã-
rului de decese s-a manifestat la
nivelul ambelor medii de rezidenþã.
În mediul urban numãrul deceselor
a crescut de la 115,7 mii în 2013 la
118,3 mii decese în 2014, iar în
mediul rural de la 133,6 mii în 2013
la 135,5 mii decese în 2014.

La nivel teritorial, în 2014, mu-
nicipiul Bucureºti (21,3 mii) ºi ju-

deþele Bacãu, Dolj, Iaºi ºi Prahova
sunt zonele cu cel mai mare numãr
de decese (peste 8 mii), iar judeþul
Covasna a înregistrat numãrul cel
mai mic de decese (2,5 mii). Com-
parativ cu anul 2013, în anul 2014,
mortalitatea a crescut în municipiul
Bucureºti ºi în 32 de judeþe (cel mai
mult în Teleorman, cu 5,7%), iar
în 9 judeþe numãrul deceselor a scã-
zut (cel mai mult în Bihor, cu
2,5%). Toate aceste date au fost
prezente într-o publicaþie a Institu-
tului Naþional de Statisticã.

În Dolj, bolile de inimã
fac tot mai multe victime

Într-un alt raport, de data
aceasta al Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj, privind starea de sã-
nãtate a comunitãþii pe anul 2013,
se subliniazã faptul cã probleme de
sãnãtate pentru judeþul Dolj pot fi
considerate hipertensiunea arteria-
lã, diabetul, cardiopatia ischemicã
cronicã, tumorile, ciroza ºi alte
hepatite cronice, tulburãrile men-
tale ºi de comportament, BPCO,
boala ulceroasã ºi bolile cerebro-
vasculare. O problemã de sãnãta-
te este tuberculoza, consideratã un
adevãrat barometru al nivelului de
trai al populaþiei, situând Doljul în
anul 2013, conform cifrelor ope-
rative de la Institutul „M. Nasta”
pe locul întâi în ceea ce priveºte
incidenþa globalã prin tuberculozã

(cazuri noi ºi recidive) cu o valoa-
re de 113,0% (în scãdere faþã de
anul precedent când s-a înregis-
trat valoarea 123,4%) ºi locul trei
în ceea ce priveºte incidenþa (ca-
zuri noi) cu o valoare de 90,8%
(în scãdere faþã de anul 2012 când
s-a înregistrat valoarea 99,4%).

În anul 2013, morbiditatea prin
boli transmisibile situeazã pe pri-
mele locuri infecþiile acute de cãi
respiratorii superioare (7138,76 o/
oooo), pneumonia acutã viralã
(1381,03 o/oooo), infecþiile acute
de cãi respiratorii inferioare
(1198,82 o/oooo), BDA ( 560,30
o/oooo ), giardiozã (296,11 o/
oooo), varicela (207,9 o/oooo). Ca
o concluzie generalã anul 2013 s-
a caracterizat prin patologie respi-
ratorie, digestivã.

Structura morbiditãþii spitaliza-
te pe afecþiuni situeazã pe primele
locuri bolile aparatului respirator,
bolile aparatului digestiv ºi bolile
aparatului circulator. Frecvenþa
spitalizãrii în 2013 a fost 21,29%
în creºtere faþã de anul 2012 cu
0,42%. Potrivit reprezentanþilor
Direcþiei de Sãnãtate Publicã, ser-
viciile de sãnãtate din judeþul Dolj,
în structura lor actualã, pot asigu-
ra ameliorarea stãrii de sãnãtate a
populaþiei judeþului mai ales prin
derularea de programe de sãnãta-
te, centrate pe principalele proble-
me evidenþiate în Raport.

RADU ILICEANU
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“Am dori sã amintim “diplo-
maþilor” de ambele pãrþi ale “gar-
dului” cã problema cu care ne
confruntãm azi este una drama-
ticã, umanitarã ºi complexã. Este,
însã, în acelaºi timp, o problemã
a întregii comunitãþi europene ºi
trebuie tratatã în acest context nu
prin decizii individuale. Cerem
autoritãþilor române ºi maghiare
sã nu dezgroape orgolii istorice
ºi sã lucreze împreunã la gãsirea
unei soluþii europene. Observãm
cã, pe mãsurã ce lucrurile evo-
lueazã, spiritul european ºi prin-
cipiile la care am aderat cu toþii
în privinþa protejãrii drepturilor
universale, a asigurãrii libertãþii
de circulaþie, a drepturilor refu-
giaþilor, încep sã fie nesocotite.
Va anunþãm cã miza acestei si-
tuaþii de crizã o reprezintã OA-
MENII ºi nu gardurile de autoi-
zolare  sau interesele politicianis-
te”, a precizat, Ionuþ Stroe, pur-
tãtorul de cuvânt al PNL.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Liberalii iau act cu surprindere de
amplificarea tensiunilor diplomati-
ce dintre România ºi Ungaria, în
condiþiile în care autoritãþile ma-
ghiare „nu renunþã la gestul hazar-
dat, neinspirat ºi antieuropean” de

a ridicã un gard la graniþa Româ-
niei, iar autoritãþile române, în loc
sã imprime o abordare europeanã
a discuþiilor, se limiteazã în a rãs-
punde politicianist prin jigniri ºi
ameninþãri.

„Nu se poate aborda tehnica
aruncãrii problemei în curtea
celuilalt”

Partidul Naþional Liberal con-
damnã actele de violenþã de la gra-
niþa sârbo-ungarã ºi subliniazã cã
în acest context menþinerea unei
stãri tensionate la nivel diplomatic
nu rezolvã chestiunile reale cu care

se confruntã Uniunea Europeanã la
graniþa sa ci mai mult le adânceºte.
“Este nevoie de o decizie unitarã a
Consiliului European atât în privin-
þa numãrului de refugiaþi care tre-
buie repartizaþi echitabil dar, mai
important decât atât, a modului în
care þãrile expuse ºi care se vor
angaja sã îi primeascã trebuie sã
acþioneze în aceastã crizã, în sen-

sul integrãrii lor. Nu se poate abor-
da tehnica aruncãrii problemei în
curtea celuilalt prin încercarea de a
direcþiona forþat migranþii dintr-o
parte în alta a Europei. Þãrile UE
sunt dispuse sã coboare presiunea
ºi sã primeascã refugiaþi dar ca ur-
mare a unei împãrþiri echitabile ºi
echilibrate. Suntem reprezentanþii
unor þãri europene ºi ar trebui ca
frontul comun, în spiritul european
al politicilor pe care le-am îmbrãþi-
ºat cu toþii, sã prevaleze indiferent
de orgoliile personale”, subliniazã
purtãtorul de cuvânt al PNL.

„Este nevoie de fonduri europe-
ne suplimentare”

Liberalii susþin cã solidaritatea
este o stradã cu dublu sens ºi, mai

important decât numãrul refugiaþi-
lor care vor ajunge într-o þarã sau
altã, rãmâne stabilirea în mod uni-
tar a unui mecanism de azil ºi de
integrare bazat pe principiile sãnã-
toase ale UE. „Este nevoie de fon-
duri europene suplimentare pe care
România, la fel cã oricare altã þarã
care va gãzdui refugiaþi, sã le pri-
meascã pentru a dezvolta sisteme
speciale de asigurare a dreptului la
sãnãtate, de acces la învãþãmânt ºi
eventual, ulterior obþinerii dreptului
de ºedere, a dreptului la muncã ºi
liberã circulaþie. Reiterãm cã în
acest moment discuþia ar trebui sã
rãmânã axatã pe soluþii ºi nu pe cre-
area de noi fronturi de conflict”, se
mai precizeazã în comunicatul de
presã al PNL.

Eurodeputatului Victor Boºtinaru a pre-
cizat cã aceastã ocazie cã prim-ministrul
ungar a dovedit încã o datã care sunt va-
lorile sale reale. „De fapt, eu nu sunt foar-
te sigur cã pot fi denumite valori. Com-
portamentul sãu este contrar tuturor acþi-
unilor aºteptate de la un stat membru al
Uniunii Europene. Într-un moment în care
UE are nevoie de unitate pentru a face faþã
cu demnitate unui flux fãrã precedent de

Liderul popularilor europeni din Parlamen-
tul European, europarlamentarul Mandred
Weber, a declarat la finele sãptãmânii trecute
, la Strasbourg, cã premierul Victor Ponta ar
trebui sã facã un pas înapoi ºi sã lase justiþia
sã decidã. „Victor Ponta este singurul pre-
mier ce va fi judecat în timpul mandatului,
împotriva lui fiind formulate în mod oficial
mai multe capete de acuzare pentru corupþie
(n.r. – fals în înscrisuri sub semnãturã priva-
tã (17 infracþiuni), complicitate la evaziune
fiscalã în formã continuatã, spãlarea banilor
ºi conflict de interese). Din aceastã cauzã ima-
ginea României are de suferit fiind în acelaºi
timp o dovadã a lipsei de respect pentru ce-
tãþenii români, care meritã mult mai mult. De
aceea cerem demisia imediatã a domnului
Ponta!”, a adãugat Manfred Weber.

Vicepreºedinþii Grupului S&D din Parlamen-
tul European, eurodeputatul Victor Boºtinaru ºi
eurodeputatul ungar Péter Niedermüller, au
reacþionat la anunþul fãcut în aceastã sãptãmâ-
nã de cãtre premierul ungar Viktor Orban, con-

form cãruia ar putea fi construit un gard la gra-
niþa dintre Ungaria ºi România. În opinia celor
doi eurodeputaþi, Ungaria, sub conducerea lui
Viktor Orban, se îndreaptã în mod clar în di-
recþia opusã valorilor fundamentale europene.

Manfred Weber, preºedintele PPE:

„Premierul Victor Ponta ar
trebui sã facã un pas înapoi
ºi sã lase justiþia sã decidã”

refugiaþi care fug de rãzboi,
violenþã, sãrãcie, Orban con-
struieºte un gard la frontie-
ra cu Serbia, implementeazã
un pachet legislativ care per-
mite arestarea refugiaþilor ºi
în final, anunþã ridicarea al-
tui gard la graniþa cu Româ-
nia...”, susþine deputatul eu-
ropean.

 Europarlamentarul român
a mai spus cã în timp ce li-
derii UE încearcã sã se punã
de acord cu privire la un rãs-
puns european la aceastã cri-
zã, prim-ministrul ungar nu
gãseºte nicio metodã mai
bunã decât izolarea Ungariei de Uniune, atât
politic, cât ºi geografic. „Nu ºtiu cât de
departe vrea Orban sã meargã, dar cu si-

guranþã el nu se pot aºtepta ca UE sã rã-
mânã tãcutã maghiari vor înþelege cât de

dãunãtoare sunt acþiunile lui pentru
Uniunea Europeanã ºi în special pen-
tru Ungaria”.

De asemenea, eurodeputatului
ungar, Péter Niedermüllera a pus de-
getul pe ran ºi a subliniat faptul cã
Uniunea Europeanã înseamnã unita-
te, pace, toleranþã ºi solidaritate.
„Suntem o familie formatã din mai
multe naþiuni, iar familiile nu con-
struiesc ziduri, ele se ajutã, se pro-
tejeazã ºi se respectã reciproc. Sper
cã românii înþeleg cã aceste acþiuni
nu sunt acþiunile poporului maghiar,
ci ale guvernului”.
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În nucul din curtea bisericii
Postelnicu Fir s-a strecurat
toamna. Cojile fructelor au
crãpat ºi stau gata sã cadã,
semn cã a mai trecut un an ºi
miezul lor s-a copt. Copacul
acesta, cu crengile noduroase,
pare sã fie obiectul temerar al
locului. Duminicã dimineaþã,
umbra lui, neînfricatã în zilele
fierbinþi de varã, s-a lãsat co-
pleºitã de lumina blândã a soa-
relui de septembrie. Coroana
este toatã un luminiº care mân-
gâie creºtetele credincioºi.
Care aºezaþi pe scaune, care
în picioare, oamenii ascultã
slujba ce se sãvârºeºte la un
altar de varã. Preoþii sunt îm-
brãcaþi în veºminte strãluci-
toare, iar glasurile lor spun ru-
gãciunile Sfintei Liturghii într-
un fel anume de parcã nicio-
datã nu au fost atât de calde ºi
primitoare.

Postelnicu Fir,
bisericuþa care
a adunat 200

de ani
Aproape strivitã între blo-

curi, bisericuþa Postelnicu Fir
a împlinit 200 de ani. Albã pre-
cum o maramã din in proas-
pãt înãlbit, n-ai crede cã poar-
tã în spate o vechime atât de

Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de
la sfinþirea Bisericii Postelnicu Fir din
Craiova, credincioºii au avut o bucurie
aparte. Timp de trei douã zile ºi trei
nopþi, au privegheat, înãlþând rugãciuni

ºi închinându-se Sfintelor Moaºte ale
Sfintei Mironosiþe Maria Magdalena, cea
întocmai cu Apostolii, care a fost adusã
special din Mãnãstirea Pantocrator, ju-
deþul Teleorman.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

mare ºi cã este, de acum, is-
torie. Pãrinþii care slujesc aici
sunt primii care nu au uitat
acest lucru ºi s-au pregãtit
anume pentru acest moment.
Sub douã corturi lipite ºi îm-
podobite cu boboci de crizan-
teme, douã racle aurite au fost
scoase spre închinare, iar oa-
menii trec ºi se închinã în li-
niºte. Într-una se aflã moaºte-
le Sfântului Ioan cel Milostiv,
care vegheazã aceastã biseri-
cuþã din anul 1793. Ca într-o
adevãratã întovãrãºire, îi stau
acum alãturi moaºtele Sfintei
Maria Magdalena, care au fost
special aduse acum pentru a-i
bucura pe enoriaºii care vin sã
se închine aici în fiecare sãr-
bãtoare.

Spre bucuria
enoriaºilor

„Vrednic este?” se aude în-
trebarea, adresatã cu bucurie
de ÎPS Irineu, Mitropolitul Ol-
tenie i .  Rãspunsul  soseº te
prompt din piepturile enoria-
ºilor: „Vrednic este!”. În semn
de apreciere pentru lucrarea
sa, Mitropolia Olteniei i-a con-
ferit preotului paroh Grigorie
Vulcãnescu Crucea „Sfântul
Nicodim” – Clasa I. Stãpânit
de emoþie, preotul mãrturiseº-
te cã a fãcut lucrurile acestea

fiindcã ºi-a dorit ca enoriaºii
sã se bucure. „Sã ºtiþi cã 200
de ani de existenþã sunt ani
frumoºi. Mai cu mult timp în
urmã, am vorbit cu Înalt Prea
Sfinþitul pentru a ne da bine-
cuvântarea de a aduce spre în-
chinare ºi spre bucuria sufle-
teascã ºi duhovniceascã a cre-
dincioºilor, racla cu sfintele
Moaºte ale Sfintei Mironosiþe
Maria Magdalena. Am gãsit
înþelegere ºi dragoste ºi din
partea ÎPS Galaction, episco-
pie în care am slujit timp de
30 de ani”.

O searã
în tovãrãºia

minunilor
Sub un cer plin de stele, cu

o searã în urmã, pãrinþii de la
mânãstirea Pantocrator, jude-
þul Teleorman, le-au povestit
credincioºilor cum a ajuns
Sfânta Maria din Magdala sã

locuiascã în bisericuþa lor cea
nouã. Stareþul Sebastian i-a în-
credinþat pe cei toþi prezenþi în
curtea bisericii Postelnicu Fir
din Craiova cã mâna cu care
Sfânta Maria Magdalena l-a
atins pe Mântuitorul Iisus Hris-
tos dupã Înviere nu a putrezit
niciodatã, ci se pãstreazã cal-
dã pânã astãzi, de parcã ar fi
vie. Cuvintele lui ºi-au luat
zborul, retezând pentru o cli-
pã zumzetul mulþimii. Tânãr
fiind, de cum a pãºit la Mâ-
nãstirea Simonopetra din Sfân-
tul Munte Athos, acolo unde
se aflã acest odor sfânt, a avut
o dorinþã nespus de puternicã
de a-i ridica Sfintei Mironosi-
þei o cãsuþã de închinare. ªi
aºa a luat viaþã mânãstirea din
localitatea Drãgãneºti Vlaºca,
ridicatã pe ruinele unui fost
spital.

Darul preþios
al cuvintelor
înþelepte

În cuvinte simple, dar mar-
cate de o tulburãtoare frumu-

seþe, ÎPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei, le-a arãtat oamenilor
traseul existenþei noastre, ofe-
rindu-le astfel un alt dar pre-
þios. „Domnul ni se adreseazã
fiecãruia în parte, în diferite
momente ºi în diferite locuri.
Cã suntem acasã, la serviciu,
la Sfânta Bisericã, El ne chea-
mã permanent. A veni dupã
Mântuitorul Iisus Hristos este

a merge în ritmul lui, a merge
dupã poruncile Lui, dupã Sfân-
ta Evanghelie. De îndatã ce ai
fãcut primul pas, evident cã El
este lângã tine, în sufletul tãu”.
ÎPS Irineu le-a explicat apoi
credincioºilor cã, în mintea
noastrã, nu pot sã existe con-
comitent douã gânduri, unul
rãu ºi altul bun, ci trebuie sã

se  gândeascã mai  în tâ i  la
Dumnezeu. Iar ca sã poatã
face acest lucru, fiecare din-
tre noi trebuie sã facem mai
întâi o curãþenie interioarã ºi
apoi sã ne luãm crucea. „Cru-
cea este viaþa pe care Dumne-
zeu ne-a dat-o, cu relele ºi bu-
nele pe care le întâmpinãm.
Acesta este traseul existenþei
noastre care începe de aici,
din bisericã (...)”.

***
La Sfânta Maria Magdale-

na au venit o mulþime de cre-
dincioºi sã-i cearã ajutorul
sau doar sã o întâmpine. Aºa
cum primeºti în casã un oas-
pete nobil, fiecare s-a pregã-
tit în felul sãu, aºezând câte
o floare în vasele de lângã
raclã sau aprinzând o lumâ-
nare. Mai mult decât orice,
fiecare a rostit în gând o ru-
gãciune scurtã. Iar bucuria
întâlnirii cu Sfânta Mirono-
siþã nu a întârziat sã aparã.
Fie cã au fost vorbele pline
de înþelepciune ale ÎPS Iri-
neu, fie cã a fost frumuseþea
slujbei sãvârºite în aer liber
sau, pur ºi simplu, cãldura
blândã a toamnei care le-a
mângâiat chipurile, oamenii
le-au primit pe toate în su-
flet cu încredinþarea cã aces-
tea au fost darurile pe care
Sfânta Mironosiþã, înzestra-
tã cu harisma recunoºtinþei,
le-a oferit tainic, în clipele
petrecute alãturi.
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Fundaþia World Vision Ro-
mânia a organizat, miercuri, 16
septembrie 2015, masa rotun-
dã cu tema “Integrare socio-
educaþionalã a grupurilor vul-
nerabi le .  Modele de bunã
practicã ºi mecanisme de pre-
venire a riscului”, eveniment
desfãºurat în cadrul proiectu-
lui „Inclusiv – Reþea de cen-
tre suport pentru integrarea
persoanelor vulnerabile pe
piaþa muncii în 6 regiuni din
România”.

Masa rotundã face parte
dintr-o serie de 24 de eveni-
mente desfãºurate în 6 regiuni
ale României în cadrul “Cam-
paniei de informare ºi con-
ºtientizare a nevoilor de îmbu-
nãtãþire a accesului ºi partici-
pãrii grupurilor vulnerabile pe
piaþa muncii”. La întâlnire au
fost invitaþi reprezentanþi ai
autoritãþilor publice locale ºi
judeþene, agenþiilor publice sau

Timp de 18 luni, World Vision Româ-
nia va implementa un proiect vizând

furnizarea unui pachet de servicii inte-
grate. Valoarea totalã a proiectului este
de 11.129.620 lei, din care 10.906.820
lei reprezintã asistenþã financiarã ne-
rambursabilã aprobatã. Proiectul îºi

propune creºterea nivelului de califica-
re a 1.200 de persoane vulnerabile

din 6 regiuni ale României.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

private cu atribuþii în domeniul
social, reprezentanþi ai socie-
tãþii civile, voluntari.

Principalele teme dezbãtute
au vizat: principalele bariere
ale grupurilor vulnerabile care
le limiteazã accesul la educa-
þie ºi ocupare, exemple de bune
practici locale în integrarea de
persoane aparþinând grupurilor
vulnerabile pe piaþa muncii,
conºtientizarea ºi reducerea
prejudecãþilor ºi stereotipuri-
lor, pe care le întâmpinã gru-
purile vulnerabile.

Colaborarea
instituþionalã
este vitalã

La eveniment au participat
reprezentanþi ai D.G.A.S.P.C.
Dolj, Primãriei Craiova, Agen-
þiei Judeþene de Plãþi ºi Inspec-
þie Socialã Dolj, reprezentanþi
ai comunitãþilor  în care orga-
nizaþia World Vision România

desfãºoarã activitãþi, ai ONG-
urilor locale cu acelaºi dome-
niu de activitate, voluntari. De
asemenea, în cadrul  întâlnirii
s-au  adus în discuþie barierele
în calea incluziunii  grupurilor
vulnerabile, exemple de succes
sau provocãri  pe care le-au evi-
denþiat persoanele participante.
S-a prezentat rolul colaborãrii
instituþionale în integrarea de
persoane aparþinând grupurilor
vulnerabile pe piaþa muncii.

„ªi întâlnirea de astãzi a fost
interactivã, a evidenþiat încã o
datã cã lucrãm împreunã, ca
ºi instituþii, pentru a gãsi so-
luþii durabile pentru rezolvarea
problemelor, ne concentrãm

asupra muncii cu copiii, fami-
liile ºi comunitãþile, în scopul
depãºirii sãrãciei ºi nedreptã-
þii, desfãºurãm programe de
intervenþie ºi oferim servicii
sociale pentru o viaþã mai
bunã ºi pentru un viitor mai
bun. Aceastã întâlnire a evi-
denþiat rolul colaborãrii insti-
tuþionale în integrarea de per-
soane aparþinând grupurilor
vulnerabile pe piaþa muncii”, a
spus Vasilica Cîrlugea, co-
ordonator regional Sud-Vest.

Calificare crescutã
pentru 1.200
de persoane

Proiectul „Inclusiv” îºi pro-
pune creºterea nivelului de ca-
lificare a 1.200 de persoane
aparþinând grupurilor vulnera-
bile din 6 regiuni ale României
(Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia,
Nord-Est, Sud-Est, Vest ºi Bu-
cureºti-Ilfov), prin furnizarea
de programe integrate de con-
siliere ºi formare profesionalã
în vederea integrãrii sau rein-
tegrãrii pe o piaþa a muncii fle-
xibilã ºi incluzivã.

Obiectivele proiectului vi-
zeazã furnizarea unui pachet de
servicii integrate (sprijin social,
sprijin juridic, consiliere voca-
þionalã, activitãþi de dezvoltare
personalã) adaptate nevoilor

specifice ale grupurilor defavo-
rizate, implementarea de pro-
grame calificare/recalificare
(curs de bucãtar, lucrãtor co-
mercial, coafor, electrician în
construcþii, ospãtar, barman),
realizarea unor activitãþi de cer-
cetare ºi a unor campanii de in-
formare ºi conºtientizare.

Peste 10 milioane
de lei, fonduri
nerambursabile

World Vision România, în
calitate de partener al Asocia-
þiei Pactul Regional Nord-Vest
pentru Ocupare ºi Incluziune
Socialã, implementeazã acest
proiect alãturi de Universita-
tea Babeº Bolyai Cluj Napoca,
Fundaþia pentru Dezvoltarea
Asociaþiilor de Ajutor Mutual
ºi Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten.

Proiectul Inclusiv este cofi-
nanþat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operaþio-
nal Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane 2007-2013.
Perioada de desfãºurare a pro-
iectului este de 18 luni, respec-
tiv 23.04.2014-22.10.2015. Va-
loarea totalã eligibilã a proiec-
tului este de 11.129.620 lei, din
care 10.906.820 lei reprezintã
asistenþa financiarã nerambur-
sabilã aprobatã.

World Vision este o organizaþie creºtinã, care desfãºoarã programe de
intervenþie umanitarã de urgenþã, de dezvoltare ºi advocacy punând în
centrul activitãþii bunãstarea copilului. Organizaþia se concentreazã asu-
pra muncii cu copiii, familiile ºi comunitãþile, în scopul depãºirii sãrãciei
ºi nedreptãþii. Inspiraþi de valori creºtine se lucreazã cu persoanele cele
mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasã, etnie sau gen.

World Vision România este o organizaþie partenerã a World Vision
International, prezentã în peste 100 de þãri din întreaga lume. De mai
mult de 20 ani dezvoltã în România programe în peste 200 de comunitãþi
rurale din 8 judeþe. De-a lungul timpului a oferit sprijin pentru mai mult
de 50.000 de copii si 300.000 de adulþi.

Prin activitãþi de reintegrare familialã, dezvoltare comunitarã, proiecte
de sãnãtate, programe de educaþie, dezvoltare economicã, asistenþã uma-
nitarã în cazul situaþiilor de urgenþã, stimuleazã o atitudine activã ºi im-
plicarea în schimbarea condiþiei de sãrãcie din România, având ca scop
final bunãstarea copilului.
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La întâlnire au participat An-
drei Dolineaschi,secretar gene-
ral al PSD, Liviu Marian Pop,
ministru delegat pentru dialog so-
cial, Gigel Paraschiv, secretar de
stat în cadrul Ministerului Educa-
þiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, iar, din
partea FSLI,Simion Hãncescu,
preºedinte, Ion Tenþ – prim-vi-
cepreºedinte ºi Constantin
Rada, secretar general. S-au dis-
cutat mai multe problemele, pen-
tru unele rezolvarea este în curs
de desfãºurare, iar pentru altele
existã intenþii ºi promisiuni, ur-
mând ca acestea sã facã obiectul
unor negocieri.

Se prevãd
modificãri
în programele
ºcolare
ºi în alegerea
directorilor

Primul punct al ordinii de zi a
fost cel al modificãrii programelor
ºcolare, la toate ciclurile de învã-
þãmânt, astfel încât acestea sã punã
accentul pe partea aplicatã ºi nu

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
o delegaþie a Federaþiei Sindicate-
lor Libere din Învãþãmânt (FSLI)
s-a întâlnit cu reprezentanþi ai Par-
tidului Social-Democrat, chiar la
sediul principalului partid de guver-

nãmânt, fiind luate în discuþie prin-
cipalele probleme cu care se con-
fruntã învãþãmântul preuniversitar
românesc, dar, deocamdatã, nu au
fost gãsite soluþii concrete, ci nu-
mai promisiuni.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

pe cea informativã, conform Acor-
dului semnat în octombrie 2014.
„Ni s-a rãspuns cã este o proble-
mã majorã ºi MECS trebuie sã vinã
în perioada urmãtoare cu un plan
concret de modificare a programe-
lor ºcolare. De asemenea, la pro-
blema ridicatã de noi, de debiro-
cratizare a sistemului de învãþã-
mânt, prin reducerea substanþialã
a comisiilor din unitãþile ºcolare ºi
prin simplificarea privind evalua-
rea ºi inspecþia, astfel încât das-
cãlii sã aibã mai mult timp la dis-
poziþie pentru procesul instructiv-
educativ, ni s-a spus cã, pânã la
sfârºitul acestui an, se va reduce
substanþial numãrul comisiilor din
unitãþile de învãþãmânt ºi se vor
identifica prevederile legale care
genereazã birocraþia”, a precizat
Constantin Rada. În ceea ce pre-
supune depolitizarea funcþiilor de
conducere în unitãþile de învãþã-
mânt, s-a promis cã, în Metodo-
logia privind organizarea ºi desfã-
ºurarea concursului pentru ocupa-
rea funcþiilor de director ºi direc-
tor adjunct, se vor stabili proce-
duri care sã conducã la eliminarea

influenþei clasei politice în alege-
rea în funcþiile de conducere.

Promisiuni
pentru pensionare

S-a mai discutat ºi despre în-
vestirea cu titlu de „autoritate pu-
blicã” a cadrelor didactice, PSD
cerând FSLI sã înainteze textul
unei iniþiative legislative ºi expune-
rea de motive, astfel încât Proiec-
tul sã poatã fi promovat în Parla-
mentul României. O problemã
aprig disputatã în ultimele luni ºi
ridicatã de sindicate în mai multe
rânduri, cea a salarizãrii direct de
cãtre MECS, prin inspectoratele
ºcolare ºi unitãþile de învãþãmânt,
primarul din fiecare localitate ur-
mând sã rãmânã ordonator princi-
pal de credite numai pentru chel-
tuielile materiale, discutatã la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, este în
curs de soluþionare, conform rãs-
punsului dat de reprezentanþii PSD.
Conform Acordului-cadru semnat
în 2014, se prevedea ca pensiona-
rea cadrelor didactice sã poatã fi
fãcutã înainte de vârsta standard,
bineînþeles coroboratã cu alte sti-

pulãri din legislaþie, dar nepusã în
practicã. Acum, principalul partid
de guvernãmânt a promis cã amen-
damentul va fi introdus în OUG
nr.49/2014, de completare ºi mo-
dificare a Legii Educaþiei Naþiona-
le nr.1/2011. În ceea ce presupu-
ne majorãri salariale cu 12% pen-
tru personalul nedidactic din in-
spectorate ºi MECS s-a stabilit cã
numai pentru cei din inspectorate
se va susþine în Parlament o astfel
de modificare.

Alte mãsuri
rãmase în discuþie

Au rãmas în suspensie ºi alte
teme. Astfel, s-a stabilit cã este de
analizat schimbarea componenþei
Consiliilor de Administraþie din
unitãþile de învãþãmânt, astfel în-
cât instituþia sã aibã 50%+1 din
membrii CA, în aºa fel încât sã fie
evitate deciziile nestatutare ºi ile-
gale adoptate din cauza lipsei re-

prezentanþilor Consiliilor locale ºi
Primãriilor. Nimic în plus precizat
concret nici în ceea ce priveºte
salarizarea personalului didactic ºi
nedidactic, dar s-a spus cã este în
curs de constituire Consiliului Na-
þional pentru Finanþarea Învãþã-
mântului preuniversitar, organismul
competent, conform legii, sã de-
termine costul standard/elev/
preºcolar, organism care trebuia sã
funcþioneze din 2011, odatã cu
apariþia Legii Educaþiei Naþionale.
S-a propus gãsirea unei soluþii pen-
tru tipãrirea manualelor ºcolare, o
variantã fiind tipãrirea acestora de
cãtre MECS, printr-o editurã pro-
prie, ºi s-a ajuns la concluzia cã
va fi iniþiat un proiect de lege prin
care manualele sã devinã bun de
interes naþional, fiind astfel scos
din categoria bunurilor care se su-
pun legislaþiei din domeniul achizi-
þiilor publice, care genereazã aceste
întârzieri de tipãrire.

Pe 25 septembrie, între orele
18.00 ºi 24.00, Craiova devine,
pentru al treilea an consecutiv, locul
de întâlnire al unor cercetãtori,
profesori ºi diverºi specialiºti în
domeniile tehnic ºi ºtiinþific. Eveni-
mentul se desfãºoarã sub egida
„Noaptea cercetãtorilor” ºi are
anvergurã europeanã. Organizatorii,
reprezentanþii Departamentului de
Fizicã din cadrul Universitãþii din
Craiova, invitã publicul larg sã
participe, în Holul Central al institu-
þie de învãþãmânt superior, la o

incursiune în lumea experienþelor
ºtiinþifice de tot felul.

Deschiderea oficialã va avea loc pe
25 septembrie, la ora 18.00, în Sala
Albastrã, fiind prezentã ºi conducerea
Universitãþii din Craiova. Manifestarea
îºi propune sã promoveze ºtiinþa în
rândurile tuturor categoriilor sociale ºi
este susþinutã de Comisia Europeanã,
prin HORIZON 2020 – Acþiunea
Maria Sklodowska Curie ºi se desfã-
ºoarã concomitent în peste 300 de
oraºe europene. La noi în þarã, este
coordonatã de Universitatea „Alexandru

Ioan Cuza” din
Iaºi, în parteneriat
cu Universitatea
din Craiova,
Universitatea din
Bucureºti, Univer-
sitatea „Babeº-
Bolyai” din Cluj,
Universitatea de
Vest din Timiºoa-
ra, Universitatea
„Lucian Blaga”din
Sibiu, Institutul
Naþional de Fizicã
Atomicã ºi
Institutul Naþional
de Fizica Laseri-
lor, Plasmei ºi
Radiaþiei.

La Craiova s-a desfãºurat a III-a
ediþie a Festivalului Naþional de Dan-
suri ºi Tradiþii Populare Româneºti
„Dor de datini, Vatrã româneascã”,
organizat de Filiala Surzilor Craiova,
în parteneriat cu Primãria municipiu-

lui Craiova, Consiliului Local
Municipal  Cra iova ,  Tea t ru l
pentru copii  º i  t ineret  „Co-
libri” Craiova, Asociaþia „Va-
siliada” Craiova,   destinat so-
liºtilor ºi grupurilor care au
probleme de auz.

La individual au participat
reprezentanþi din trei centre –
Cluj, Piteºti ºi Iaºi, la „Dans
popular românesc”, perechi din
cinci filiale (Craiova, Piteºti,
Cluj, Oradea, Tulcea), la ace-
eaºi secþiune, în timp ce la gru-
puri, tot „Dans”, au fost con-
curenþi din Piteºti, Sighet, Cluj,
Tulcea, Sibiu ºi Oradea, iar la
suitã au fost participanþi din
Oradea, Cluj, Craiova, Sighet,
Iaºi ºi Piteºti. La „Tradiþii ºi
obiceiuri populare româneºti”-
pe scenã au urcat reprezentanþi
din Cluj, Slatina ºi Sighet. O
altã secþiune a fost cea a „Dan-
sului popular al minoritãþilor”:

individual – reprezentanþi din Oradea,
Cluj, Tulcea; perechi – Sibiu, Piteºti,
Cluj, Oradea, Craiova; grup – Slati-
na, Cluj, Piteºti, Tulcea, Oradea, Sla-
tina, Sighet, Craiova.
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Medalia i-a fost acordatã pre-
ºedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa,
în semn de apreciere pentru im-
plicarea în susþinerea actului de
culturã, de cãtre organizatorul ma-
nifestãrii care se desfãºoarã în
aceste zile la Craiova, prof. univ.
dr. Ion Deaconescu.  „Doresc sã
vã mulþumesc tuturor pentru
aceastã distincþie, care mã ono-
reazã profund ºi pe care o primesc
în numele întregii comunitãþi din
Dolj, judeþ în care cultura a avut
mereu un loc privilegiat. De alt-
fel, ºi Consiliul Judeþean a aºezat
acest domeniu în centrul preocu-
pãrilor sale, dovadã fiind proiec-
tele în valoare de peste 25 de mi-
lioane de euro, care fie s-au ma-
terializat, fie au fost iniþiate în ul-
timii ani”, a declarat, cu acest pri-
lej, Ion Prioteasa.

«Prin toate aceste investiþii

Medalie pentru preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,Medalie pentru preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,Medalie pentru preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,Medalie pentru preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,Medalie pentru preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa, „pentru implicarea în susþinerea actului de culturã”Ion Prioteasa, „pentru implicarea în susþinerea actului de culturã”Ion Prioteasa, „pentru implicarea în susþinerea actului de culturã”Ion Prioteasa, „pentru implicarea în susþinerea actului de culturã”Ion Prioteasa, „pentru implicarea în susþinerea actului de culturã”

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman” anunþã deschisã perioada de în-
scriere pentru ediþia a II-a a Clubului de
Lecturã „Cãrþile Copilãriei”. Întâlnirile vor
avea loc bilunar, în Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu” a instituþiei. Scopul principal
este familiarizarea copiilor cu opere con-
sacrate ale literaturii române ºi universale
care nu sunt incluse în programa ºcolarã.

Înscrieri la a II-a ediþie a Clubului
de Lecturã „Cãrþile Copilãriei”

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Priotea-
sa, a primit, sâmbãtã, cea mai înaltã distincþie a Academiei
Internaþionale „Mihai Eminescu”, în cadrul unei întâlniri des-
fãºurate la Palatul Administrativ, oaspeþi fiind reputaþi ex-
ponenþi ai literaturii universale, participanþi la cea de-a III-a
ediþie a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”.
Evenimentul se desfãºoarã la Craiova, în perioada 17-21
septembrie, în cadrul manifestãrii fiind decernate premiile
anuale ale Academiei Internaþionale „Mihai Eminescu” ºi
organizate colocvii, recitaluri ºi lansãri de volume.

puse în operã, am urmãrit sã re-
dãm comunitãþii clãdiri de o ines-
timabilã valoare arhitecturalã ºi
istoricã, precum ºi sã sprijinim
activitatea unor instituþii care, de-
a lungul anilor, ºi-au construit un
prestigiu ce a depãºit graniþele:
Muzeul de Artã, Muzeul Olteniei,
Biblioteca Judeþeanã „Aman”,
ªcoala „Cornetti” sau Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþiona-
le. Este o direcþie de acþiune pe
care am stabilit-o cu ani în urmã
ºi cãreia îi rãmânem fideli, con-
tinuându-ne iniþiativele în sfera
culturalã. Una dintre cele mai
importante prinde deja contur în
vecinãtatea Palatului „Jean Mi-
hail”, printr-un proiect în valoa-
re de peste 7 milioane de euro,
cu finanþare europeanã. Peste un
an, când veþi reveni la Craiova

pentru acest festival, veþi putea
vizita aici un complex cu totul
spectaculos, dedicat în întregime
celui mai cunoscut artist român,
sculptorul de renume internaþio-
nal Constantin Brâncuºi», le-a
spus invitaþilor preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

Ion Prioteasa a subliniat cã toa-
te aceste demersuri vin ºi în sus-
þinerea iniþiativei generoase a mu-
nicipalitãþii de a dobândi, pentru
Craiova, onorantul titlu de Capi-
talã Europeanã a Culturii, „ca o
fireascã recunoaºtere a realitãþii
pe care Cetatea Bãniei a cunos-

cut-o, de-a lungul timpului, ºi pe
care o trãieºte pe deplin ºi în pre-
zent”. „O frumoasã confirmare
este însãºi prezenþa dumneavoas-
trã, personalitãþi de prim rang ale
literaturii universale, în oraºul ºi
în judeþul nostru, unde vã aºtep-
tãm cu drag sã reveniþi, asigurân-
du-vã cã veþi fi primiþi mereu cu
prietenie ºi preþuire”, a mai spus
Prioteasa.

La rândul sãu, prof. univ. dr.
Ion Deaconescu, preºedintele
Academiei Internaþionale „Mihai
Eminescu”, a declarat: «Vreau sã
mulþumesc, în numele tuturor

participanþilor, distinºi oaspeþi din
zeci de þãri ale lumii, pentru cal-
da primire de care ne-am bucu-
rat la Consiliul Judeþean Dolj, o
instituþie reprezentativã. Aceastã
a III-a ediþie a Festivalului Mon-
dial de Poezie „Mihai Eminescu”
reuneºte ºi ea nume sonore ale
vieþii culturale, creatori reputaþi
ºi apreciaþi, între care se aflã ºi
douã personalitãþi nominalizate la
una dintre cele mai importante re-
cunoaºteri internaþionale, Premiul
Nobel: Dante Maffia, pentru lite-
raturã, ºi Vincenzo Bianchi, la
premiul pentru pace».

 „La fel ca ºi în
ediþia trecutã, ate-
lierele din cadrul
clubului îndeamnã
la interactivitate.
Cei mici pot lua
contact cu o abor-
dare neconvenþio-
nalã a cãrþilor, care
sã-i încurajeze sã
le citeascã integral
acasã. Ei vor des-
coperi cât de dis-
tractive pot fi cãr-
þile, dacã le dai
viaþã. În plus, îi

vom provoca la o multitudine de activi-
tãþi interactive care sã le dezvolte imagi-
naþia ºi creativitatea”, precizeazã repre-
zentanþii bibliotecii doljene.

Pentru înscriere, micuþii sau pãrinþii lor
sunt aºteptaþi pânã în data de 9 octombrie la
secþia Depozit General – Sãli de Lecturã,
între orele 8.15 ºi 19.45.

MAGDA BRATU

Proiectele de reabilitare a monumentelor
istorice ºi de patrimoniu, finanþate din noul
program Regio, vor fi mai bine promovate
ºi vor implica în mod activ Direcþiile Jude-
þene de Culturã în monitorizarea lucrãrilor
de reabilitare sau de restaurare, informeazã
un comunicat al Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publice
(MDRAP), remis Agerpres.

Acestea au fost concluziile unei întâlniri
desfãºurate la sediul ministerului
la care au participat reprezentanþi
ai Comisiei Europene care moni-
torizeazã implementarea progra-
mului Regio, reprezentanþi ai Mi-
nisterului Culturii ce implementea-
zã proiecte în domeniul reabilitãrii
monumentelor istorice ºi membri
ai Autoritãþii de Management pen-
tru Regio. Aprobat de Comisia
Europeanã în iunie 2015, Progra-
mul Operaþional Regional (POR)
este unul dintre cele 14 programe
cofinanþate din fonduri europene
nerambursabile, gestionate de

MDRAP: Direcþiile Judeþene de Culturã
se vor implica activ în monitorizarea lucrãrilor

de reabilitare a monumentelor istorice
MDRAP în perioada 2014-2020.

Alocarea Uniunii Europene dedicatã POR
2014-2020 din Fondul European pentru
Dezvoltare Regionalã (FEDR) este de 6,70
miliarde de euro, din care circa 6,3 miliar-
de euro reprezintã alocare netã din FEDR,
iar restul – rezerva de performanþã. La
aceastã sumã se va adãuga cofinanþarea
publicã naþionalã, în valoare de aproxima-
tiv 1,55 miliarde de euro.
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Am abordat-o pe Iulia Colan aflând despre
premiul obþinut la UNDERCLOUD – Festivalul
Internaþional de Teatru Independent ajuns la
cea de-a VIII-a ediþie, care a avut loc în capitalã
între 22 ºi 31 august a.c. –, cumva ºi din curio-
zitatea de a afla ce aºteptãri mai poate avea de
la un concurs un actor care deja ºi-a confirmat
valoarea în roluri importante, pe scena unui te-
atru naþional. Am adresat întrebarea þintuitã fi-
ind de doi ochi atât de albaºtri ºi o figurã atât
de luminoasã care – mi-am zis pe moment – nu
de puþine ori trebuie sã fi zãpãcit un pic sau
chiar inhibat interlocutorii...

«Nu am ºtiut cã intru la secþiunea
„spectacole în concurs”, am crezut pur

ºi simplu cã sunt invitatã sã joc…»
„Pentru teatrul independent, UNDER-

CLOUD este un festival important. ªtiam doar
din auzite de el, nu am participat niciodatã”,
spune Iulia Colan, de la care aflu cu surprinde-
re, încã din debutul discuþiei, cã habar n-avea
cã va intra în competiþie... «Am fost sunatã de
Chris Simion, care auzise de spectacolul meu ºi
care m-a întrebat dacã vreau sã particip. Cu mare
bucurie am zis da. Nu am ºtiut cã intru la secþi-
unea „spectacole în concurs”, am crezut pur ºi
simplu cã sunt invitatã sã joc acest spectacol.
Abia dupã aceea am vãzut cã sunt în competi-
þie... Motiv pentru care nu am dat prea mare
importanþã, adicã scopul meu a fost sã joc ºi
atât. Da, a fost o surprizã premiul, una plãcutã.
Mai ales cã am fost prima, cea care a deschis
secþiunea de concurs!».

ªi totuºi... cât de important sã fie un astfel
de festival-concurs pentru un actor? „În gene-
ral, cred cã e foarte important la început, dupã
ce ai ieºit de pe bãncile ºcolii ºi cumva el îþi
aduce o confirmare. Nu refuz aceastã idee de
concurs, dar nici nu pot sã zic cã o îmbrãþiºez
foarte tare în momentul în care mã aflu acum.
Nu simt nevoia sã demonstrez la modul de con-
curs niºte lucruri... Meseria aceasta în sine este
un concurs, aºa cã...”. Aºa cã dialogul cu Iulia
Colan a continuat despre proiecte actuale ºi
viitoare, despre colaborarea cu Teatrul ACT –

A absolvit Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã
ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” din Bucureºti în
2008, an în care s-a ºi angajat la Teatrul Naþional din
Craiova. A fost Irina din „Trei surori” de A.P. Cehov
(regia Andreas Pantzis, 2009-2010), Lysistrata din pie-
sa cu acelaºi titlu de Aristofan (regia Yiannis Paraske-
vopoulos, 2012-2013), Agika din „Familia Tot” de Or-
keny Istvan (regia Bocsardi Laszlo, 2013-2014), a ju-
cat în „O furtunã” dupã W. Shakespeare în regia Silviu
Purcãrete ºi în „Rinocerii” de Eugene Ionesco, monta-
re a regizorului american Robert Wilson.

Roluri în care a confirmat cã „îºi meritã numele de
Actriþã”, dupã cum recunoaºte ºi managerul teatru-
lui, regizorul Mircea Corniºteanu. A pãºit pe urmele
tatãlui sãu, Ion Colan – un nume al Naþionalului craio-

vean, a cãrui scenã a slujit-o timp de peste 35 de ani –
, este tânãrã (pe deasupra, ºi frumoasã!) ºi are deja o
carierã de succes. Un premiu pentru spectacolul „Flori
pentru Algernon”, producþie inclusã în repertoriul Te-
atrului ACT din Bucureºti, la Festivalul de Teatru In-
dependent UNDERCLOUD 2015 din capitalã, unde
au jurizat regizoarea Sanda Manu, dramaturgul Matei
Viºniec, teatrologii Irina Ionescu ºi Octavian Saiu, vine
sã reconfirme cã Iulia Colan este una dintre cele mai
bune actriþe din România, din tânãra generaþie.

„Meseria aceasta în sine este un concurs...”, spune
Iulia Colan, care se pregãteºte sã susþinã o nouã „pro-
bã” a întâlnirii cu publicul craiovean în „Pescãruºul” lui
A.P. Cehov, spectacol regizat de Yiannis Paraskevopou-
los, cu premiera în prima jumãtate a lunii decembrie a.c.

«Fiind un spectacol în principiu itinerant, care se joacã
acolo unde e gãzduit, scenografia se reduce la mai nimic:
un scaun pe care stã o actriþã ºi spune o poveste. Cu o
sinceritate tulburãtoare, aºa cum e evident cã ºi-a propus,
dar ghidatã de o tehnicã bine stãpânitã, cu o inteligenþã a
gradãrii tensiunii emoþionale bine controlatã, cu treceri
rapide ºi abil susþinute între stãri, monologul Iuliei Colan
oferã o mostrã de emoþie raþionalã, cum puþine existã în
teatrul românesc». («De la întuneric la luminã sau in-
vers ºi „flori pentru Algernon» de Monica Andronescu,
în revista online de teatru „Yorik”, 23 decembrie 2014)

prezent ºi la Craiova, de vreun an, cu spectaco-
le într-o stagiune inspirat organizatã de Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

 „Flori pentru Algernon”, dupã romanul
lui Daniel Keyes – one woman show

cu „upgrade” ºi multe premii
Cãci Premiul pentru „Cea mai bunã actriþã” i-

a fost acordat Iuliei Colan la UNDERCLOUD
2015 pentru rolul Charlie dintr-o producþie in-
clusã în repertoriul Teatrului ACT – „Flori pen-
tru Algernon”. Un one woman show de aproa-
pe o orã, ce are la bazã opera omonimã a lui
Daniel Keyes ºi care a fost realizat în anul 2012
integral de Iulia Colan – ea fiind ºi actriþã, ºi
regizoare, ºi scenografã. Spectacolul este unul
din studenþie al tinerei artiste, „upgradat” însã
de aceasta pentru a fi în consonanþã cu vibra-
þiile-i ºi trãirile artistice de acum.

În cadrul ediþiei din 2012 a Festivalului Inter-
naþional al Spectacolelor de Studio de la Piteºti,
Iulia Colan a primit Premiul Special „Pour la Jeu-
nesse” pentru recitalul „Flori pentru Alger-
non”. De asemenea, piesa i-a adus premiul cel
mare la Gala Star Bacãu 2009, iar în cadrul celei
de-a II-a ediþii a Festivalului Naþional de Teatru
INDEPENDENT din 2014 actriþa a primit Premiul

one man/woman show pentru acest
rol. La sfârºitul lunii mai a acestui
an, spectacolul a fost prezentat ºi la
Viena, la invitaþia Institutului Cultu-
ral Român. „Am jucat la Pygmalion
Theater pentru comunitatea de ro-
mâni ºi m-am bucurat foarte mult sã vãd cã oa-
menii de acolo sunt foarte interesaþi sã-ºi vadã
compatrioþii”, a dezvãluit actriþa.

«„Flori pentru Algernon” nu e un specta-
col. E o confesiune. Dar dacã poþi sã faci specta-
col dintr-o confesiune, atunci e mai mult decât
un spectacol. El s-a nãscut dintr-o mare nevoie
a mea de sinceritate. ªi umanitate. Aºa s-a nãs-
cut Charlie. Prin ea am putut sã privesc oamenii
în ochi fãrã sã mã prefac. Deci, Charlie-el a deve-
nit Charlie-ea. Spun asta pentru cã personajul
din roman este masculin. Obstacolul de gen (mas-
culin/feminin) l-am înlãturat, întrucât nu m-a in-
teresat. Charlie nu e bãiat. Charlie nu e fatã. Char-
lie e o inimã. De câte ori în viaþã aþi vãzut o inimã
care vorbeºte? Mãcar pentru asta ºi meritã s-o
cunoaºteþi pe Charlie» –  este invitaþia la specta-
col pe care o regãsiþi pe site-ul ACT.

«…mi-a spus: „O sã mai vorbim despre
asta”. La câteva zile am fost sunatã

de domnul Marcel Iureº»
Apreciez într-un mod cu totul apar-

te Teatrul ACT, de care se leagã încã de
la înfiinþare, în urmã cu 20 de ani, nu-
mele actorului Marcel Iureº, aºa cã în-
treb, cu aceeaºi curiozitate: „Care-i po-
vestea acestei colaborãri?”. „Colabo-
rarea cu Teatrul ACT e una foarte dra-
gã mie. Modul în care am ajuns acolo a
fost unul total neaºteptat. ACT oricum
a fost pentru mine, încã din facultate,
un teatru pe care îl iubeam foarte mult
ºi mã gândeam cã odatã ºi odatã poate
voi ajunge sã joc ºi eu acolo...”, îmi
spune Iulia Colan. ªi continuã:

«Spectacolul „Flori pentru Alger-
non” a avut premiera oficialã la Teatrul
ACT în martie 2015, dar pânã atunci
publicul l-a putut vedea ºi pe alte sce-
ne. Anul trecut, am fost sunatã de Geo
Remeº, care are Godot Cafe Teatru ºi
care m-a întrebat dacã vreau sã vin sã îl
joc o datã acolo. Am zis da, cu mare
plãcere. L-am jucat în 6 decembrie 2014.
Între timp, la Festivalul Naþional de Te-
atru o cunoscusem personal pe doam-
na Marina Constantinescu – venise
pentru „Rinocerii” ºi mi-a zis cã toc-
mai m-a vãzut în „Familia Tot”, în fes-

tival, ºi cã m-a plãcut. ªi cã, dacã joc vreodatã în
Bucureºti, sã o sun ºi sã o invit. Jucând la Go-
dot, am zis cã ar fi un bun prilej. A venit, a vãzut
spectacolul ºi, plãcându-i atât de mult, mi-a spus:
„O sã mai vorbim despre asta”. La câteva zile am
fost sunatã de domnul Marcel Iureº, care mi-a
zis cã vrea sã îl vadã. A fost o vizionare, iar dum-
nealui a fost plãcut impresionat ºi mi-a spus cã
vrea cu siguranþã ca spectacolul sã fie în reper-
toriul teatrului. Aºa am ajuns la ACT...».

La Craiova va fi Nina din „Pescãruºul”
lui A.P. Cehov, iar la Bucureºti va urca

pe scena Festivalului Naþional de Teatru
În capitalã, Iulia Colan a cochetat o vreme ºi

cu Teatrul Metropolis ºi se declarã deschisã ºi
altor asemenea provocãri. „Mi-aº dori foarte
mult sã colaborez ºi cu alte teatre din Bucu-
reºti, ºi nu numai, dar pânã acum timpul nu mi-
a permis foarte mult. La Teatrul Naþional din
Craiova am avut proiecte, repetiþii ºi e destul
de complicat, oamenii nu se leagã la cap cu un
actor dintr-un alt oraº. Deºi mi-ar plãcea foarte
tare sã le lege la cap cu mine! Astfel de colabo-
rãri înseamnã sã cunoºti ºi sã lucrezi cu oameni
noi, sã îþi lãrgeºti orizonturile, sã vezi cum se
întâmplã lucrurile ºi în alte oraºe, în alte teatre”,
declarã Iulia Colan.

La Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova, publicul o va putea vedea în curând în
rolul Nina din „Pescãruºul” lui A.P. Cehov, spec-
tacol care va fi pus în scenã de regizorul grec
Yiannis Paraskevopoulos, ºi, probabil, ºi în noua
montare a lui Peter Schneider cu „Iulius Cae-
sar”, pentru care regizorul va face, în aceastã
toamnã, un workshop-casting. Poate ºi în „Flori
pentru Algernon” – îmi exprim eu speranþa –,
reamintindu-i colaborarea Teatrului ACT cu Te-
atrul „Colibri”. „Poate, cine ºtie…”, îmi rãspun-
de Iulia Colan, asigurându-mã cã „viaþa specta-
colului este acum una foarte activã”. «La sediul
teatrului, în Bucureºti, l-am jucat cred cã de trei
ori, dar ACT a primit multe invitaþii. Aºa cã am
fost la Alexandria, la Ideo Ideis – Festivalul Na-
þional de Teatru Tânãr, la UNDERCLOUD, la
Noaptea Teatrului Independent – o ediþie-pilot
realizatã de Chris Simion. Voi merge în curând la
Excelsior TEEN-FEST în Bucureºti, o sã fiu pre-
zentã ºi în Festivalul Naþional de Teatru, unde
am fost selectatã…».

Mircea Corniºteanu,
managerul Teatrului Na-
þional „Marin Sorescu”:
«Iulia Colan este dintr-o
generaþie tânãrã, din care
Teatrul Naþional din Cra-
iova are o sumã de actori
foarte buni. Ei sunt spe-
ranþa noastrã de mâine ºi
mulþi au confirmat cã sunt
foarte buni. Aºa este ºi
Iulia Colan. A avut ºi
ºansa sã fie distribuitã în
roluri foarte bune, foarte
solicitante, ºi am avut ºi
noi ºansa de a angaja o
tânãrã actriþã muncitoare,
dornicã de afirmare ºi cu
o putere de muncã ieºitã
din comun, care a confir-
mat în toate rolurile în care
a jucat cã îºi meritã nume-
le de Actriþã. O persoanã care nu se mulþumeºte numai cu rolurile jucate în teatru – deºi i s-au oferit roluri
principale suficiente. Faptul cã a fost premiatã, de curând, pentru spectacolul „Flori pentru Algernon” este
în întregime meritul ei. A fãcut spectacolul acesta înainte chiar de a veni la Craiova, l-a reluat, l-a schimbat,
l-a îmbunãtãþit conform creºterii ºi a experienþei ºi valorii ei ca actriþã. A luat premiul pentru interpretare
femininã, în concurenþã cu multe alte colege de generaþie foarte performante. Ion Colan, tatãl ei, actor
important al teatrului nostru, are o fiicã de calitate artisticã, cu care poate sã se mândreascã!».
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Cel puþin încã 2.000 de migranþi veniþi
din Orientul Mijlociu au trecut, ieri, fron-
tiera dintre Serbia ºi Croaþia cu speranþa
de a-ºi putea continua cãlãtoria cãtre Ger-
mania, a anunþat postul public croat HTV,
în timp ce ziarul “Jutarnji List” a relatat
cã ºefa guvernului german, cancelarul
Angela Merkel, a cerut guvernului de la
Zagreb sã reþinã pentru o duratã nedeter-
minatã toþi refugiaþii care intrã în Croaþia,
solicitare ce ar fi fost respinsã. Migranþii
au trecut graniþa traversând câmpurile de
porumb ºi au ajuns în localitatea Tovar-
nik, unde armata croatã a instalat o tabã-
rã de corturi cu o capacitatea de pânã la
5.000 de persoane.  Circa 21.000 de mi-
granþi au pãtruns în Croaþia începând de
miercuri, dupã ce Ungaria a închis graniþa cu
Serbia prin montarea unui gard de sârmã ghim-
patã.  Dar autoritãþile croate au recunoscut cã
sunt depãºite de acest aflux ºi s-au înþeles în
cele din urmã cu cele ungare ca migranþii sã fie
direcþionaþi nu doar cãtre Slovenia, ci ºi cãtre

Anchetã în Ucraina
dupã ce Putin ºi Berlusconi
au fost serviþi cu vin vechi
de 240 de ani în Crimeea

Autoritãþile ucrainene au dema-
rat o anchetã penalã dupã ce preºe-
dintele rus, Vladimir Putin, ºi fostul
premier italian Silvio Berlusconi au
fost serviþi cu un vin vechi de 240 de
ani în timpul unei vizite în Crimeea,
sãptãmâna trecutã, relateazã presa
ucraineanã. Directoarea cramei
Massandra, care era gestionatã de
statul ucrainean înainte ca Rusia sã
anexeze peninsula Crimeea anul tre-
cut, a fost acuzatã de delapidare,
pentru cã a deschis o sticlã de vin
din 1775, a cãrei valoare este esti-
matã la 100.000-150.000 de dolari.
Sticla de vin spaniol “Jerez de la
Frontera” era una dintre cele cinci
care se mai aflau în cramã de la în-
fiinþarea acesteia în secolul a XIX-
lea. ªansele ca directoarea cramei,
Ianina Pavlenko, sã ajungã în faþa
unui tribunal ucrainean sunt însã
minime, având în vedere cã Rusia
controleazã în totalitate Crimeea.
Silvio Berlusconi ºi vechiul sãu prie-
ten, preºedintele rus Vladimir Putin,
au vizitat mai multe obiective în Cri-
meea, sãptãmâna trecutã. Ministe-
rul ucrainean de Externe a condam-
nat vizita efectuatã de politicianul
italian în fosta regiune ucraineanã
anexatã de Rusia în martie 2014.

Rusia: Prima manifestaþie
autorizatã a opoziþiei dupã
mai mult de un an la Moscova

Opoziþia rusã  a participat, ieri,
la periferia din sud-estul Moscovei,
la prima manifestaþie a opoziþiei au-
torizatã de putere dupã un an ºi ju-
mãtate. Aceastã manifestaþie a fost
organizatã la apelul avocatului ºi
blogger Aleksei Navalnîi, una din-
tre figurile de frunte ale opoziþiei
ruse, pentru a marca a patra aniver-
sare a deciziei lui Vladimir Putin de
a reveni la putere în 2011. “Protes-
tãm împotriva cenzurii, împotriva
rãzboiului din Ucraina... Aceste pro-
bleme dureazã de mult timp, dar
vrem sã spunem cã suntem împotri-
va a ceea ce se întâmplã la ora ac-
tualã în politica rusã”, a declarat
pentru France Presse Kira Iarmîci,
purtãtorul de cuvânt al opozantu-
lui. Protestatarii au defilat pe o dis-
tanþã de aproape trei kilometri la
periferia situatã la 15 km de centrul
capitalei ruse. “Nu am avut un mare
miting de peste un an ºi jumãtate”, a
explicat Aleksei Navalnîi pe blogul
sãu, adãugând cã a ales data de 20
septembrie în amintirea zilei de 24
septembrie 2011, când un congres
al partidului la putere Rusia Unitã
a oficializat candidatura la alegeri-
le prezidenþiale din 2012 a lui Vla-
dimir Putin, atunci prim-ministru.
“Cerem dreptul de a participa la
alegeri. Cerem încetarea rãzboaie-
lor, abolirea cenzurii, eliberarea
prizonierilor politici ºi lupta con-
tra corupþiei”, au declarat organi-
zatorii manifestaþiei pe pagina de
Facebook a evenimentului. La în-
ceputul lunii martie, un mare marº
la care au luat parte peste 70.000
de persoane a fost totuºi organizat
la Moscova, în omagiu opozantu-
lui Boris Nemþov, asasinat cu câte-
va zile înainte. Manifestaþia pro-
gramatã ieri a avut loc, de aseme-
nea, la o sãptãmânã dupã alegeri-
le regionale care au confirmat vic-
toria partidului pro-Kremlin Rusia
Unitã, dar despre care adversarii,
practic excluºi din scrutin, cred cã
au fost marcate de fraude.

Aripa sirianã a reþelei Al-Qaida
ºi aliaþii sãi au executat cel puþin
56 de membri ai forþelor regimului
sirian, pe un aeroport militar pe
care l-au cucerit recent în nord-
vestul þãrii, a anunþat sâmbãtã o

Papa Francisc a îndemnat sâm-
bãtã Cuba ºi Statele Unite sã ofere
un exemplu pentru lume ºi „sã per-
severeze” în reconcilierea ºi apro-
pierea diplomaticã, în care el a ju-
cat un rol major. „De câteva luni
încoace, am asistat la un eveniment
ce ne umple de speranþã: procesul
de normalizare a relaþiilor”, a de-
clarat papa la sosirea în Cuba. “În-
demn liderii politici sã persevereze
pe aceastã cale... ca un exemplu
de reconciliere pentru întreaga
lume”, a adãugat papa Francisc,
într-un discurs la aeroportul din
Havana. El a salutat de asemenea
cooperarea care s-a îmbunãtãþit
foarte mult între guvernul cuba-
nez ºi Biserica Romano-Catolicã ºi
a încurajat Cuba sã continue sã
ofere libertate pentru Bisericã pen-
tru a-ºi îndeplini misiunea. Papa
Francisc a sosit sâmbãtã în Cuba
pentru o vizitã de patru zile, prima
etapã a unui turneu istoric de nouã

Ungaria. Prin urmare, în cursul zilei de sâmbã-
tã circa 2.000 de migranþi au fost trimiºi în mod
organizat numai de la Tovarnik cãtre punctele
de frontierã de la graniþa cu Ungaria, unde au
fost preluaþi de autocare puse la dispoziþie de
guvernul de la Budapesta ºi transportaþi mai

departe la frontiera cu Austria.  La punctele de
frontierã dintre Croaþia ºi Slovenia ieri dimineaþã
circa 700 de migranþi aºteptau sã intre pe teri-
toriul sloven. Conform autoritãþilor de la Ljub-
ljana, pânã în prezent peste 2.000 de migranþi
au trecut graniþa în Slovenia, circa jumãtate
dintre ei numai în ultimele 24 de ore, sute din-
tre aceºtia plecând deja mai departe în Austria.
Potrivit Crucii Roºii austriece, aproape 13.000
de migranþi au pãtruns sâmbãtã pe teritoriul Aus-
triei, cei mai mulþi dinspre Ungaria ºi ceilalþi
dinspre Slovenia, unii intrând apoi foarte repe-
de în Germania ocolind punctele de frontierã.
Potrivit cotidianului croat “Jutarnji List”, can-
celarul german Angela Merkel a avut vineri o
convorbire telefonicã cu premierul croat Zo-
ran Milanovic ºi i-a cerut acestuia din urmã ca
refugiaþii ce intrã în Croaþia sã fie reþinuþi pe
teritoriul acestei þãri pentru o duratã nedetermi-
natã.  Conform aceleiaºi publicaþii, ºeful exe-
cutivului de la Zagreb a respins solicitarea,
motivând cã Croaþia nu poate reþine oameni
împotriva voinþei lor.
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Papa Francisc îndeamnã Cuba ºi SUA
„sã persevereze” în reconciliere

zile în cursul cãruia se va duce
de asemenea în Statele Unite.
În timpul vizitei în Cuba, cea
mai lungã a pontificatului sãu
ºi a treia a unui papã pe insulã
dupã 1998, Francisc se va
duce succesiv la Havana, Hol-
guin ºi Santiago, înainte de a
pleca spre Washington mâine
searã. Preºedintele cubanez
Raul Castro, un marxist ºi ateu,
care s-a declarat în trecut un
mare admirator al lui Francisc,
nãscut în Argentina, l-a întâm-
pinat pe pontif la Aeroportul In-
ternaþional „Jose Marti” din
Havana. Francisc a dat mâna
cu Castro ºi a primit flori de la
un grup de copii cubanezi, ur-
mând apoi ceremonia cu onoruri
militare pentru ºeful statului Vati-
can. Papa Francisc ºi Raul Castro
s-au întâlnit deja la Vatican în luna
mai. Francisc este al treilea papã
care viziteazã Cuba comunistã

dupã Ioan Paul al II-lea în 1998 ºi
Benedict al XVI-lea în 2012. El a
avut programatã ieri o întâlnire ºi
cu fostul preºedinte Fidel Castro.
La Havana, primul contact impor-
tant al papei cu mulþimea a fost

slujba de duminicã din
Piaþa Revoluþiei, înain-
te de o întâlnire cu
actualul lider, preºedin-
tele Raul Castro, fra-
tele lui Fidel. ªi Ioan
Paul al II-lea ºi Bene-
dict al XVI-lea au þi-
nut slujbe în acelaºi loc
simbolic al revoluþiei
cubaneze. Papa Fran-
cisc, care a contribuit
la o apropiere diplo-
maticã între Wa-
shington ºi Havana,
urmeazã sã se ducã în
Statele Unite mâine ºi
sã rãmânã acolo pânã
pe 27 septembrie, cu

opriri la Washington, New York ºi
Philadelphia. Aceasta va fi cea mai
lungã vizitã în strãinãtate a lui Fran-
cisc dupã ce el a fost ales ºeful
Bisericii Catolice în urmã cu doi
ani ºi jumãtate.

Cel puþin 56 de membri ai forþelor regimului sirian,
executaþi de Al-Qaida

organizaþie neguvernamentalã. “Cel
puþin 56 de membri ai regimului,
care erau þinuþi prizonieri de Fron-
tul Al-Nusra ºi de alte grupãri isla-
miste, au fost executaþi pe aero-
portul Abu Duhur, în provincia

Idleb”, a afirmat Rami Abdel Rah-
mane, directorul Observatorului
Sirian pentru Drepturile Omului
(OSDO). El a declarat cã execu-
þiile au avut loc la începutul sãptã-
mânii, dar OSDO, care dispune de
o amplã reþea de surse medicale în
Siria, nu a putut confirma infor-
maþia decât sâmbãtã. “Armata
Cuceririi”, coaliþia care regrupea-
zã Al-Nusra ºi alte grupãri rebele,
a cucerit la 9 septembrie aeropor-
tul Abu Duhur, ultima bazã milita-
rã a armatei în provincia Idleb. În
momentul cuceririi aeroportului,
coaliþia a ucis ºi a luat ostatici zeci
de membri ai forþelor regimului.
Prezenþa regimului în provincia
Idleb se limiteazã acum la satele

ºiite Foua ºi Kafraya, apãrate de
miliþiile pro-regim ºi de combatanþii
miºcãrii ºiite libaneze Hezbollah.
“Armata Cuceririi” ºi-a intensificat
vineri ofensiva asupra celor douã
sate, unde a organizat nouã aten-
tate cu maºinã-capcanã, dintre
care ºapte comise de kamikaze, a
precizat OSDO. Atacul a provo-
cat moartea a cel puþin 21 de
membri ai forþelor regimului ºi a
17 combatanþi ai “Armatei Cuce-
ririi”. Unul dintre kamikaze a reu-
ºit chiar sã pãtrundã în satul Foua,
omorând ºapte civili, între care doi
copii, a declarat Abdel Rahmane.
Confruntãrile violente ºi tirurile de
obuze asupra celor douã sate au
continuat ºi sâmbãtã.
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Anunþul tãu!
Comuna Carpen anunþã publi-

cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj – nu este necesarã efectua-
rea evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã efec-
tuarea evaluãrii adecvate -în cadrul
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã pentru proiectul „MO-
DERNIZARE STRÃZI RURALE ÎN
COMUNA CARPEN, JUDEÞUL
DOLJ- SAT CARPEN”, propus a fi
amplasat în Comuna Carpen, sat
Carpen, judeþul Dolj, titular Comu-
na Carpen. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9,00-14,00, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii /
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de
26.09.2015.

ANUNT privind informarea si
consultarea publicului in confor-
mitate cu ordinul nr.2701/010 al
MDRT asupra propunerilor preli-
minare din ’’ PLAN URBANISTIC
DE DETALIU – CONSTRUIRE LO-
CUINTA Sp+P+1’’ municipiul Cra-
iova, strada Trandafirului nr.4, be-
neficiar MAICAN CAMELIA ADE-
LA, proiectant C.I.A. BALASOIU
MIHAELA. Publicul este rugat s
transmita observatii asupra docu-
mentatiei expuse/disponibile la
sediul Primariei Municipiului Cra-
iova – Serviciul de urbanism, str.
A.I. Cuza nr.7 sau pe pagina de in-
ternet a Primariei Municipiului Cra-
iova: www.primaria craiova.ro – in
perioada 21.09.2015-28.09.2015,

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Anunþul tãu!
intre orele 8.00-16.00. Publicul este
invitat sa participe la comentarea
propunerilor supuse procesului de
avizare si elaborarea propunerii
finale, care include toate observa-
tiile si se supune procedurii de
transparenta decizionala. Raspun-
sul la observatiile transmise va fi
publicat pe pagina de internet a
Primariei Craiova si va fi prezentat
timp de 10 zile de la incheierea pe-
rioadei de consultare a publicului,
la sediul propriu.

ANUNT privind informarea si
consultarea publicului in conformi-
tate cu ordinul nr.2701/010 al MDRT
asupra propunerilor preliminare din
’’ELABORARE P.U.D. SI OBTINERE
AVIZE  PENTRU CONSTRUIRE
ATELIER AUTO PARTER’’ munici-
piul Craiova, ALEEA 1 SIMNIC, nr.
11C, MUNICIPIUL CRAIOVA, bene-
ficiar ROMAN ION si ROMAN IRI-
NA pentru STOICA IONEL, proiec-
tant C.I.A. BALASOIU MIHAELA.
Publicul este rugat sa transmita
observatii asupra documentatiei
expuse/disponibile la sediul Prima-
riei Municipiului Craiova – Serviciul
de urbanism, str. A.I. Cuza nr.7 sau
pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Craiova: www.prima-
ria craiova.ro – in perioada
21.09.2015 - 28.09.2015, intre orele
8.00-16.00. Publicul este invitat sa
participe la comentarea propuneri-
lor supuse procesului de avizare si
elaborarea propunerii finale, care
include toate observatiile si se su-
pune procedurii de transparenta
decizionala. Raspunsul la observa-
tiile  transmise va fi publicat pe pa-
gina de internet a Primariei Craiova
si va fi prezentat timp de 10 zile de
la incheierea perioadei de consul-
tare a publicului, la sediul propriu.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

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.

OFERTE DE SERVICIU
PRIMÃRIA Cerãt orga-
nizeazã concurs pentru
ocuparea unui post de
funcþie contractualã va-
cantã de muncitor califi-
cat- conducãtor auto în
cadrul Compartimentului
Administrativ. Concursul
va avea loc la sediul Pri-
mãriei Cerãt în data de
14.10.2015, ora 10.00-
proba scrisã ºi în data de
16.10.2015, ora 10.00-
proba interviu. Bibliogra-
fia ºi condiþiile de partici-
pare se afiºeazã la se-
diul instituþiei ºi pe site-ul
Primãriei Cerãt.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajea-
zã ospãtari. Telefon: 0726/
066.536; 0722/892.195.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10- Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând urgent , convena-
bil casã 6 camere cu
4000mp curte , grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45
URGENT! Vând casã
Catargiu. Telefon:
0722.297.009.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
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 comu-
na Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã,  teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.

Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. 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 comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.

TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300.Tele-
fon:0752.234.638.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, benzi-
nã, culoare alb, economi-
cã - 90.000 km, 4000 RON
negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negocia-
bil. Telefon: 0766/
899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 21 septembrie 2015

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu vi-
þel. 0769.694.215,
0251.450.044.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calcula-
tor instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape
Tico spate , piei bovinã,
prelucrate.-6,80 mp.Tele-
fon:0735/445.339
Vând urgent ºi f/oarte
ieftin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie.Tele-
fon:0748/468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon:0764/802.230
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea , cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca, groapã su-
prapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Filiphs 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Douã locuri de veci, Si-
neasca. Telefon: 0733/
065.141.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto.Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.

Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 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 cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  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 jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, 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 cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela, tot
confortul, etaj 3, centra-
lã, aer condiþionat. Tele-
fon: 0761/634.437

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon:0763/
980.248
Mobilat, douã camere –
zona:Victor Papilian. Te-
lefon:0723/737.611
Închiriez garsonierã 1Mai,
mobilatã, exclus elevi.Te-
lefon:0729/684.222
Urgent primesc în gazdã
la bloc, Calea Bucureºti.
Telefon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.

Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar caut pensiona-
rã pentru supravieþuire.
Telefon:0762/728.493
Pensionar, 66/ 1,60, caut
femeie decentã, loialã,
de la þarã, sã împart via-
þa, sã-mi umple golul ºi
singurãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/
702.734.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profita-
bil.Telefon:0723/684.511
Caut donaþii cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon:0351/
449.469
Caut o persoanã care sã
mã îngroape. Îi plãtesc
dãrile blocului, îi rãmâne
pensia ºi locul de veci.
Telefon. 0762/728.493.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS “U” II, Filiaºul ºi Podariul
au suferit eºecuri pe linie în etapa
cu numãrul 5 a ultimului eºalon
naþional. Mai întâi, vineri, “sateli-
tul” Universitãþii a cedat cu 0-2,
la Rovinari, în faþa celor de la
Pandurii II, gorjenii luându-ºi ast-
fel revanºa dupã eliminarea sufe-
ritã în Cupa României. Dãnãricu
a deschis scorul în minutul 58,
dupã care gazdele, aproape instan-
taneu, au rãmas în 10, Dumitru
luând mai devreme drumul ves-
tiarelor ca urmare a unei intrãri
dure asupra lui Ghincea. Ultima
jumãtate de orã s-a jucat într-o
singurã direcþie, cu atacuri elabo-
rate ale alb-albaºtrilor. Pandurii au

LIGA A III-A

Rundã de zero puncte pentru formaþiile doljeneRundã de zero puncte pentru formaþiile doljeneRundã de zero puncte pentru formaþiile doljeneRundã de zero puncte pentru formaþiile doljeneRundã de zero puncte pentru formaþiile doljene
SERIA 3

CS Afumaþi – CS PODARI 3-1, Atletic Bradu – Sporting Tunu Mãgu-
rele 1-0, Concordia Chiajna II – SCM Piteºti 2-2, Urban Titu – FC Vo-
luntari II 1-2, Sporting Roºiori – AFC Hãrman 7-1, CS ªtefãneºti – Dini-
cu Golescu Câmpulung 0-2, FC Aninoasa – Inter Olt Slatina 1-1.

1. Câmpulung 12 8. SCM Piteºti 5

2. Inter Olt 10 9. Aninoasa 4

3. Afumaþi 10 10. Roºiori 3

4. Voluntari II 7 11. Titu 3

5. Tunu Mãg. 7 12. ªtefãneºti 3

6. Bradu 6 13. Hãrman 3

7. PODARI 6 14. Chiajna II 1

SERIA 4
CSO FILIAªI – CS Mãgura Cisnãdie 0-1, Pandurii II – CS “U” II

Craiova 2-0, CS Municipal Lugoj – ASU Poli Timiºoara 1-0, Naþional
Sebiº – CS Ineu 1-0, Metalurgistul Cugir – Millenium Giarmata 2-2, FC
Hunedoara – Cetate Deva 3-1, Minerul Motru – Performanþa Ighiu 1-
1.Nuova Mama Mia Becicherecu Mic a stat.

1. Poli T. 9 9. Motru 5

2. Hunedoara 9 10. Cisnãdie 4

3. Pandurii II 8 11. FILIAªI 3

4. Cugir 7 12. Deva* 3

5. Sebiº 7 13. CS “U” II* 3

6. Mama Mia* 6 14. Giarmata 2

7. CSM Lugoj 6 15. CS Ineu* 1

8. Ighiu 5
* - un joc mai puþin.

aglomerat însã propria treime, for-
mând un baraj imposibil de tre-
cut. Fond pe care bãieþii lui Da-
niel Mogoºanu au avut o singurã
ocazie (83), o reluare a lui Cãle
fiind respinsã de pe linia porþii de
un fundaº. Cu trei minute înainte
de final, Dãnãricu a realizat “du-
bla” de la punctul cu var, dupã un
fault comis de Ciocotealã.

Universitatea II: Popescu –
Lãzãrescu, Ciocotealã, Hreniuc,
Luicã – Armãºelu, Gîrbiþã, Manea,
Iuga – Petre, Jurj. Au mai jucat:
Scarlat, Ghincea, Drãghici, Cãle.
Antrenor: Daniel Mogoºanu.

Tot vineri, colega de serie a Cra-
iovei, CSO Filiaºi a pierdut, scor

0-1, pe “Chimia”, în faþa nou-pro-
movatei Mãgura Cisnãdie, “lanter-
nã” la ora disputei. Adrian Radu a
înscris singurul gol, cãzut în de-
bul pãrþii secunde (49).

CSO Filiaºi: Lascu – Frunte-
latã (Mocârcioiu 64), Dicu, Pais,
Neacºu – Duriþã (Moraru 36),
Georgescu (Sandu 83), ªtoiu (Pet-
cu 50), Obeanu – Pârvuicã, Bãlã.
Antrenor: Florin Spânu.

Finalmente, sâmbãtã, CS Podari
s-a recunoscut învinsã pe terenul
ilfovenilor de la Afumaþi, 1-3. Go-
lul doljenilor a purtat semnãtura lui
Ionuþ Badea (23), în timp ce de
partea cealaltã Vlada ºi-a trecut în
cont un hattrick (18, 51, 90+3).

CS Podari: Mecea – Marcu,
Chircan, Dreºcã, Ciocionã – Dra-
gomir, Marinoiu – Badea, I. ªer-
ban, Raicea – G. Neacºu. Au mai
intrat Nedelcovici, D. Stancu, I.
Sârmon ºi Cimpoeru. Antrenor:
Dragoº Bon.

Etapa viitoare (25-26 septem-
brie), misiuni dintre cele mai difi-
cile pentru formaþiile noastre, Fi-
liaºiul întâlnind, pe Bega, liderul
ASU Poli, iar CS “U” II ºi Podari
echipele de pe poziþia secundã, FC
Hunedoara (a), respectiv Inter Olt
Slatina (d).

Nu mai puþin de 4 echipe au strâns câte
12 puncte dupã etapa cu numãrul 5 a primei
ligi judeþene. Profitând de cele dintâi puncte
pierdute de Segarcea, 1-3 în derby-ul cu
Bechet, Cârcea s-a cocoþat în înaltul podiu-
mului, graþie unui succes cu 3-2 pe terenul
Dunãrii Bistreþ.

Marele joc al urmãtoarei etape (sâmbãtã,
ora 11:00) va fi la Calafat, unde Dunãrea va
fi primi replica Progresului Segarcea. În rest,
vom avea partidele: Recolta Ostroveni – Lu-
ceafãrul Craiova, ªtiinþa Malu Mare – SIC
Pan Unirea, Unirea Leamna – Metropolitan
Iºalniþa, Viitorul Cârcea – Tractorul Cetate,
Danubius Bechet – Dunãrea Bistreþ.

LIGA A IV-A

Echilibru teribil la vârf! Cârcea
urcã în fotoliul de lider

Rezultatele complete
înregistrate sâmbãtã

Progresul Segarcea – Danubius Bechet
1-3, Dunãrea Bistreþ – Viitorul Cârcea 2-3,
SIC Pan Unirea – Recolta Ostroveni 2-2,
Luceafãrul Craiova – Dunãrea Calafat  0-2,
Tractorul Cetate – Unirea Leamna 3-2, Me-
tropolitan Iºalniþa – ªtiinþa Malu Mare 8-0.

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

Handbalistele de la SCM Craiova au re-
mizat, scor 26-26, vineri, la Roman, în
prologul etapei etapei a 5-a din Liga Naþi-
onalã.

Jucãtoarele Simonei Gogârlã au înce-
put bine ºi dupã primele 10 minute con-
duceau cu 4-2. Moldovencele s-au apro-
piat apoi la o singurã “lungime” (6-5), dar
craiovencele au avut iniþiativa ºi mai de-
parte, intrând la cabine cu un avantaj de
patru goluri, 14-10. Partea secundã a în-
semnat o goanã disperatã a gazdelor de a
reveni, iar aceasta s-a concretizat în mi-
nutul 55, scor 22-22. Craiova a luat ia-
rãºi avans, 24-22 (min. 56) ºi 26-24 (min.
58) dar în final a trebuit sã se mulþumeas-
cã cu doar un punct, romaºcencele ega-
lând când mai erau 10 secunde de joc.

Pentru SCM Craiova au punctat: •iv-
koviæ – 8, Horobeþ – 4, Landre – 4, ªela-
ru – 3, Georgescu – 3, Iovãnescu – 2,

SCM a ratat, la potou,
o victorie mare la Roman

Rezultatele integrale ale etapei a 5-a
HCM Roman – SCM CRAIOVA 26-26, HC

Alba Sebeº –  “U” Alexandrion Cluj 28-32, HC
Zalãu – CSM Bucureºti 23-37, ASC Corona
Braºov – CSM Ploieºti 21-29, CS Rapid Bu-
cureºti – CS Mãgura Cisnãdiei 28-36, HC
Dunãrea Brãila – HCM Baia Mare 25-30, HCM
Rm. Vâlcea – CSM Unirea Slobozia 31-25.

1. CSM Buc. 15 8. Vâlcea 6
2. Baia Mare 15 9. Slobozia 6
3. Ploieºti 12 10. Brãila 6
4. Braºov 9 11. Mãgura 6
5. “U” Cluj 9 12. CRAIOVA 4
6. Zalãu 9 13. Alba Sebeº 0
7. Roman 7 14. Rapid Buc. 0

Ianaºi – 1, Cioaric – 1.
În etapa ce vine, programatã miercuri,

SCM va evolua tot “afarã”, contra celor
de la “U” Cluj.

DIGI SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua – Con-

cordia.
DIGI SPORT 2
17:45, 19:30 – HANDBAL (M) – Liga

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Naþionalã: HC Odorhei – AHC Dunãrea Cã-
laraºi, Dinamo – ACS Energia Tg. Jiu.

DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – Cupa Româ-

niei: CS Energia Tg Jiu – BC Timiºoara.
DOLCE SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua –

Concordia.
EUROSPORT
15:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Sankt Petersburg, în Rusia.
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstrakla-

sa: Korona Kielce – Gornik Leczna.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua –

Concordia.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ
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1. Astra 11 6 3 2 21-16 21
2. Viitorul 11 5 5 1 20-10 20
3. Pandurii 11 5 4 2 14-11 19
4. ASA 11 4 5 2 11-7 17
5. Dinamo 10 4 5 1 11-6 17
6. Steaua 10 4 4 2 9-6 16
7. Craiova 11 4 3 4 11-9 15
8. CFR Cluj 11 5 4 2 16-10 13
9. ACS Poli 11 3 3 5 6-12 12
10. CSMS Iaºi 11 3 3 5 6-13 12
11. Concordia 10 2 3 5 10-13 9
12. Botoºani 10 1 4 5 6-12 7
13. Voluntari 11 0 5 6 6-17 5
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
FC Voluntari - ACS Poli Timiºoara 0-0
Pandurii Târgu Jiu - ASA Târgu Mureº 2-0
Au marcat: Nicoarã 10, Hora 78.
CSMS Iaºi - FC Viitorul 0-0
CFR Cluj - Astra Giurgiu 1-1
Au marcat: Jakolis 6 / Alibec 51.
Petrolul Ploieºti – “U” Craiova 0-1
A marcat: Ivan 2.
Meciul FC Botoºani – Dinamo s-a jucat asearã.
Astãzi
Steaua - Concordia Chiajna, ora 21

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

Cu ascendentul celor douã
victorii consecutive, dar ºi al vic-
torei de pe care o obþinuse în
primãvarã pe „Ilie Oanã”, Uni-
versitatea a mers la Ploieºti sã
profite cã Petrolul nu mai e nici
umbra echipei care pretindea
titlul acum un an, ci doar lanter-
na roºie a Ligii I aproape de fi-
nalul turului. Prima remarcã a
meciului a venit de pe foaia de
joc trimisã de Emil Sãndoi, care
cuprindea patru atacanþi în pri-
mul „unsprezece”, Bawab ºi
Curelea fiind cei „oficiali”, iar
Ivan ºi Nuno Rocha în benzi. Un
alt aspect semnalat încã de la
încãlzire a fost terenul de joc,

Petrolul – Universitatea Craiova 0-1Petrolul – Universitatea Craiova 0-1Petrolul – Universitatea Craiova 0-1Petrolul – Universitatea Craiova 0-1Petrolul – Universitatea Craiova 0-1
A marcat: Ivan 2.
Stadion „Ilie Oanã”, spectatori: 3.000.
Petrolul: Pecanha – Beþa (76 Varga), Benga, Genev, Faug Porret –

Bucºã, Marinescu – Peteleu (41 Farina), Zoubir, Nepomuceno (64 Ta-
muz) - Moussa. Antrenor: Eusebiu Tudor.

Craiova: Bãlgrãdean 6 – Achim 6, Popov 6, Kay 6 (51 Acka) 6, Vãtã-
jelu 7 – Nuno Rocha 6, Mateiu 7, Zlatinski 5, Ivan 8 (59 Bãluþã) 5 –
Bawab 6, Curelea 4 (84 Herghelegiu). 

Arbitru: Marcel Bârsan.
Eliminat: Zlatinski 90.

O cursã de senzaþie a atacantului
de 18 ani a rezolvat în favoarea
Craiovei meciul de la Ploieºti,
disputat pe un teren execrabil

unul execrabil, de eºalon jude-
þean. În Prahova, pe la Plopeni,
Bãicoi, Câmpina sau Breaza în-
tâlneºti suprafeþe de joc mult mai
bune decât cea de pe „Ilie
Oanã”. Nici fanii „lupilor gal-
beni” nu s-au mai înghesuit ca
în ultimii ani pe noua arenã, doar
veo 3.000 venind sã vadã un
meci care poate fi catalogat
drept un derby de provincie. Ca
ºi în meciul cu Iaºiul, tânãrul
Ivan s-a arãtat nerãbdãtor ºi a
evitat perioada de tatonare. A
luat o minge din propriul teren
ºi nu s-a oprit decât dupã ce a
plasat-o în colþul lung al lui Pe-
canha, între timp buimãcindu-l

pe Genev cu o fentã pe care i-a
mai reuºit ºi cu Chipciu.

ªtiinþa a rãmas ofensivã ºi a
ratat dublarea avantajului, când
Ivan a tras din voleu în Pecan-
ha ºi Bawab le-a înnodat picioa-
rele câtorva adversari, dar a ni-
merit în ultimul obstacol, aºezat
pe ºase metri. Pânã în minutul
30 a fost Craiova în prim-plan,
dar apoi a slãbit ritmul. Zlatin-
ski a fost penibil cu toate cen-
trãrile executate în primul om,
Bawab a pierdut toate mingile

care l-au gãsit în jumãtatea ad-
versã, iar Curelea n-a fãcut de-
cât sã scoatã niºte faulturi la
centrul terenului. Ivan a rãmas
cel mai bun oltean, dar avea sã
iasã accidentat în debutul repri-
zei secunde, cum o fãcuse ceva
mai devreme ºi Kay. Pe fondul
unui joc confuz de ambele pãrþi,
alb-albaºtrii meritau un penalty
pentru faultul lui Benga asupra
lui Bawab, dar Marcel Bârsan
n-a reacþionat. Centralul avea
sã se revanºeze câteva minute

mai târziu, când n-a fluierat la
intervenþia lui Vãtãjelu în careu
asupra lui Farina.  Singura oca-
zie remarcabilã a gazdelor a
venit cu zece minute înainte de
final ºi a fost o loviturã de cap
pe lângã poartã. În final, Zlatin-
ski a luat intenþionat al doilea
galben, pentru a lipsi în Cupã cu
Bacãul ºi a juca în derby-ul Ol-
teniei, cu Pandurii. Universita-
tea obþine a treia victorie con-
secutivã ºi dã târcoale locurilor
de play-off.

Ivan,Ivan,Ivan,Ivan,Ivan,
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