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La doi ani ºi jumãtate de la demara-
rea ºantierului, lucrãrile de regulariza-
re a pârâului Raznic au fost recepþio-
nate. În cadrul unei conferinþe de pre-
sã organizatã ieri directorul Adminis-
traþiei Bazinale de Apã (ABA) Jiu,
Marin Talãu, a anunþat finalizarea
acestui proiect. Lucrarea va trece în
administrarea Sistemului de
Gospodãrire a Apelor Dolj,
instituþie cãreia îi revine
sarcina de întreþinere. 55555 AC
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Dupã toate calculele aritmetice, probabil cã “moþiunea de cenzurã” a liberalilor nu va trece,
ceea ce presimt ºi iniþiatorii ei. De altfel, potrivit unui sondaj INSCOP, doar 30,4% dintre cei
intervievaþi s-au declarat “pentru” înlocuirea guvernului actual cu unul liberal, faþã de 33,2% în
luna iunie. Pe pagina sa de facebook premierul Victor Ponta a enumerat câteva idei printre care
ºi pe aceea cã “va conduce guvernul, câtã vreme preºedintele nu este de acord sã
numeascã un premier de la actuala majoritate ºi insistã
cu <<guvernul meu>>”.

Anul oribil al premieruluiAnul oribil al premieruluiAnul oribil al premieruluiAnul oribil al premieruluiAnul oribil al premierului
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Vremea se rãceºte
Astãzi, valorile termice vor

continua sã scadã uºor, astfel
încât vremea va deveni rece
pentru sfârºitul lunii septembrie
în toate regiunile. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 10
grade în depresiuni ºi 18 grade
pe litoral, iar cele minime între
3...4 grade în depresiuni ºi 14
grade pe litoral. Cerul va fi noros
în sud-est, unde va ploua pe arii
extinse ºi cantitãþile de apã vor
mai depãºi izolat 15...20 l/mp,
iar în restul teritoriului înnorãri-
le vor fi temporare ºi ploile se vor
semnala local în sud-vest ºi
centru ºi izolat în rest.Vântul va
continua sã prezinte intensificãri
temporare în est, sud-est ºi la
munte, iar în Dobrogea, Bãrã-
gan ºi sudul Moldovei se vor
atinge la rafalã viteze de 50-55
km/h. Cerul va fi noros în sud-
est, unde va ploua pe arii extinse
ºi cantitãþile de apã vor mai
depãºi izolat 15...20 l/mp, iar în
restul teritoriului înnorãrile vor
fi temporare ºi ploile se vor
semnala local în sud-vest ºi
centru ºi izolat în rest. La
munte, la peste 1800 m, în
special în nordul Carpaþilor
Orientali, trecãtor, precipitaþiile
vor fi ºi sub formã de ninsoare.
Mâine, vremea se va ameliora
sub aspectul precipitaþiilor, dar se
va menþine rece pentru aceastã
perioadã a anului în cea mai
mare parte a þãrii.  Cerul va fi
variabil în vest ºi nord-vest ºi
mai mult noros în celelalte
regiuni ºi va ploua local în
Dobrogea, pe arii restrânse în
restul zonei extracarpatice ºi la
munte ºi cu totul izolat în rest.
Temperaturile maxime se vor
încadra între 11 ºi 17 grade, cu
cele mai scãzute valori în estul
þãrii ºi în depresiuni, iar cele
minime se vor încadra între 2
grade în depresiuni ºi 14 grade
pe litoral. Spre sfârºitul interva-
lului, în zonele joase, izolat, vor
fi condiþii de ceaþã.

“Sute de mii de oameni au fugit din calea
rãzboiului, în cãutarea unei vieþi mai bune, in-
trând în Europa, deseori prin mijloace riscante.
Acest flux din ce în ce mai mare de migranþi
din Orientul Mijlociu ºi Africa a determinat þãri-
le europene sã depunã eforturi masive pentru a
face faþã unui dezastru umanitar de proporþii
masive”, a spus Iohannis, în discursul sãu în
faþa Adunãrii Generale a ONU. Preºedintele a
susþinut cã acest val migraþionist reprezintã atât
o crizã umanitarã, cât ºi una a protejãrii grani-
þelor, a integrãrii ºi chiar una financiarã, aces-
tea fiind direcþiile în care trebuie cãutate soluþii.
“Dacã nu gãsim cele mai adecvate mijloace de
a soluþiona pe fiecare dintre ele, fiecare val de
migraþie îl va depãºi pe cel anterior. Orice naþi-
une are obligaþia de a salva oameni, de a-i sus-
þine ºi de a-i proteja”, a spus Iohannis.

În condiþiile în care tema reuniunii ONU este
adoptarea noii Strategii de Dezvoltare Durabilã
pe urmãtorii ani, preºedintele Iohannis a vorbit
ºi despre necesitatea eradicãrii sãrãciei. “Este
datoria noastrã comunã sã indentificãm soluþii-
le adecvate pentru aceasta, într-o epocã în care
ºtiinþa ºi tehnologia sunt bunuri deplin dezvol-
tate, cu un potenþial remarcabil de susþinere a
creºterii economice. Trebuie sã fim conºtienþi
cã mãsurile care vizeazã eradicarea sãrãciei nu

Ministrul Educaþiei, Mihai So-
rin Cîmpeanu, a declarat, ieri, într-
o conferinþã de presã la Timiºoa-
ra, cã peste trei mii de cadre di-
dactice tinere din învãþãmântul
universitar vor pãrãsi sistemul,
transmite corespondentul ME-
DIAFAX. “La nivel naþional, la în-
ceputul anului 2010, aveam 66%
cadre didactice cu titlu de doctor.
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Preºedintele Klaus Iohannis a
susþinut duminicã, la New York,

primul sãu discurs în cadrul Adu-
nãrii Generale a ONU, unde a

vorbit despre “dezastrul uman”
provocat de criza migraþiei ºi a

atras atenþia cã, fãrã soluþii adec-
vate, fiecare val de migraþie îl va

depãºi pe cel anterior.

reprezintã doar un angajament moral, ci ºi mij-
loace de promovare a pãcii ºi a securitãþii inter-
naþionale”, a spus ºeful statului.

Preºedintele a spus, în faþa Adunãrii Genera-
le a ONU, cã trebuie abordate “rãdãcinile con-
flictului”, care includ sãrãcia, lipsa de speran-
þã, disperarea ºi excluziunea socialã. “Sãrãcia
ar putea duce la disperare ºi frustrare, ceea ce
s-ar putea transforma în sãmânþa extremismu-
lui ºi a violenþei. În acelaºi timp, pacea ºi secu-
ritatea - fie cã se situeazã la nivel internaþional,
fie cã reprezintã o chestiune naþionalã - consti-

tuie premise majore pentru dezvoltarea durabi-
lã”, a continuat Iohannis. În acest sens, preºe-
dintele a anunþat cã România îºi va revizui Stra-
tegia Naþionalã de Dezvoltare Durabilã, pentru
a integra noile Obiective de Dezvoltare din agen-
da ONU, în special problemele ce þin de exclu-
ziunea socialã. Astfel, Strategia se va axa pe
susþinerea incluziunii persoanelor cu dizabilitãþi,
a tinerilor ºi a femeilor. “Eradicarea sãrãciei re-
clamã oportunitãþi decente de angajare, iar pre-
venirea ºi evitarea excluziunii sociale necesitã
politici de coeziune socialã”, a spus Iohannis.

Cîmpeanu: Peste trei mii de cadre didactice
vor pãrãsi sistemul pentru cã nu au titlu de doctor

Peste trei mii de cadre didactice din învãþãmântul
universitar care nu au reuºit sã obþinã titlul de doctor
vor fi obligate sã pãrãseascã sistemul de învãþãmânt
începând cu data de 30 septembrie, anunþã ministrul

Educaþiei, Sorin Mihai Cîmpeanu.

La începutul anului 2015, aveam
80% cadre didactice titulare cu
titlu de doctor, deci 4.500 de ca-
dre didactice fãrã titlu de doctor-
.Conform legii, în data de 30 sep-
tembrie, din pãcate, aceia dintre
cei care compun acest grup de
4.500 de colegi care nu au reuºit
sã susþinã tezele de doctorat în
intervalul ianuarie - septembrie

vor fi nevoiþi sã pãrãseascã siste-
mul. Este vorba despre peste
3.000 de colegi. Înregistrãm o
scãdere a cadrelor didactice tine-
re din sistem de la 30% la nivel
naþional în 2010 la 17% la înce-
putul anului 2015. Ieºirea din sis-
tem a acestor colegi tineri fãrã ti-
tlu de doctor va afecta ºi mai mult
proporþia cadrelor didactice tine-
re care activeazã în învãþãmântul
superior ºi asta, în ultima instan-
þã, dacã nu gãsim soluþii, va afec-
ta dezvoltarea în ansamblu a în-
vãþãmântului superior din Româ-
nia”, a declarat Cîmpeanu.

Ministrul Educaþiei a adãugat
cã, începând de miercuri, Româ-
nia “se poate mândri” cu un pro-
cent de sutã la sutã cadre didac-
tice universitare cu titluri de doc-
tor, dupã ce cele peste trei mii de
cadre didactice vor pãrãsi siste-
mul. “Vor rãmâne doar cei cu ti-
tlu de doctor ºi ne vom putea lã-
uda, dar oare la ce ne va folosi
cã avem sutã la sutã cadre di-

dactice ce deþin titlul de doctor?”,
s-a întrebat ministrul. Acesta a
adãugat cã în decembrie anul tre-
cut a iniþiat o Ordonanþã de Ur-
genþã a Guvernului prin care a
reuºit devansarea termenului ini-
þial de 11 februarie pentru data
de 30 septembrie a.c., în aºa fel
încât tinerii interesaþi sã îºi poatã
obþine doctoratele.  ”Am gãsit în-
þelegere de la Guvern sã devan-
sãm termenul, ceea ce s-a ºi în-
tâmplat printr-o OUG din decem-
brie anul trecut. Am gãsit cã nu
este normal ca niºte colegi care
ºi-au început lucrul cu câteva zeci
de mii de studenþi sã fie nevoiþi
sã iasã din sistem la 11 februa-
rie. Ca ºi cadru didactic am sus-
þinut cã trebuie sã îºi ducã la ca-
pãt ceea ce au început pânã la
sfârºitul anului universitar. ªi la
nivel de legalitate sunt unele sem-
ne de întrebare, pentru cã aceº-
tia au obþinut un consurs de ocu-
pare a locului de muncã”, a afir-
mat ministrul.
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Lucrãrile au fost demarate în
2013, fiind finanþate prin Pro-
gramul Operaþional Regional
(POR) 2007-2013 al Uniunii Eu-
ropene, Primãria Drobeta Tur-
nu-Severin obþinând 14 milioa-
ne de euro pentru reconstruc-
þia Cetãþii Severinului ºi a Pala-
tului Cultural Teodor Costescu.
Construitã pe malul Dunãrii, la
numai 500 de metri de Castrul
roman ºi podul roman construit
de Apollodor din Damasc, ce-
tatea-fortãreaþã a fost distrusã,
în 1524, de turcii conduºi de
Soliman Magnificul, motiv pen-
tru care proiectul de reconstrui-
re a fost unul extrem de amplu.
Au fost consolidate zidurile

existente, iar acolo unde nu au
mai fost pãstrate au fost recon-
struite dupã planurile iniþiale.
Capela, fântâna ºi Turnului lui

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Mehedinþiul susþine Craiova pentru titlul de
Capitalã Culturalã Europeanã 2021

Judeþul Mehedinþi susþine total Craiova în
competiþia pentru câºtigarea titlului de Capita-
lã Culturalã Europeanã 2021. Cetatea Severi-
nului, care a fost reconstruitã ºi redatã circui-
tului turistic printr-un program cu finanþare
europeanã – în valoare de 14 milioane de euro
– a fost inauguratã de cãtre autoritãþile locale,
la sfârºitul sãptãmânii trecute. La eveniment a
participat ºi primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasi-
lescu care a subliniat importanþa deosebitã pe
care cetatea medievalã o va avea în dosarul de
candidaturã al Craiovei.

Sever au fost, de asemenea,
reabilitate. Pentru cã aceastã
cetate medievalã are o mare im-
portanþã turisticã, în interior a
fost amenajatã o cafenea litera-
rã ºi o platformã pentru un ci-
nematograf. Locurile de belve-
dere au fost ºi ele reamenajate
ºi reintegrate în peisaj.
Traseele culturale din Mehe-
dinþi, un punct-forte

La inaugurarea Cetãþii Seve-
rinului a fost prezentã, la sfâr-
ºitul sãptãmânii, ºi Lia Olguþa
Vasilescu, primarul Craiovei,
alãturi de cei doi viceprimari,
Dan Daºoveanu ºi Mihai Geno-
iu. “Traseele culturale care exis-

tã în judeþul Mehedinþi vor fi un
punct-forte în dosarul nostru de
candidaturã, în special aceastã
cetate care este singura din zona

Olteniei ca ºi cetate medievalã.
Bineînþeles cã nu putem lãsa
deoparte nici Podul lui Apolo-
dor din Damasc. Câºtigarea
acestui titlu de Capitalã Cultu-

ralã a Culturii de cãtre
Craiova înseamnã re-
lansarea nu numai a tu-
rismului în zona Olte-
niei, ci ºi relansarea do-
meniilor creative, pen-
tru cã toate capitalele
culturale care au câºti-
gat pânã acum, unele
f i ind orãºele  foar te
mici, de 30.000 de lo-
cuitori, au avut dupã ce
au obþinut acest titlu ºi
o dezvoltare economi-
cã spectaculoasã”, a
declarat primarul Cra-
iovei, Lia Olguþa Vasi-
lescu, care le-a mulþu-
mit autoritãþilor din ju-
deþul Mehedinþi pentru
susþinerea pe care o
acordã Craiovei  în
competiþia pentru obþi-

nerea titlului de Capitalã Cultu-
ralã Europeanã 2021.
Primarului Severinului:   „Vom

acorda tot sprijinul
nostru Craiovei”

Primarul municipiului
Drobeta Turnu-Severin,
Constantin Gheorghe a
subliniat faptul cã datã
terminatã  de  recon-
struit, aceastã frumoa-
sã  ceta te  meduevalã
obligã autoritãþile sã o
includã într-un circuit
turistic. „Cred cã este
un lucru foarte impor-
tant cã am reuºit sã fi-
nalizãm aceastã cetate
pe fonduri europene,
este o paginã de istorie
a românilor ºi, de ce nu,
a Severinului. În conti-
nuare, avem o obligaþie
mare, pentru cã ne obli-
gã ca, în perspectivã,

sã introducem în circuitul turis-
tic acest colþ de rai medieval,
pentru cã trebuie sã ne axãm pe
aceastã componentã a turismu-
lui” ,  a  declara t  Constant in
Gherghe, primarul municipiului
Drobeta-Turnu Severin. Dupã
ce a salutat prezenþa primarului
Craiovei, ediulul Severinului a
menþionat cã oraºul Craiova are
un proiect foarte important ºi
trebuie sprijinit sã devinã capi-
talã culturalã. ”Îi vom acordãm
tot sprijinul în sensul acesta ºi
eu, ºi domnul prefect ºi dom-
nul preºedinte al Consiliului Ju-
deþean”, a afirmat primarul Con-
stantin Gheorghe.
Toatã Oltenia susþine candi-
datura Bãniei

Potrivit primarului Craiovei,
nu se poate concepe un traseu
cultural ºi turistic al României
fãrã regiunea Olteniei, iar toate
judeþele oltene – Gorj, Olt, Vâl-
cea ºi Mehedinþi – fiind alãturi
de Craiova în competiþia pen-
tru titlul european . „Vorbim de
ansamblul Constantin Brâncuºi
de la Târgu-Jiu, de cele peste
2.000 de peºteri din judeþul Gorj
-cea mai mare concentraþie de
peºteri din lume -, despre mo-
numentele care existã în Vâlcea

ºi bisericile splendide de acolo,
despre cetatea Sucidava din ju-
deþul Olt”. În ceea ce priveºte
judeþul Mehedinþi, acesta vine
cu mai multe vestigii istorice,
de o mare valoare arheologicã
ºi istoricã. Pe lângã Cetatea Se-
verinului, complet restauratã
acum, pe teritoriul acestui ju-
deþ se mai aflã statuia lui Dece-
bal, cea mai mare statuie sãpa-
tã în piatrã din Europa, Podul
lui Apolodor din Damasc, ter-
mele romane. „Vã mulþumim
încã o datã cã sprijiniþi aceastã
candidaturã. Am vrut sã fim ºi
noi prezenþi la inaugurare pen-
tru cã Cetatea Severinului va fi
un punct forte în dosarul nos-
tru de candidaturã”, a menþio-
nat primarul Craiovei, Lia Olgu-
þa Vasilescu.

Potrivit calendarului, Craiova
urmeazã sã-ºi depunã candida-
tura pânã la data de 10 octom-
brie 2015 (data limitã). Cum în
competiþie sunt înscrise 12 mu-
nicipii din România, între 7 ºi 10
decembrie 2015 se va alcãtui o
listã scurtã a oraºelor preselec-
tate, iar în decembrie 2016 va fi
realizatã selecþia finalã a oraºu-
lui câºtigãtor. Alãturi de un mu-
nicipiu din România va fi desem-
nat ºi un oraº din Grecia.
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Incidentul în urma cãruia cra-
ioveanul Daniel Cristian Borgete a
ajuns în spatele gratiilor s-a petre-
cut pe 29 mai 2014, când circula-
þia a fost închisã pe bulevardul
„Tineretului” din Craiova, pe tron-
sonul cuprins între intersecþia cu
strada „Magnoliei” ºi cea cu bule-
vardul „Oltenia” (zona Materna),
pentru desfãºurarea unor manifes-
tãri dedicate zilelor oraºului. Cra-
ioveanul circula în ziua res-pecti-
vã cu un autoturism înmatriculat
în Anglia, pe strada „Constantin
Iotzu”, cãtre bulevardul „Tinere-
tului”, iar în drum a trecut pe lân-
gã un echipaj de agenþi de la Poliþia
Localã. Poliþiºtii i-au spus cã cir-
culaþia era închisã, însã ºoferul ºi-
a continuat deplasarea ºi a lãsat
maºina în dreptul gardurilor care
interziceau accesul. Cei doi poli-
þiºti locali au venit la maºina lui
Borgete ºi i-au cerut sã plece de

Comisarul ºef Nicuºor Badea,
adjunct al comandantului IPJ Dolj,
a fost cel care a anunþat cã începe
Sãptãmâna Prevenirii Criminalitã-
þii în Dolj, scopul acestei campa-
nii, care se desfãºoarã la nivel na-
þional, fiind „informarea ºi pregã-
tirea cetãþenilor astfel încât sã nu
cadã prea uºor victime ale infrac-
torilor”. În cadrul acestei sãptã-
mâni se vor desfãºura o serie de
activitãþi destinate creºterii gradu-

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
în noaptea de duminicã spre luni,
în jurul orei 00.45, o patrulã de or-
dine publicã din cadrul Poliþiei Fi-
liaºi a observat, pe bulevardul Ra-
coþeanu, din localitate, un autotu-
rism negru, marca Ford, cãzut în
ºanþ. În urma cercetãrilor efectua-
te în zonã, la circa 200 m de locul
accidentului, a fost identificat Rãz-
van Z., de 23 de ani, din comuna
Brãdeºti, Dolj care a recunoscut cã
a condus autoturismul în cauzã, pe
tronsonul Brãdeºti – Filiaºi (DE 70),
iar în faþa unui restaurant din Filiaºi
a intenþionat sã întoarcã autoturis-
mul ºi a derapat, ajungând în ºanþ.
Conducãtorul auto a fost testat cu

Craioveanul care s-a încãierat cu doi
poliþiºti locali condamnat definitiv

Curtea de Apel Craiova a pronun-
þat sentinþa definitivã în cazul cra-
ioveanului care s-a încãierat cu doi
agenþi ai poliþiei locale Craiova, în
luna mai a anului trecut, nemulþu-
mit cã nu a fost lãsat sã parcheze
maºina unde voia. Dacã pe fond pri-
mise 9 luni de închisoare cu suspen-
dare pentru ultraj, instanþa de apel

i-a majorat pedeapsa la un an de în-
chisoare, însã tot cu suspendare,
termenul de încercare fiind extins la
2 ani ºi 6 luni. Celelalte dispoziþii din
sentinþa Judecãtoriei Craiova pri-
vind plata a 1.000 de lei daune ma-
teriale agentului agresat ºi executa-
rea a 70 de zile de muncã în folosul
comunitãþii au fost menþinute.

acolo pentru cã blocheazã accesul,
însã ºoferul i-a luat la înjurãturi.
Agentul Vasile Laurenþiu Ilie l-a tras
la rãspundere, între cei doi izbuc-
nind o altercaþie, filmatã de un lo-
catar din zonã, imaginile fiind fã-
cute publice câteva zile mai târziu.
ªoferul recalcitrant a fost imobili-
zat ºi dus la Secþia 5 Poliþie Craio-
va, în aceeaºi zi fiind arestat pre-
ventiv pentru comiterea infracþiu-
nii de ultraj.
Judecat pentru ultraj

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au reþinut
în sarcina lui Daniel Cristian Bor-
gete cã, «în dimineaþa zilei de
29.05.2014, în jurul orei 10.10 în
timp ce se afla în municipiul Cra-
iova, în apropierea intersecþiei
bulevardul „Tineretului” cu stra-
da „Constantin Iotzu”, a exercitat
acte de violenþã fizicã asupra lui

I.V.L. (n.r. – poliþistul local Ilie
Vasile Laurenþiu), în timp ce aces-
ta se afla în zona în cauzã, în exer-
citarea atribuþiilor de poliþist lo-
cal de circulaþie din cadrul Poli-
þiei Locale Craiova, acte care i-
au produs acestui funcþionar pu-
blic, care îndeplinea o funcþie ce
implicã exerciþiul autoritãþii de
stat, leziuni traumatice a cãror gra-
vitate este evaluatã prin zile de
îngrijiri medicale de cel mult 90
de zile». Daniel Cristian Borgete a
fost trimis în judecatã în iunie
2014, iar o lunã mai târziu a fost
eliberat sub control judiciar. Pe 17
februarie a.c., Judecãtoria Craio-
va a pronunþat sentinþa, craiovea-
nul fiind gãsit vinovat de ultraj.
Judecãtorii l-au condamnat la 9 luni
de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
2 ani, 70 de zile de muncã nere-
muneratã în folosul Primãriei Cra-

iova, plata sumei de 1.000 lei, dau-
ne materiale cãtre agentul Ilie, pla-
ta sumei de 241,06 lei cãtre Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova reprezentând contravaloarea
îngrijirilor medicale acordate poli-
þistului ºi 1.200 lei cheltuieli judi-
ciare cãtre stat.

Parchetul de pe lângã Judecã-
toria Craiova a declarat apel, însã,
împotriva acestei sentinþe, iar Cur-
tea de Apel Craiova a pronunþat
sentinþa sãptãmâna trecutã, joi, 24
septembrie a.c. Instanþa a admis
apelul procurorilor, a majorat pe-
deapsa craioveanului la un an de

închisoare, însã tot cu suspenda-
re: „Admite apelul parchetului;
desfiinþeazã în parte sentinþa pe-
nalã numãrul 630/17.02.2015 a
Judecãtoriei Craiova ºi rejudecând
condamnã pe inculpat la 1 an în-
chisoare. Menþine aplicarea dis-
poziþiilor privind suspendarea sub
supraveghere a executãrii pedep-
sei ºi majoreazã termenul de în-
cercare de la 2 ani la 2 ani ºi 6
luni. Menþine restul dispoziþiilor
din sentinþã. Definitivã. Pronun-
þatã în ºedinþã publicã azi
24.09.2015”, se aratã în hotãrâ-
rea Curþii de Apel Craiova.

Cu permisul suspendat pentru alcool
ºi bãut, s-a rãsturnat cu maºina în ºanþ

Un tânãr de 23 de ani, din comuna Brãdeºti, este cercetat
penal de poliþiºti dupã ce, beat fiind, s-a rãsturnat cu maºina

în ºanþ, în faþa unui restaurant din Filiaºi. Oamenii legii au
descoperit cã tânãrul nu avea nici permis de conducere,

întrucât îi fusese reþinut tot pentru cã a condus bãut.

aparatul etilotest rezultând o con-
centraþie alcoolicã de 1,07 mg/l al-
cool pur în aerul expirat, fapt pen-
tru care a fost condus la Spitalul
Filiaºi unde i s-au recoltat probe bio-
logice în vederea stabilirii alcoolemiei.
Prin extinderea cercetãrilor, oamenii
legii au stabilit cã tânãrul are permi-
sul de conducere reþinut din data de
21.06.2015 tot pentru conducerea
sub influenþa bãuturilor alcoolice. „Pe
numele persoanei în cauzã poliþiºtii
au întocmit dosar penal pentru con-
ducere cu permisul suspendat ºi con-
ducere sub influenþa alcoolului ºi
continuã cercetãrile”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, subco-
misar Alin Apostol.

A început Sãptãmâna
Prevenirii Criminalitãþii în Dolj

În cadrul unei conferinþe de
presã organizatã la sediul
unitãþii, reprezentanþii IPJ Dolj
au dat, ieri, startul celei de-a
zecea ediþii a „Sãptãmânii
Prevenirii Criminalitãþii”, o
campanie informativ-preventivã
ce se va desfãºura la nivel
naþional în intervalul  28 sep-
tembrie – 02 octombrie 2015.

lui de informare a cetãþenilor ºi
conºtientizarii acestora cu privire
la adoptarea unei conduite preven-
tive. Fiecare zi este dedicatã pre-
venirii unui anumit segment de fap-
te antisociale, în acest sens fiind
pregãtite mai multe activitãþi edu-
cativ-preventive sau culturale. Ieri,
în prima zi, dedicatã prevenirii vic-

timizãrii minorilor, tot
la sediul Inspectora-
tului de Poliþie Jude-
þean Dolj s-a desfãºu-
rat o dezbatere cu
tema „Modalitãþi de
abordare a situaþiilor
de victimizare a co-
piilor”, la care au fost
invitate cadre didac-
tice care au atribuþii

de consilier educativ în scolile gim-
naziale din municipiul Craiova, dar
ºi psihoterapeuþi din cadrul Asocia-
þiei de  Dezvoltare ºi Psihoterapie
prin Acþiune. De asemenea, poliþiº-
tii de proximitate din municipii ºi
oraºe, precum ºi poliþiºtii de la
posturile de poliþie comunale au or-
ganizat dezbateri cu elevi, pãrinþi ºi
cadre didactice, în unitãþile de în-
vãþãmânt din întregul judeþ, pentru
prevenirea victimizãrii minorilor. În
cadrul acestor întâlniri, poliþiºtii vor
face ºi recomandãri pentru preve-
nirea victimizãrii minorilor în cazul
infracþiunilor de furt, tâlhãrie, viol,
act sexual cu un minor, infracþiuni-
lor de vãtãmare a integritãþii corpo-
rale sau sãnãtãþii, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Dupã toate calculele aritmetice,
probabil cã “moþiunea de cenzu-
rã” a liberalilor nu va trece, ceea
ce presimt ºi iniþiatorii ei. De alt-
fel, potrivit unui sondaj INSCOP,
doar 30,4% dintre cei intervievaþi
s-au declarat “pentru” înlocuirea
guvernului actual cu unul liberal,
faþã de 33,2% în luna iunie. Pe
pagina sa de facebook premierul
Victor Ponta a enumerat câteva idei
printre care ºi pe aceea cã “va
conduce guvernul, câtã vreme
preºedintele nu este de acord sã
numeascã un premier de la ac-
tuala majoritate ºi insistã cu
<<guvernul meu>>”. Situaþia
rãmâne însã delicatã, de-a dreptul
insolitã, prin faptul cã atât premie-
rul în funcþie, cât ºi preºedintele
interimar al PSD, au calitatea de
inculpaþi în dosare diferite, care se
judecã la ICCJ. De aici ºi vulnera-
bilitatea lor ºi absenþa momentanã
a oricãrei legitimitãþi morale, chiar

MIRCEA CANÞÃR

Anul oribil al premieruluiAnul oribil al premieruluiAnul oribil al premieruluiAnul oribil al premieruluiAnul oribil al premierului
dacã ºi unuia ºi celuilalt i se poate
aplica prezumþia de nevinovãþie.
Victor Ponta, fiindcã lui “i se cere
capul”, prin moþiunea de cenzurã
se aflã la capãtul unui an oribil, în
care a ajuns de la extaz la agonie
chiar dacã, paradoxal, guvernarea
ºi enumerã concret o serie de in-
dicatori economici, pe pagina fa-
cebook, nu i-a mers rãu. “Nu mã
deranjeazã cã se spune cã gu-
vernul e condus de Liviu Drag-
nea. Când merg bine lucrurile,
guvernul e al tuturor, ºi al Ali-
nei Gorghiu ºi al lui Cãtãlin
Predoiu. Când lucrurile merg
rãu, e guvernul lui Victor Pon-
ta”. La nivel declarativ, premierul
stã încã în picioare. Determinarea
sa nu mai este însã cea de acum
un an, când îºi lansa candidatura
la preºedinþia þãrii, pe Arena Naþi-
onalã, ºi se afla la numai patru luni
de la alegerile europarlamentare,
când devenise alãturi de premierul

italian Matteo Renzi, unul dintre cei
mai vizibili lideri ai stângii europe-
ne. Dar totul, mai exact întreaga
desfãºurarea ºi a campaniei elec-
torale pentru prezidenþiale, ºi restul
demersurilor politice, în continua-
rea celor anterioare, n-au putut
pãrãsi capcanele rãzboiului conti-
nuu, un fel bellum omnium contra
omnes, declanºat de Traian Bãses-
cu, acum supãrat pe ambasadorii
strãini care se pronunþã în legãtu-
rã cu justiþia. Consiliat neinspirat,
convins de securizarea propriei
cariere politice, Victor Ponta nu a
fãcut altceva decãt sã devina com-
plice ºi susþinãtor al unui sistem
creat de Traian Bãsescu, prin “pac-
te de coabitare” incalificabile. “Lis-
ta lui Barosso” acceptatã, cum
spunea Crin Antonescu, aidoma
unui chelner care ia comanda, a
fost doar începutul unui ºir întreg
de erori tactice. Victor Ponta va
rãmâne probabil în continuare o

vreme premier. Dar cariera lui po-
liticã este pe cale sã se spulbere.
Ceea ce surprinde este însã faptul
cã “oferta” de candidaþi pentru
funcþia de preºedinte al PSD este
sãracã ºi aºa fiind, Liviu Dragnea,
care ºi-a exprimat disponibilitatea,
nu va avea dificultãþi în a fi preºe-
dinte la apropiatul Congres al PSD,
pe o formulã utilizatã de socialiºtii
francezi, ºi israelieni, cum spune
pe blogul personal Adrian Nãsta-
se, deºi formula laburiºtilor brita-
nici, votul via internet, pare cea mai
corectã. ªi apropo de laburiºtii
britanici, timp de patru zile, la Brig-
hton, în sudul Angliei, aceºtia sunt
reuniþi în congresul anual al parti-
dului. Un partid de stânga, para-
doxal regenerat prin adeziunea a
150.000 de membrii, dupã eºe-
cul de la alegerile legislative din luna
mai, din care 50.000 dupã alege-
rea la 12 spetembrie a.c. a noului
lider “controversat”, Jeremy Cor-

bin, exponentul unei stângi radi-
cale, dacã îl luãm dupã declaraþia
din campania electoralã, care vrea
sã punã capãt, prin “inspiraþii din
marii economiºti Josph Stiglitz ºi
Thomas Piketty, virajelor Tony
Blair, aºa cum acesta în 1995, tot
la Brighton, punea capãt erei That-
cher. Ori, revenind la alegerile pen-
tru conducerea PSD, tocmai ab-
senþa unor contracandidaþi puter-
nici, cu anvergurã consacratã,
pentru Liviu Dragnea, spune mul-
te despre mandatul de ex-preºe-
dinte al partidului, deþinut de Vic-
tor Ponta. Lângã acesta n-a mai
crescut absolut nimic notabil, de
parcã ar fi fost... un nuc bãtrân.
Liviu Dragnea vine acum ºi decla-
rã cã “avem nevoie de un nou
mod de a face politicã”, ceea ce
în traducere liberã nu înseamnã
altceva decât cã n-a fost de acord
cu predecesorul sãu, în pofida
aparenþelor.

Regularizarea cursului de apã s-a
realizat între satul Busu, comuna Gre-
ceºti, ºi confluenþa pârâului Raznic
cu râul Jiu. Amenajarea albiei în
aceastã zonã era necesarã pentru
stoparea ºi prevenirea fenomenelor
de eroziune, punându-se în siguran-
þã gospodãriile din zonã ºi evitarea
producerii altor evenimente neplãcu-
te. Prin realizarea lucrãrilor de ame-
najare ale albiei s-a asigurat stabili-
zarea albiei minore a pârâului Raznic
în zona localitãþilor Greceºti, Þiu, Cer-
nãteºti, Corniþa, Rasnicu Oghian, Pre-

Lucrãrile de regularizare a pârâuluiLucrãrile de regularizare a pârâuluiLucrãrile de regularizare a pârâuluiLucrãrile de regularizare a pârâuluiLucrãrile de regularizare a pârâului
Raznic au fost recepþionateRaznic au fost recepþionateRaznic au fost recepþionateRaznic au fost recepþionateRaznic au fost recepþionate

La doi ani ºi jumãtate de la demararea ºantierului, lucrãrile de regularizare a
pârâului Raznic au fost recepþionate. În cadrul unei conferinþe de presã organizatã
ieri directorul Administraþiei Bazinale de Apã (ABA) Jiu, Marin Talãu, a anunþat

finalizarea acestui proiect. Lucrarea va trece în administrarea Sistemului de Gos-
podãrire a Apelor Dolj, instituþie cãreia îi revine sarcina de întreþinere.

deºti ºi Breasta, îndeplinind cerinþe-
le temei de proiectare.

Aceste aºezãri au o suprafaþã to-
talã de 19.895 ha, din care 2.362 intra-
vilan ºi 17.532 extravilan, ºi cuprind
3.054 gospodãrii ºi 4.262 locuinþe, opt
grãdiniþe ºi nouã ºcoli. Cele mai mari
lucrãri din acest proiect au fost reali-
zate în localitãþile Greceºti ºi Breas-
ta. Aici au trebuit fãcute consolidãri-
le de maluri din beton pentru a apãra
terenurile ºi gospodãriile ce erau
inundate de fiecare datã la inundaþii

Investiþie
de peste 11,5 milioane de lei
Având în vedere gradul avansat

de încãrcare cu vegetaþie ºi de col-
matare a albiei râului Raznic, condu-
când astfel la o capacitate micã de
transport a acesteia, au fost realizate
lucrãri care sã asigure scurgerea, ºi
anume lucrãri de amenajare a albiei
pe o lungime totalã de 15.425 m. Pro-
iectul „Regularizare pârâu Raznic în
zona localitãþii Greceºti – confluenþã
râu Jiu, judeþul Dolj” este cofinanþat

din   Fondul de Coeziune al Uniunii
Europene prin Programul Operaþio-
nal Sectorial „Mediu”, Axa prioritarã
5 – „Implementarea infrastrcuturii
adecvate de prevenire a riscurilor
natural în yonele cele mai expuse la
risc”, Domeniul major de intervenþie
1 – „Protecþia impotriva inundaþiilor”.
Valoarea totalã a proiectului este de
11.506.507 lei cu TVA, din care con-
tribuþia Uniunii Europene este de
8.430.465 lei ºi 3.076.042 lei contribu-
þia de la bugetul de stat.

„Scopul investiþiei este asigura-
rea continuitãþii liniei de apãrare eli-
minând pericolul inundãrii localitãþi-
lor Greceºti, Þiu, Cernãteºti, Corniþa,
Raznicu Oghian, Predeºti ºi Breasta.
Þin sã menþionez cã recalibrarea al-
bie minore a râului a fost prevãzutã
pentru mãrirea capacitãþii de trans-
port a albiei râului, prin aceasta du-
când la limitatarea inundaþiilor ºi a
efectelor acestora asupra malurilor
râului. Lucrãrile de amenajare a albiei
cursului de apã Raznic respectã cri-
teriile ºi principiile de evaluare a so-
luþiilor tehnice de proiectare în con-
formitate cu H.G.846/11.08.2010 ºi
Strategia Naþionalã de management
a riscului la inundaþii pe termen me-
diu ºi lung”, a declarat Marin Talãu,
director A.B.A Jiu.

Încã douã lucrãri
se aflã în derulare

În cei doi ani ºi jumãtate, cât a

durat execuþia lucrãrilor, a fost decol-
matatã albia minorã a Raznicului în
vederea mãririi capacitãþii de trans-
port, au fost realizate protecþii de mal
în zonele în care sunt eroziuni ce pun
în pericol obiectivele social-econo-
mice aflate în imediata vecinãtate,
precum ºi supraînãlþãri ale malurilor
în zonele în care nivelul maxim de
calcul depãºeºte cota superioarã a
malurilor. Odatã cu realizarea acestui
proiect se asigurã accesul în gospo-
dãrii, protecþia construcþiilor din zo-
nele adiacente malurilor ºi drumuri-
lor de pe raza celor opt localitãþi. Tot-
odatã, asigurarea spaþiului vital pen-
tru transportul debitelor mari lichide
ºi solide pe Raznic. Nu în ultimul
rând, prin regularizarea pârâului se
doreºte reducerea gradului de polua-
re a apelor subterane ca rezultat al
producerii inundaþiilor pe raza locali-
tãþilor Greceºti, Þiu, Cernãteºti, Cor-
niþa, Raznic, Oghian, Predeºti ºi
Breasta.

Pe lângã acest proiect, ABA Jiu
mai are în derulare alte douã proiecte
cofinanþate  din Fondul de Coeziune
al Uniunii Europene: „Aducerea la
clasa de importanþã a digurilor de pe
râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Vã-
leni, judeþul Gorj”  ºi „Regularizare
râu ªuºiþa, pe sectorul pod Ursaþi
DN67D- pod DN67 Tg. Jiu – Drobeta
Turnu Severin, judeþul Gorj.”

RADU ILICEANU
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Programele de asistenþã socialã
derulate prin Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj nu au ocolit nici o
oportunitate mai puþin folositã de
persoanele cu handicap grav sau
accentuat. Este cea care dã drep-
tul acestora din urmã, în mãsura
în care îndeplinesc cerinþele ban-
care, sã solicite  DGASPC Dolj
plata dobânzii aferente creditului
pentru achiziþionarea unui auto-
vehicul.

Creditul acceptat,
maximum 20.000

de euro
Conform art.27, alin. 1 din Le-

gea nr.448/2006, republicatã, per-
soanele adulte cu handicap grav

sau accentuat pot beneficia de
credit a cãrui dobândã se suportã
din bugetul de stat, prin transfe-
ruri de la bugetul Autoritãþii Naþi-
onale pentru Persoanele cu Han-
dicap la bugetele Direcþiilor Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Judeþene. Proce-
dura se aplicã numai în baza unui
contract privind angajamentul de
platã a dobânzii pentru achiziþio-
narea unui singur autovehicul ºi
pentru adaptarea unei locuinþe
conform nevoilor individuale de
acces. Totuºi, trebuie respectate
douã condiþii: cea a plãþii la sca-
denþã a ratelor creditului, dar ºi
ca valoarea creditului sã nu depã-
ºeascã 10.000 de euro, iar retur-
narea creditului sã nu fie mai mare
de 10 ani.

În cazul achiziþionãrii de auto-
vehicule adaptate special pentru
transportul persoanelor cu handi-
cap netransferabile, dependente de
scaunul cu rotile, valoarea credi-
tului nu poate depãºi  20.000 de

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat 
pot  fi scutite de plata dobânzii pentru achiziþiona-

rea unui singur autovehicul. În anumite condiþii
stabilite de lege, Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj va achita dobân-
da. Suma plãtitã la acest capitol, pânã în august

2015, a urcat la 57.208 lei. Pentru anul în curs sunt
48 de contracte în derulare de platã a dobânzii

încheiate între DGASPC Dolj ºi beneficiari.

euro, perioada de rambursare fi-
ind de 15 ani. Beneficiazã de pre-
vederile art. 27, alin.(1) ºi familia
sau persoana care are în îngrijire
cel puþin un copil cu handicap grav
ori accentuat. 

Primul pas,
la DGASPC Dolj

Pentru început solicitantul tre-
buie sã se adreseze Direcþiei de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj ºi va depune la Servi-
ciul Evidenþã ºi Platã Prestaþii So-
ciale urmãtoarele documente: ce-
rere (ANEXA 1 A); copie de pe
documentul care atestã încadra-
rea în grad de handicap; copie de
pe documentul de identitate; de-
claraþie pe propria rãspundere re-

feritoare la faptul cã îndeplineºte
condiþiile art.27 din lege (pentru
autovehicul-ANEXA 2A), decla-
raþie pe propria rãspundere refe-
ritoare la faptul cã persoane cu
handicap, familia sau persoana
care are în îngrijire cel puþin un
copil cu handicap grav sau accen-
tuat va comunica DGASPC orice
modificare privind încadrarea în
grad de handicap precum ºi orice
altã modificare de naturã sã îm-
piedice derularea contractului pri-
vind angajamentul de platã a do-
bânzii(ANEXA 3); declaraþie de
utilizare a creditului, doar în sco-
pul adaptãrii locuinþei conform
nevoilor individuale de acces (A-
NEXA 3B).

106 dosare
acceptate,
de la debutul
Programului în 2007

Serviciul Evidenþã ºi Platã Pre-
staþii Sociale elibereazã solicitan-

tului adeverinþã referitoare la
acordul plãþii dobânzii. Dupã ob-
þinerea acesteia, persoana cu
handicap grav sau accentuat/cu-
ratorul/tutorele se adreseazã unei
unitãþi bancare în vederea obþi-
nerii creditului. Dacã persoana
cu handicap a obþinut acceptul de
creditare din partea unitãþii ban-
care în vederea încheierii con-
tractului privind angajamentul de
platã a dobânzii suportatã din
bugetul de stat prin bugetul Au-
toritãþii Naþionale pentru Persoa-
nele cu Handicap, solicitantul se
va prezenta la sediul DGASPC
Dolj cu contractul perfectat în-
tre solicitant ºi banca respecti-
vã; graficul de rambursare ºi fac-
tura finalã a autovehiculului achi-
ziþionat sau copia legalizatã a con-
tractului de vânzare-cumpãrare
(maºinã second-hand) în vede-
rea justificãrii sumei creditate.

Din 2007, de când a debutat
aceastã facilitate, în Dolj, 106 per-
soane au accesat ºi primit plata
dobânzii. Achiziþiile au privit au-

tovehicule noi ºi second-hand.
Forma de subvenþionare a dobân-
zilor la creditele privind adapta-
rea unei locuinþe conform nevoi-
lor individuale de acces nu este la
fel de uzitatã. Motivaþia, aici, este
cadrul normative care cere par-
curgerea unor etape multiple ºi
riguroase de la proiectare la exe-
cuþie ºi pe care puþin solicitanþi ºi
le permit sã le îndeplineascã.

Restanþele implicã
suportarea dobânzii

de solicitant
Beneficiarii sunt obligaþi sã-ºi

plãteascã la zi ratele scadente.
Contractul privind angajamentul
de platã al dobânzii va fi încheiat
pe perioada anului bugetar în curs,
potrivit Legii nr.500/2000 ºi va fi
prelungit prin act adiþional. Per-
soana cu handicap/curatorul/tuto-
rele au obligaþia sã depunã lunar,
la Serviciul Economic ºi Finan-
ciar-Contabil dovada efectuãrii
plãþii ratelor la data scadentã a cre-
ditului, respectiv extrasul de cont

lunar, precum ºi graficul de ram-
bursare al creditului, ori de câte
ori acesta suportã modificãri. Plã-
þile se efectueazã în baza ultimu-
lui grafic de rambursare depus. În
situaþia în care, persoana cu han-
dicap, beneficiarã a creditului, în-
registreazã restanþe la rambursa-
rea acestuia, dobânda aferentã
creditului se va suporta de cãtre
aceasta.

Schimbarea
de domiciliu

este acceptatã
În situaþia în care, beneficiarul

îºi schimbã domiciliul în alt judeþ,
acesta se va adresa Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, printr-o ce-
rere motivatã, prin Serviciul Evi-
denþã ºi Platã Prestaþii Sociale,
acesta din urmã având obligaþia de
a comunica Serviciului Economic
ºi Financiar-Contabil încetarea
derulãrii contractului. Serviciul
Evidenþã ºi Platã Prestaþii Sociale
va transmite dosarul original ºi
complet al beneficiarului cãtre
DGASPC-ul din raza noului do-
miciliu al beneficiarului cu obli-
gaþia de pãstrare în copie a tutu-
ror documentelor transmise.

Doljul, tributar
unui nivel economic

scãzut
Pentru 2015, la DGASPC Dolj

a fost iniþiatã o singurã solicitare
privind subvenþionarea dobânzii.
Dar nu a fost finalizatã, banca res-
pingând cererea de creditare. Dol-
jul, situat de mulþi ani în topul na-
þional al ºomajului, pare sã nu re-
vinã prea curând la creditele de
odinioarã. Nivelul economic îºi
pune amprenta ºi pe acest seg-
ment de finanþare.  O altã facilita-
te acordatã solicitanþilor este  scu-
tire de la plata tarifului de utilizare
a reþelelor de drumuri naþionale,
respectiv a rovinietei.

Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap
ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului
Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap

ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului
Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap

ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului
Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap

ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului
Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap

ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului
Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap

ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului
Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap

ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului
Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap

ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului
Peste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicapPeste 100 de persoane cu handicap

ºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statuluiºi-au luat maºini cu sprijinul statului



cuvântul libertãþii / 7marþi, 29 septembrie 2015 economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Programul Prima Casã are un
important impact social, având în
vedere avansul de numai 5%, care
oferã ºansa multor români ºi a ti-
nerilor în special, de a deþine în
proprietate o locuinþã sau de a-ºi
îmbunãtãþi standardul de viaþã prin
achiziþionarea unei proprietãþi mai
mari. „În acest moment se aflã în
stadiu final implementarea unei
noi componente a programului,
care va permite beneficiarilor par-
ticipanþi în Program sã achiziþio-
neze o nouã locuinþã, cu suprafa-
þa utilã ºi/sau valoarea mai mare,
beneficiind de aceleaºi condiþii
avantajoase. Garanþia statului în
privinþa menþinerii costurilor to-
tale ale finanþãrii ºi condiþiilor
Programului pe toatã durata de
derulare a finanþãrilor garantate,
conferã beneficiarilor predictibi-
litate ºi siguranþã, atribute atât de

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Programul Prima Casã continuã sã rãmânã cel mai accesat program
guvernamental, pãstrându-ºi avantajele care l-au consacrat
de-a lungul celor ºase ani care s-au scurs de la lansarea sa.

necesare în asumarea proiecte-
lor pe termen lung”, a precizat
Gheorghe Lãpãdat, directorul
FNGCIMM, filiala Craiova.

Alicaþie pentru
potenþialii clienþi
Procedura de accesare a garan-

þiei FNGCIMM este simplã ºi se
obþine la solicitarea bãncilor par-
tenere, în baza aceleaºi documen-
taþii solicitate la acordarea credi-
tului. „Rugãm partenerii bancari
sã informeze persoanele fizice la
depunerea dosarului de credit, cã
pe site-ul FNGCIMM -
www.fngcimm.ro- este creatã o
aplicaþie, pe care clienþii interesaþi
o pot consulta pentru a afla stadiul
solicitãrii garanþiei. Din momentul
în care dosarul a fost înaintat de
bancã ºi a intrat în aplicaþia
FNGCIMM, beneficiarii pot urmãri
în timp real stadiul aprobãrii ga-

ranþiei”, a ai spus reprezentantul
Fondului. Prin accesarea secþiunii
„Prima casã”, opþiunea „Stare so-
licitare” ºi completarea câmpurilor
aplicaþiei, utilizatorii vizualizeazã
fluxul de analizã a solicitãrii de ga-
rantare, informaþiile fiind oferite
rapid ºi transparent. FNGCIMM,
în termen de 4 zile lucrãtoare de la
primirea  Solicitãrii de Garantare
corecte ºi complete, redacteazã
contractul de garantare.

157.000 de garanþii
Acest termen nu poate fi res-

pectat în situaþia în care dosarul
este retransmis bãncii pentru
completare sau pentru corecta-
rea unor documente. Principale-
le motive de invalidare a dosare-
lor sunt lipsa unor documente,
documente ilizibile sau necon-

forme cu originalul, incomple-
te sau expirate (extras Carte
Funciarã, CI). Imediat ce aces-
te aspecte sunt remediate, do-
sarul reintrã în fluxul de analizã,
iar garanþia este acordatã în baza
dosarului complet ºi corect în-
tocmit. „Avantajele oferite bene-
ficiarilor de Programul Prima
Casã au condus la obþinerea unor
rezultate deosebite, de la imple-
mentarea acestuia pânã în prezent
fiind acordate peste 157.000 ga-
ranþii, în valoare totalã de peste
13 miliarde lei, pentru susþine-
rea de finanþãri destinate achizi-
þionãrii/construcþiei de locuinþe
în cadrul Programului în valoa-
re totalã de peste 26 miliarde
lei”, a mai precizat Gheorghe
Lãpãdat, într-un comunicat de
presã, remis redacþiei.

Conform proiectului, au fost reabili-
taþi aproximativ 80 de kilometri din dru-
mul naþional ce leagã oraºele Sibiu ºi Si-
ghiºoara.Tronsonul Sibiu-Mediaº al DN
14 este parte a reþelei de transport trans-
europene extinse (TEN-T Comprehensi-
ve).Valoarea totalã a proiectului este de
47,9 milioane de euro, din care 85% re-
prezintã cofinanþarea din FEDR. ”Mã bu-
cursãanunþdecizia privind plata contribu-
þiei financiare din FEDR pentru acest pro-
iect important de infrastructurã.În urma
reabilitãrii DN 14 Sibiu-Sighiºoara, se es-
timeazã cã rata de producere a acciden-
telor se va reduce cu 10% pe cei 79,36
kilometri de drum naþional. De aseme-
nea, cei aproape 1 milion de locuitori ai
judeþelor Sibiu ºi Mureº, precum ºi utili-
zatorii naþionali ºi internaþionali ai reþelei
de transport vor putea sãparcurgã dis-
tanþa dintre cele douã oraºe în condiþii
sporite de siguranþã ºi într-un timp mai

Compania Siniat, unul din cei mai importanþi
producãtori ºi furnizori de top de sisteme de gips-
carton, tencuieli ºi gleturi, va inaugura miercuri, 7
octombrie, la Turceni, în judeþul Gorj, cea mai
mare fabricã de gips-carton din România. La
eveniment, vor participa membri din conducerea
companiei atât din România, cât ºi din Belgia,
alãturi de autoritãþi centrale ºi locale, precum ºi
parteneri de business. Reprezentanþii Siniat vor
prezenta un proces unic în România de productie
a gips-cartonului, precum ºi echipa care creeaza
zi de zi produsele de cea mai înaltã calitate.

Comisia Europeanã a decis ieri,
aprobarea plãþii cãtre România a 40,7
milioane de euro, reprezentând finan-
þarea din Fondul European de Dezvol-
tare Regionalã (FEDR) ºi Fondul de

Coeziune a proiectului de reabilitare a
DN 14 – parte din Programului Opera-

þional de Transport.

scurt...”¸ a subliniat comisarul european
pentru Politica Regionalã, Corina Creþu.

Ultimele documente
au fost depuse în iulie

Lucrãrile de reabilitare a DN14 au fost
incluse iniþial, în 2006, pe lista drumurilor
naþionale din România ce urma sã fie rea-
bilitate în cadrul unui program cu finanþa-
re din partea BEI ºi cofinanþare de la bu-
getul de stat. Autoritãþile române au decis
ulterior ca, în locul împrumutului de la
BEI, sã solicite pentru aceste proiecte bani

din Fondul European de Dezvoltare Re-
gionalã. Cererea pentru finanþare FEDR a
DN 14 a fost fãcutã în decembrie 2014,
iar ultimele documente au fost depuse la
CE în a doua jumãtate a lunii iulie 2015.
La momentul în care România a depus
solicitarea pentru finanþarea cu fonduri
europene, lucrãrile de reabilitare a DN 14
erau aproape finalizate. Ieri, aceastã cere-
re de finanþare a primit ultimele avize din
partea Comisiei Europene ºi a Comisaru-
lui European pentru Politica Regionalã,
Corina Creþu.
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Calitatea de membru al CNE-
ME se dobândeºte prin înscrierea
în Registrul naþional al experþilor
în management educaþional, în
urma promovãrii concursului de
selecþie, organizat în conformita-
te cu prevederile legale. La con-
cursul de selecþie pentru dobân-
direa calitãþii de membru al CNE-
ME poate participa orice cadru
didactic care îndeplineºte, cumu-
lativ, urmãtoarele condiþii: face
dovada acumulãrii a 60 de credi-
te transferabile în cadrul unor pro-
grame acreditate de formare în
domeniul managementului educa-
þional; este titular în învãþãmântul
educaþional ºi are cel puþin gradul
didactic II; a obþinut calificativul

Ministerul Educaþiei ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice a aprobat calendarul
desfãºurãrii concursului de selec-
þie a cadrelor didactice pentru
constituirea Corpului Naþional de
Experþi în Management Educaþi-

onal (CNEME). Înscrierile au în-
ceput pe data de 21 septembrie ºi
se vor termina pe 5 octombrie, iar
întreaga procedurã se va finaliza
pe 6 noiembrie, odatã cu afiºarea
listei admiºilor.

„foarte bine” în ultimii patru ani ºi
nu a fost sancþionat disciplinar în
ultimul an ºcolar; nu a fost lipsit
de dreptul de a ocupa o funcþie
de conducere sau de îndrumare
ºi control în învãþãmânt prin Ho-
tãrâre judecãtoreascã definitivã
de condamnare penalã; nu a fost
exclus din Registrul naþional al ex-
perþilor. ªi în Dolj, vor avea loc
astfel de preselecþii.

În trei ani, 800 de experþi
certificaþi în Dolj

Din 21 septembrie, s-a dema-
rat procedura de înscriere a celor
care doresc sã obþine calitatea de
membru CNEME. „Am înºtiinþat
toate cadrele didactice, care au cel

puþin gradul didactic II ºi cumulea-
zã ºi celelalte cerinþe legale, de po-
sibilitatea de a participa la prese-
lecþie. Fãrã dobândirea certifica-
tului de membru CNEME, nu pot
participa la concursurile pentru
posturile de directori. Pânã pe 5
octombrie, înscrierile se fac onli-
ne, pe adresa http//cneme.edu.ro/
inscriere, iar afiºarea va fi fãcutã
atît electronic, pe aceeaºi adresã
sau pe www.isj.dj.edu.ro, cât ºi la
avizierul de la sediul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj. Primirea
portofoliilor, în vederea participãrii
la concursul de selecþie, va avea
loc luni, 5 octombrie, ºi marþi, 6
octombrie, între orele 09:00-15:00,
la camerele 106, 107 de la ISJ Dolj.

De la începutul programului, în pri-
mãvara anului 2012, în Dolj au fost
atestaþi 800 de membrii CNEME
” , a declarat prof.  Alexandru
Dragnea (foto), inspector în ca-
drul ISJ Dolj.

Calendar lung
Dupã finalizarea primei etape,

în zilele de 7 ºi 8 octombrie inspec-
toratele ºcolare vor transmite pe
adresa MECS lista candidaþilor
admiºi, dupã selecþia online, care,
la data înscrierii, ocupã o funcþie
de conducere sau de îndrumare ºi

control în din inspectoratul ºcolar,
precum ºi dosarele acestora. În-
tre 9-15 octombrie, vor fi evaluate
portofoliile candidaþilor, de cãtre
comisiile de evaluare de la nivelul
ISJ ºi MECS, iar pe 16 octombrie
va avea loc validarea rezultatelor
selecþiei. În intervalul 19-23 octom-
brie, vor fi depuse contestaþiile, so-
luþionarea acestora având loc pânã
pe 3 noiembrie, iar pe 4 ºi 5 no-
iembrie inspectoratele ºcolare vor
întocmi listele cu cei admiºi, pe care
le vor înainta MECS, care le va
valida pe 6 noiembrie.

Ca urmare a adresei nr.1179/
15.09.2015, transmisã de Di-
recþia Generalã de Manage-
ment ºi Reþea ªcolarã din ca-
drul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, cãtre In-
spectoratul ªcolar Judeþean

ªanse noi pentruªanse noi pentruªanse noi pentruªanse noi pentruªanse noi pentru
cadrele didacticecadrele didacticecadrele didacticecadrele didacticecadrele didactice

Pentru prima datã în Craiova ºi în Regiunea Oltenia, cadrele
didactice cu licenþã au ocazia sã urmeze cursuri de conversie
profesionalã, organizate de Facultatea de Litere din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova, dupã absolvirea acestora putând sã ocu-
pe posturi în învãþãmântul preºcolar ºi primar.

Dolj, cadrele didactice pot
urma, în cadrul Universitãþii din
Craiova, cursuri de conversie
profesionalã. „I-am înºtiinþat,
prin Notã Telefonicã, pe toþi cei
interesaþi, cã pot urma aceste
cursuri, dar mai multe informa-

þii pot obþine de
la Universitatea
din Craiova ”, a
precizat  prof.
Coca Tanciu ,
inspector în ca-
drul ISJ Dolj.

Cifra de ºcolarizare,
aproape atinsã

Programul de conversie profe-
sionalã este organizat de Facul-
tatea de Litere – Departamentul

de comunicare, jurnalism  ºi ºtiin-
þe ale educaþiei. „Programul este
structurat pe douã secþiuni: pen-
tru cadrele didactice care au li-
cenþa în ºtiinþe sociale, durata cur-
surilor fiind de trei semestre, ºi
pentru cele licenþiate în alte disci-
pline, perioada fiind de patru se-
mestre. La absolvirea programu-
lui, vor primi  „Diploma de con-
versie profesionalã în Pedagogia
îmvãþãmântului primar ºi preºco-
lar”, care le va da dreptul sã lu-

creze în aceste forme de învãþã-
mânt. Este primul curs de acest
fel în Craiova, care va începe pe
1 octombrie. Pentru anul ºcolar
2015/2016, cifra de ºcolarizare
este de 120, fiind deja înscriºi 99.
O condiþie care trebuie îndeplini-
tã de cãtre doritori este sã fie an-
gajaþi ai unei instituþii de învãþã-
mânt preuniversitar, fie titular, fie
suplinitor”, a declarat conf.univ.dr.
Claudiu Bunãiaºu, responsabil
de program.

A început, de ieri, distribui-
rea rechizitelor ºcolare. Pentru
a se evita aglomeraþi, în prime-
le douã zile au fost programate,
la Colegiul Tehnic de Arte ºi
Meserii „Constantin Brâncuºi”
din Craiova, 12 instituþii de
învãþãmânt din Dolj, pentru a le
ridica: Liceul Tehnologic
„Petre Baniþã” Cãlãraºi, Liceul

A început distribuþia
rechizitelor ºcolare

Teoretic „Constantin Brânco-
veanu” Dãbuleni, Liceul Teore-
tic Amãrãºtii de Jos, Liceul
Teoretic Bechet ºi ªcolile
Gimnaziale „Gheorghe Jienes-
cu” Rast, Cerãt, „Nicolae
Caraº” Ciupercenii Noi, Filiaºi,
Leºile, „Sf. Dumitru” Mãceºu
de Jos, nr.1 Moþãþei, „Lascãr
Catargiu” Craiova.
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Vestea cã o nouã ediþie a Festi-
valului „Maria Tãnase” are loc la
Craiova între 28 septembrie ºi 3
octombrie s-a rãspândit în toatã
þara, astfel cã, ieri, în prima zi a
preselecþiei naþionale, organizato-
rii au primit 40 de concurenþi din
Argeº, Bacãu, Bistriþa-Nãsãud,
Dâmboviþa, Dolj, Gorj, Maramu-
reº, Mehedinþi, Neamþ, Olt, Pra-
hova, Sibiu, Suceava, Timiº, Te-
leorman, Vâlcea, din municipiul
Bucureºti ºi din Serbia. Majorita-
tea au fost soliºti vocali, doar opt
dintre ei fiind instrumentiºti – in-
terpreþi la fluier ºi caval, nai, vioa-
rã ºi clarinet.

Potrivit Regulamentului con-
cursului, aceºtia a trebuit sã in-

Emoþii mari pentru tinerii concurenþi veniþi,
ieri, din aproape toatã þara, la preselecþia pen-
tru cea de-a XXIII-a ediþie a Festivalului
Naþional al Interpreþilor Cântecului Popu-
lar Românesc „Maria Tãnase”, care se des-
fãºoarã sãptãmâna aceasta la Craiova. Nu
mai puþin de 40 de soliºti vocali ºi instrumen-
tiºti s-au prezentat în faþa juriului naþional, toþi

strãduindu-se sã demonstreze cã au calitãþile
artistice necesare pentru a urca pe scena
acestui prestigios festival. Doljul a avut cei
mai mulþi concurenþi, 10 la numãr, urmat de
Olt, cu 6, ºi Gorj, cu 5. Care dintre ei au reu-
ºit sã convingã prin talent vor afla astãzi, când
preselecþia continuã la Sala „Ion D. Sîrbu” a
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.

Prof. univ. dr. Niþã Frãþilã, Academia de Muzicã din Novi Sad
(Serbia) – preºedintele juriului: «De fiecare datã când vin la Craiova
îmi face o mare plãcere. Mã simt ca la mine acasã, pentru cã urmãresc
acest festival din 1993. Calitatea de preºedinte al juriului, din acest an,
înseamnã pentru mine o deosebitã onoare ºi o sã-mi dau silinþa sã ducem
totul la bun sfârºit. Majoritatea membrilor juriului sunt personalitãþi deo-
sebite, pe care îi cunosc ºi cu care am mai jurizat. Sunt doar câteva

peroane de care am auzit ºi cu care
nu am colaborat pânã acum, dar sunt
convins cã vom încerca împreunã,
pe cât posibil, sã ajutãm tinerii con-
curenþi. Pentru cã asta e menirea ju-
riului – sã ajute ºi dupã aceea sã eva-
lueze ºi sã îi selecteze pe cei mai buni
concurenþi dintre cei buni».

terpreteze douã piese muzicale
inedite, una fãrã acompaniament
(doinã sau baladã) ºi una cu
acompaniament orchestral. Nu
puþini au fost însã cei care nu au
respectat aceastã prevedere, pre-
zentând numai piese cunoscute,
din repertoriul unor interpreþi
consacraþi, ceea ce i-a nemulþu-
mit pe membrii juriului. „Au fost
câþiva tineri care s-au evidenþiat
în mod deosebit. Însã au fost ºi
unii – trebuie sã spunem sincer –
care au venit cu douã-trei piese
sã încerce la acest mare festival.
Le-aº sugera concurenþilor ca,
înainte de a ajunge la preselecþie,
sã consulte Regulamentul, pen-
tru cã juriul – ºi nu numai – pre-

ferã sã audã piese inedite, nu ar-
hicunoscute. Acesta este un lu-
cru care ar trebui, în viitor, ac-
centuat din timp pentru concu-
renþi ºi profesorilor care lucrea-
zã cu ei”, a declarat, ieri, preºe-
dintele juriului, prof. univ. dr.

Niþã Frãþilã, de la Academia de
Muzicã din Novi Sad (Serbia).

Preselecþia naþionalã continuã
ºi pe parcursul zilei de astãzi,
când aºteptaþi începând cu ora
10.00, tot la Teatrul Naþional Cra-
iova, sunt alþi câþiva concurenþi
din Suceava, Dâmboviþa, Caraº-
Severin, Sãlaj ºi Giurgiu, dar ºi
din alte localitãþi din care, din di-

ferite motive, nu au putut sã îºi
anunþe pânã în prezent participa-
rea. Doar tinerii artiºti care trec
de preselecþia naþionalã vor pu-
tea evolua în concurs, zilele ur-
mãtoare, pe scena festivalului ºi,
prin urmare, vor putea aspira la
Trofeu sau la unul dintre premii-
le oferite de organizatori pe cele
douã secþiuni – Soliºti vocali ºi
Soliºti instrumentiºti.

Festivalul „Maria Tãnase” va
avea douã zile de spectacole-con-
curs urmate de recitaluri ale in-
terpreþilor consacraþi (30 sep-
tembrie ºi 1 octombrie) ºi o sea-
rã de Galã a Laureaþilor care se
va încheia în cântecele soliºtilor
invitaþi în recital (2 octombrie),
toate cu începere de la ora 18.30.
Nu mai puþin de 50 de interpreþi
au fost invitaþi la aceastã ediþie,
de la consacraþii Maria Ciobanu,
Ionuþ Dolãnescu, Veta Biriº, Pe-
tricã Mîþu Stoian º.a. la mai tine-
rii Zorina Bãlan, din Dolj, ºi Ma-
ria Casandra Hauºi, din Maramu-
reº, ambele câºtigãtoare ale Tro-
feului festivalului, în anul 2013,
respectiv 2009.

Ediþia inauguralã a Festivalului
Tânãr de la Sibiu, organizatã în pe-
rioada 30 septembrie – 4 octom-
brie, reuneºte artiºti din Franþa,
Germania, Polonia, România ºi
Spania, ce vor prezenta evenimente
în sãlile Teatrului „Gong”, la Sala
Thalia, Sala Studio de la Casa de
Culturã a Sindicatelor, dar ºi în Li-
brãria Habitus.

Reprezentaþia de la Bucureºti este
programatã în cadrul Festivalului
TEEN-FEST (selecþioner: Oana
Borº), care se va desfãºura în pe-
rioada 25 septembrie – 2 octom-
brie. „Festivalul are caracter com-
petiþional, iar spectacolele de teatru
vor fi jurizate de criticii de teatru
Monica Andronescu ºi Mircea Mo-
rariu, precum ºi de directorul artis-
tic adjunct al Prague Youth Thea-
tre, Rebecca Humphries. Alãturi de

Spectacolul „Profu’ de religie” – invitat la Festivalul
Tânãr de la Sibiu ºi la Excelsior TEEN-FEST Bucureºti

Montarea Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova „Profu’ de religie”, realizatã de Bobi
Pricop, dupã un text de Mihaela Michailov, va fi
prezentatã sãptãmâna aceasta pe scenele a douã
teatre din þarã. Spectacolul a fost invitat la prima

ediþie a Festivalului Tânãr organizat de Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Gong” din Sibiu, unde
va fi jucat pe 30 septembrie, de la ora 18.00, pen-
tru ca a doua zi, pe 1 octombrie, sã fie vãzut pe
scena Teatrului Excelsior din Bucureºti.

Expoziþie a participanþilor la TExpoziþie a participanþilor la TExpoziþie a participanþilor la TExpoziþie a participanþilor la TExpoziþie a participanþilor la Tabãraabãraabãraabãraabãra
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” vã invitã la cea de-a
III-a ediþie a Taberei de Artã Plasticã
„Miºcare Sufleteascã de Toamnã la
Craiova”, organizatã de creatoarea
de modã ºi artista plasticã Ilinca Bu-
tucea. Tabãra se desfãºoarã între 20
ºi 30 septembrie, la Craiova, iar ver-
nisajul expoziþiei are lor astãzi, ora
14.00, în Salonul Expoziþional al bi-
bliotecii. Între expozanþi se numãrã Ilinca Cîrstov Butucea, Gheorghe
Caraiman, George Leteanu, Ina Ioana Iordan, Alexandru Ghinea, Ghiþã
Bebicã º.a. Aceastã ediþie a taberei este una internaþionalã, având invitaþi
ºi artiºti plastici de peste graniþã.

aceºtia, EXCELSIOR TEEN-FEST
introduce un juriu al adolescenþilor,
format din ºase elevi, care va oferi
un premiu special în cadrul festiva-
lului”, precizeazã reprezentanþii Na-
þionalului craiovean.

Programul festivalului din capi-
talã cuprinde spectacole din Bucu-
reºti, Craiova, Ploieºti, Râmnicu
Vâlcea, Sibiu, Botoºani, proiecþii
ale unor filme româneºti premiate
la festivaluri internaþionale ºi ate-
liere de dans contemporan, foto-
grafie ºi dramaturgie observaþional-
empaticã. ªi actriþa TNC Iulia Co-
lan este prezentã în festival, cu
spectacolul sãu de succes „Flori
pentru Algernon” de Daniel Keys,
producþie inclusã în repertoriul Te-
atrului ACT.

Spectacolul regizat de Bobi Pri-
cop, pe un text al Mihaelei Michai-
lov, „Profu’ de religie”, a fost in-
vitat la numeroase festivaluri naþi-
onale ºi internaþionale, graþie unei
colaborãri stimulatoare dintre re-
gizor, dramaturg ºi actorii din dis-

tribuþie: Marian Politic, Romaniþa
Ionescu, Raluca Pãun, Dragoº Mã-
ceºanu ºi Cãtãlin Vieru. Spectaco-
lul a primit Premiul Publicului (lo-
cul al II-lea) la cel mai mare festi-
val de teatru contemporan din lume,
Festivalul de Teatru „New plays
from Europe”, Wiesbaden – Ger-

mania (2014), iar regizorul Bobi
Pricop a fost distins cu Premiul
pentru regie (ex-aequo) la Festiva-
lul de Teatru Scurt de la Oradea
(2014). Pentru rolul Mara, Roma-
niþa Ionescu a fost nominalizatã la
Premiile UNITER 2014, pentru cea
mai bunã actriþã în rol secundar.
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Secretarul de Stat John Kerry
ºi ministrul rus de Externe Serghei
Lavrov au discutat, la New York,
despre implicarea Rusiei în Siria,
cãi de evitare a unor a incidente în
conflict ºi posibilitatea unei tranzi-
þii în aceastã þarã devastatã de un
rãzboi civil. “A fost un schimb de
opinii foarte aprofundat despre im-
plicaþiile atât militare, cât politice,
ale angajãrii sporite a Rusiei în Si-
ria”, a declarat pentru presã, sub
protecþia anonimatului, un oficial
american de rang înalt, care a adã-
ugat cã întâlnirea a avut scopul sã
o pregãteascã pe cea de luni între
preºedinþii american ºi rus. Kerry
ºi Lavrov “au discutat nu doar de-
spre dezescaladarea conflictului ci,
în mãsura în care este posibil, despre o reve-
nire la negocierea unei cãi de înaintare cãtre o
tranziþie politicã”, a mai declarat acest oficial.
“Ei au discutat despre diverse modalitãþi de a
analiza acest lucru”, a precizat el. “Dezesca-
ladarea conflictului” este o expresie prin care
diplomaþii desemneazã evitarea unor incidente
neintenþionate sau accidente între diverse for-
þe militare care opereazã în acelaºi teatru. Ru-

Turcia refuzã înfiinþarea
de centre de primire
a imigranþilor pe teritoriul sãu

Turcia refuzã înfiinþarea pe
teritoriul sãu de centre de primire
ºi de înregistrare a imigranþilor
aºa cum a solicitat Uniunea
Europeanã pentru a face faþã
actualei crize a refugiaþilor, a
anunþat ieri premierul turc Ahmet
Davutoglu. “Le-am spus europe-
nilor cã nu va fi niciun centru de
primire în Turcia”, a afirmat
Davutoglu, într-un interviu
pentru cotidianul “Hürriyet”.
Înfiinþarea unor astfel de centre
este “inacceptabilã” ºi “inuma-
nã”, a adãugat ºeful guvernului
de la Ankara.  În cadrul summitu-
lui extraordinar de miercurea
trecutã, liderii UE au convenit
întãrirea frontierelor externe ale
Uniunii în faþa afluxului de
imigranþi, în special înfiinþarea
de centre de primire ºi înregistra-
re, aºa-numitele “hotspoturi”, în
Italia ºi Grecia.  Ei au convenit
totodatã acordarea unei sume de
cel puþin 1 miliard de euro, cu
destinaþia Înaltul Comisariat
ONU pentru Refugiaþi ºi Progra-
mul Alimentar Mondial, pentru
ajutorarea refugiaþilor din þãrile
vecine Siriei. Ahmet Davutoglu a
respins ideea primirii, de cãtre
þara sa, a unui astfel de ajutor.
“Nu-l vom accepta”, a precizat el,
exprimându-ºi încã o datã
preferinþa pentru crearea unei
“zone de securitate” de-a lungul
frontierei turco-siriene pentru
instalarea refugiaþilor sirieni pe
propriul lor teritoriu, o idee
neagreatã de aliaþi. “Dacã
sectorul de la Azaz la Jarablus
este curãþat (de membri ai
grupãrii jihadiste Statul Islamic),
noi putem construi trei oraºe,
care sã poatã primi fiecare câte
100.000 de persoane”, a sugerat
Davutoglu. “Voi (europenii)
puteþi sã vã asumaþi costul
acestora ºi noi putem sã le
construim”, a adãugat el. Turcia
a primit oficial, de la începutul
rãzboiului în Siria, 2,2 milioane
de sirieni ºi a cheltuit în acest
scop 6,6 miliarde de euro.

Peste 78.000 de refugiaþi
au intrat în Croaþia
de la începutul crizei migraþiei

Peste 78.000 de refugiaþi au
ajuns în Croaþia de la izbucnirea
crizei imigranþilor la 16 septem-
brie, intrând din Serbia, a anunþat
ieri poliþia croatã. Potrivit
poliþiei, în ultimele 24 de ore au
intrat în þarã între 5.000 ºi 6.000
de refugiaþi.  Cea mai mare parte
dintre ei ajung în regiunea
Bapska, din districtul Ilok, iar
ceilalþi la Tovarnik, o altã regiune
în apropiere de graniþa cu Serbia.
Ieri dimineaþã, la centrul de
primire de la Opatovac se aflau
circa 400 de refugiaþi, în cursul
nopþii trecând pe acolo 1.000 de
persoane.  La acest centru este
organizat un spaþiu de joacã
pentru copii, iar pe corturile
instalate acolo au fost puse
anunþuri prin care refugiaþii sunt
informaþi cã pot cere azil în
Croaþia. Refugiaþii stau la
Opatovac cel mult ºase ore.
Refugiaþii sunt transportaþi din
Bapska ºi Tovarnik spre graniþa
cu Ungaria. Serviciul de transport
feroviar internaþional între
Slovenia, Serbia ºi Ungaria este în
continuare suspendat, a precizat
compania croatã de cãi ferate.

Premierul spaniol Mariano Ra-
joy s-a declarat ieri pregãtit sã co-
laboreze cu viitorul executiv ca-
talan ºi sã poarte convorbiri asu-
pra unei game largi de subiecte,
dar întotdeauna “în limitele legii”.
Separatiºtii au anunþat cã au obþi-
nut un mandat pentru a avansa
spre independenþa regiunii Cata-
lonia, dupã ce au obþinut o majo-
ritate clarã a locurilor în parlamen-
tul catalan la alegerile desfãºurate
duminicã. Ei au cerut ieri guver-
nului de la Madrid sã accepte or-
ganizarea unui referendum demo-
cratic privind independenþa Cata-
loniei. “Sunt multe chestiuni care
pot fi discutate, dar cât timp voi
fi ºeful guvernului, nu voi pune
în discuþie unitatea Spaniei, suve-
ranitatea naþionalã sau libertatea

Procuratura din Germania a lansat ieri o in-
vestigaþie penalã împotriva fostului director
general al grupului Volkswagen, Martin Win-
terkorn, dupã ce producãtorul auto a triºat în
testele privind emisiile poluante ale unora dintre
automobilele diesel. Investigaþia se referã la
acuzaþii de fraudã, din cauza vânzãrii de vehi-
cule dotate cu un software care reduce nivelul
emisiilor în timpul testelor, se aratã într-un co-
municat al procuraturii din Braunschweig. Gru-
pul Volkswagen a depus la rândul sãu o plânge-
re penalã în acest caz. Procurorii vor stabili cine

sia pãrea sã preia iniþiativa în cadrul eforturi-
lor internaþionale de a pune capãt conflictului
din Siria duminicã, în timp ce Washingtonul
încerca sã elaboreze o nouã strategie în aceas-
tã þarã, iar Franþa ºi-a trimis avioanele sã bom-
bardeze þinte ale grupãrii Statul Islamic (SI).
“Suntem îngrijoraþi cu privire la felul în care
vom avansa”, a declarat Kerry pentru presã.
Potrivit unor oficiali americani, el lucreazã la

o nouã iniþiativã politicã, la New
York, care sã includã Rusia ºi pu-
teri-cheie din Orientul Mijlociu.
Secretarul de Stat american a dis-
cutat despre Siria ºi cu ministrul
iranian de Externe, sâmbãtã, tot la
New York, unde se desfãºoarã
Adunarea Generalã a ONU. Însã,
preºedintele rus Vladimir Putin a
luat în derâdere eforturile Statelor
Unite de a pune capãt rãzboiului
din Siria, care a provocat un aflux
de refugiaþi cãtre statele din regiu-
ne ºi Europa. El a declarat cã Mos-
cova, care a trimis luna aceasta
tancuri ºi aviane de rãzboi la o
bazã militarã rusã din Siria, încear-
cã la rândul ei sã creeze un “ca-
dru coordonat” pentru soluþiona-

rea conflictului. “Am saluta o platformã co-
munã de acþiune colectivã împotriva teroriºti-
lor”, a declarat Putin într-un interviu difuzat
duminicã în emisiunea “60 Minutes” a postu-
lui CBS. El a denunþat susþinerea pe care Sta-
tele Unite o acordã forþelor rebele din Siria ca
ilegalã ºi ineficientã ºi a apreciat cã este nece-
sar ca Damascul sã fie inclus într-un efort in-
ternaþional în lupta împotriva Statului Islamic.

tuturor spaniolilor. Sunt gata sã
ascult, dar nu sunt dispus sã scap
de lege”, a spus Rajoy, într-o con-
ferinþã de presã. ªeful executivu-
lui catalan Artur Mas a afirmat cã
electoratul catalan a votat dumi-
nicã pentru independenþã. Consti-
tuþia Spaniei nu permite însã se-
pararea niciunei regiuni, astfel cã
perspectiva independenþei Catalo-
niei rãmâne pur ipoteticã. La rân-
dul sãu, purtãtorul de cuvânt al
guvernului german, Steffen Sei-
bert, a afirmat cã înainte de toate
Catalonia trebuie sã respecte tra-
tatele Uniunii Europene ºi Consti-
tuþia Spaniei. “Suntem convinºi cã
este important, odatã cu tot ce se
întâmplã în acest moment, sã se
respecte statul de drept, atât în
ceea ce priveºte tratatele Uniunii

Europene, cât ºi legislaþia naþio-
nalã, respectiv Constituþia Spa-
niei”, a declarat Seibert într-o con-
ferinþã de presã. ªeful executivu-

lui catalan Artur Mas a afirmat cã
electoratul catalan a votat dumi-
nicã pentru independenþã.

este responsabil pentru manipularea testelor.
Winterkorn a demisionat în 23 septembrie, el
fiind înlocuit vineri cu fostul director general al
diviziei Porsche, Matthias Mueller. Volkswagen
a anunþat sãptãmâna trecutã cã circa 11 milioa-
ne de automobile ale grupului, la nivel mondial,
sunt afectate de scandalul emisiilor poluante.
Agenþia americanã pentru Protecþia Mediului
(EPA) acuzã VW cã a instalat sisteme electro-
nice speciale pe unele autoturisme diesel pen-
tru a evita standardele federale din SUA în ma-
terie de emisii, expunând cetãþeni americani la
gaze poluante. Potrivit autoritãþilor americane,
482.000 de autoturisme cu motoare diesel au
încãlcat standardele federale americane privind
emisiile de dioxid de carbon: modelul de Vol-
kswagen Jetta din perioada 2009-2014, mode-
lele Beetle ºi Golf, precum ºi modelul Volkswa-
gen Passat din 2014-2015 ºi modelul Audi A3.
Grupul Volkswagen a recunoscut instalarea dis-

pozitivului electronic care induce în eroare sis-
temele de mãsurare a noxelor. Sãptãmâna tre-
cutã, Guvernul de la Berlin a cerut constructo-
rilor de automobile informaþii tehnice suplimen-
tare pentru a se putea verifica dacã în Germa-
nia sau în Europa existã probleme privind res-
pectarea normelor de poluare, în contextul
scandalului în care este implicat grupul auto
Volkswagen în Statele Unite. Oficiali din Ger-
mania ºi Franþa au cerut la rândul lor ca inves-
tigaþiile referitoare la manipularea de cãtre Vol-
kswagen a testelor pentru emisiile poluante ale
vehiculelor diesel sã fie extinse la nivelul între-
gii industrii auto. Volkswagen intenþioneazã sã
aloce 6,5 miliarde de euro în trimestrul trei pen-
tru acoperirea costurilor remedierii neregulilor
legate de emisiile poluante ale motoarelor diesel
instalate pe 11 milioane de vehicule la nivel
mondial, în condiþiile în care scandalul declan-
ºat în SUA se extinde.
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Echipele de juniori ale Universitãþii
Craiova au avut parte de un week-end
favorabil, toate cele ºase formaþii câº-
tigând meciurile disputate în campio-
nat. La Liga Elitelor Under 19: Univer-
sitatea Craiova – Gaz Metan Mediaº  
1-0, a marcat: Hodea. Antrenorul Vic-
tor Naicu a folosit formula: Tomºa –

Înaintea startului Ligii Naþionale,
echipa masculinã de baschet SCMU
Craiova l-a legitimat pe Bogdan
Popescu, de la BC Timiºoara, echipã
afectatã de decizia autoritãþilor locale
de a sista finanþarea clubului ºi care
s-a vãzut astfel nevoitã sã renunþe la
cei mai costisitori jucãtori, inclusiv
Popescu. În vârstã de 37 de ani,
Bogdan Popescu (1,98 metri) a mai
evoluat pentru SCMU Craiova în
sezonul 2013-2014, în care echipa a
terminat sezonul regulat pe loc de
play-off ºi a evoluat în Liga Balcani-
cã. „Sper ca publicul sã mã aprecie-
ze pentru ce dau la echipã. Toatã
lumea ºtie cã atunci când joc la o
echipã dau totul pe teren ºi nu existã
limite. Fac orice pentru ca echipa sã
câºtige. Nu am venit aici pentru
statistici. ªi eu ºi Cãtãlin (n.r.
Cãtãlin Burlacu) avem o vârstã mai
înaintã ºi nu prea ne dorim statistici.
Vrem ca echipa sã meargã echipa, sã
câºtigãm trofee. Asta ne dorim aici,
la fel cum îºi doreºte ºi acest oraº”
a declarat Bogdan Popescu.

În schimb, formaþia din Bãnie l-a
împrumutat la gruparea de pe Bega
pe coordonatorul de joc Cãtãlin
Petriºor, care a mai jucat tot sub

“Stejarii” au pierdut
ºi al doilea meci
la Cupa Mondialã

În cel de-al doilea meci la Cupa Mon-
dialã de rugby, România a pierdut în faþa
Irlandei cu scorul de 10-44, la pauzã 3-18.
“Stejarii” au reuºit sã reducã din diferenþã
în finalul meciului, atunci când veteranul
Toniþa a marcat un eseu, transformat de
Vlaicu. Vali Calafeteanu a înscris pentru
România primele 3 puncte, dintr-o loviturã
de pedeapsã. În schimb, irlandezii au
culcat de ºase ori balonul în terenul nostru
de þintã. Selecþionerul galez Lynn Howells
a mizat pe cinsprezecele: Ursache, Rãdoi,
P. Ion, Popârlan, Toniþa, Lucaci, Carpo,
Macovei, Calafeteanu, Wiringi, Gal,
Kinikinilau, Botezatu, Apostol, Fercu. În
repriza a doua au intrat: Van Heerden,
Þãruº, Vlaicu. La jocul gãzduit de celebra
arenã „Wembley” s-a stabilit recordul de
audienþã la Cupa Mondialã: 89.267 de
spectatori. În primul meci jucat la turneul
final, România a fost învinsã de Franþa cu
11-38. În urmãtoarea partidã de la Cupa
Mondialã, „stejarii” vor înfrunta Canada,
pe 6 octombrie, la Leicester.

“Tricolorele” joacã finala
Europeanului
de ping-pong

Naþionala României a reuºit sã se
califice în finala pe echipe a Campionatului
European de tenis de masã feminin,
învingând în semifinalã Ucraina cu 3-1.
Ucarina a avut 1-0, dupã ce. Bilenko a
trecut de Bernadette Szocs, scor 3-0.
România a revenit prin victoria Elizabetei
Samara, 3-2 cu Pesotska, apoi Daniela
Dodean a trecut de Gaponova tot cu 3-2,
pentru ca punctul decisiv sã fie adus de
Elizabeta Samara, 3-0 cu Bilenko. Româ-
nia va juca astãzi finala cu învingãtoarea
dintre Germania ºi Rusia.

Voleibalistele din Bãnie,
locul 3 la Memorialul
“Ion Constantinescu”

Voleibalistele de la SCM Craiova au
terminat abia pe locul al treilea a V-a ediþie a
Memorialului ”Ion Constantinescu”,
desfãºurat în sala care poartã numele
regretatului om de sport. Echipa din Bãnie,
antrenatã de Alexandru Cozma, a pierdut cu
0-3, pe seturi 20–25, 22–25, 18–25 meciul
cu Penicilina Iaºi ºi tot cu 0-3, pe seturi
26–28, 22–25, 22–25 partida cu CSM
Bucureºti, victoria de onoare obþinând-o în
meciul cu “U” Cluj, scor 3-1, pe seturi 25–
16, 24–26, 25–16, 25–10. Competiþia a fost
adjudecatã de CSM Bucureºti, care a mai
trecut de “U” Cluj cu 3-1 ºi de Penicilina
Iaºi cu 3-0. Pe locul secund s-a clasat
formaþia din Moldova, care a învins cu 3-0
pe “U” Cluj.

Sport la TV astãzi
FC Barcelona – Leverkusen, Liga

Campionilor – ora 21.45 (Sport.ro, Dolces-
port 1)

Bayern Munchen – Dinamo Zagreb, Liga
Campionilor – ora 21.45 (Dolcesport 2)

FC Porto  – Chelsea Londra, Liga
Campionilor – ora 21.45 (Dolcesport 3)

Arsenal Londra – Olympiakos Pireu, Liga
Campionilor – ora 21.45 (Dolcesport 4)

Lille – Nantes, Ligue I – ora 19.30
(Digisport 3)

Tonga – Namibia, Cupa Mondialã la
rugby – ora 18.45 (Digisport 2)

Tenis de masã, finala pe echipe a
Campionatului European feminin – ora 12
(Eurosport)

WWWWWeek-end prolificeek-end prolificeek-end prolificeek-end prolificeek-end prolific
pentru puºtii ªtiinþeipentru puºtii ªtiinþeipentru puºtii ªtiinþeipentru puºtii ªtiinþeipentru puºtii ªtiinþei
Toate cele ºase echipe de juniori ale Universitãþii Craiova au câºtigat în etapa trecutã

Medrea, Ivan, Ion, Andrei – Hodea, Bu-
zan, Vlãdoiu – Geanimu, Rodeanu, Câr-
lig. Au mai jucat: Dicã, Constantin,
Stroe.

În Liga Elitelor Under 17: Universi-
tatea Craiova – Centrul Excelenþã Târ-
gu Mureº  4-0, au marcat: Bârzan,
Gunie, Þoiu, Gârbiþã. Tehnicianul Mu-

gur Guºatu a folosit formula: Nediea-
nu – Borþa, Bãloi, Screciu, Marcov –
Þoiu, Pacionel – Gunie, Bârzan, Gâr-
biþã – Marcovic. Au intrat: Guºatu, Cã-
lãraºu, Popescu, Bonciog, Gãbureanu.

La juniori B, Universitatea Craiova
a învins LPS Piteºti  cu 4-0, goluri
marcate de: Nichifor 2, Zbona ºi Mi-
hãilã. Antrenorul Marian Calafeteanu
a jucat cu: Bobonete -  ªerban, Vada-
sis, Sima, Dobre – Gheorghescu, Stãi-
culescu, Nichifor – Mihãilã, Cristea,
Zbona.  Au mai jucat:  Grigoraºcu,
Gheorghe, Pârvuleasa. 

La juniori C, Universitatea Craiova
– Dinamyk 1 Craiova 2-1, prin dubla
lui Marcovici. Nelu Petriºor a jucat cu
echipa: Manea – Anghel, Stoicescu,
Manea, Popa – Tudor, Niþuicã, Baia-
ram, Pacionel – Pãtulea, Marcovic. Au
mai jucat: Militaru, Pãun.

La juniorii D, ProJunior Craiova –
Universitatea Craiova 1-2, B. Duþã, Vã-
duva marcând pentru alb-albaºtri. Bog-
dan Vrãjitoarea a folosit jucãtorii: Vlãs-
ceanu – Sârbu, Neicu, Nedelcu, Banã,
B. Duþã, L. Duþã, Vãduva, Capac.

Scorul week-end-ului s-a înregis-
trat la juniori E: Constructorul Craio-
va – Universitatea Craiova 0-15, go-
luri înscrise de: Zaharia 3, Nedelcu,
Sichitiu 2, B. Duþã 3, L. Duþã 2, Ca-
pac 3, Olãroiu. Universitatea: Vlãs-
ceanu – Lãpãdãtescu, Zaharia, Nedel-
cu, Sichitiu, B. Duþã, L. Duþã, Ca-
pac. Au mai jucat: Gãgeatu, Olãroiu,
Gherman, Cârtilã, Buznea. Antrenor:
Bogdan Vrãjitoarea.

Bogdan Popescu revine în Bãnie
formã de împrumut la BC Timiºoara
ºi în urmã cu douã sezoane. La
finalul acestei sãptãmâni începe noul

sezon al Ligii Naþionale, SCMU
Craiova debutând în deplasare, cu
BCMU Piteºti.

ªTIRI

BaschetBaschetBaschetBaschetBaschetBaschetBaschetBaschetBaschet
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1. Astra 12 7 3 2 22-16 24
2. Viitorul 12 6 5 1 21-10 23
3. Steaua 12 6 4 2 15-8 22
4. Pandurii 12 5 5 2 14-11 20
5. Dinamo 11 4 6 1 12-7 18
6. ASA 12 4 6 2 11-7 18
7. Craiova 12 4 4 4 11-9 16
8. CFR Cluj 12 5 5 2 16-10 14
9. ACS Poli 12 3 4 5 8-14 13
10. CSMS Iaºi 12 3 4 5 8-15 13
11. Concordia 11 2 3 6 11-16 9
12. Botoºani 12 1 5 6 7-14 8
13. Voluntari 12 0 5 7 7-20 5
14. Petrolul 12 1 5 6 7-13 2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

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

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

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

sportsportsportsportsport

Liga I – etapa a XII-a
ACS Poli – CSMS Iaºi 2-2
Au marcat: Luchin 47, Goga 63 / Golubovic 9, Ciucã 49.
ASA – CFR Cluj 0-0
„U” Craiova – Pandurii 0-0
Viitorul – Petrolul 1-0
A marcat: R. Marin 55.
Astra – FC Botoºani 1-0
A marcat: Alibec 14 – din pen.
Steaua – FC Voluntari 3-1
Au marcat: Hamroun 8, Chipciu 44, Stanciu 66 – din pen. / Go-

ossens 69 – din pen.
Meciul Concordia – Dinamo s-a jucat asearã.

Bãlgrãdean – A fost meciul
în care cãpitanul Craiovei a fost
întrebuinþat cel mai puþin. Gor-
jenii nu prea au cãlcat în careul
gazdelor, singurul ºut fiind ex-
pediat de Hora de la 25 de me-
tri, pe direcþia portarului.

Achim – Destul de sigur în
apãrare, a fost depãºit o singu-
rã datã, în prima reprizã. A mai
evoluat la capitolul ofensiv, dar
ofensiva Craiovei s-a înclinat
spre stânga, unde au acþionat
Vãtãjelu ºi Ivan.

Popov – Meci bun, sigur, n-

Liga Campionilor – etapa a doua, astãzi, ora 21.45Liga Campionilor – etapa a doua, astãzi, ora 21.45Liga Campionilor – etapa a doua, astãzi, ora 21.45Liga Campionilor – etapa a doua, astãzi, ora 21.45Liga Campionilor – etapa a doua, astãzi, ora 21.45
Grupa E: FC Barcelona (1 pct) – Bayer Leverkusen (3), BATE Borisov (0) – AS Roma (1).
Grupa F: Bayern Munchen (3) – Dinamo Zagreb (3), Arsenal Londra (0) – Olympiakos Pireu (0).
Grupa G: Maccabi Tel Aviv (0) – Dinamo Kiev (1), FC Porto (1) – Chelsea Londra (3).
Grupa H: Olympique Lyon (1) – Valencia (0), Zenit Sankt Petersburg (3) – Gent (1).

Liga I – etapa a XIII-a
Vineri, 2 octombrie 
FC Voluntari - Concordia Chiajna, ora 18:30
Pandurii Târgu Jiu - FC Viitorul, ora 21
Sâmbãtã, 3 octombrie 
Petrolul Ploieºti - ACS Poli Timiºoara, ora 18:30
CSMS Iaºi - Steaua, ora 21
Duminicã, 4 octombrie 
FC Botoºani - ASA Târgu Mureº, ora 18:30
Dinamo - Astra Giurgiu, ora 21
Luni, 5 octombrie 
CFR Cluj -  “U” Craiova, ora 21
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a greºit nicio minge, a þinut linia
sus cu Acka ºi a jucat excelent
la intercepþie. L-a exasperat pe
Hora, care a protestat în câte-
va rânduri motivând cã inter-
venþiile bulgarului sunt prea
energice, însã toate au fost în li-
mita regulamentului.

Acka – Ca ºi în celelalte
meciuri în care a fost prezent
pe teren ºi nu a acuzat acciden-
tãri, ivorianul s-a descurcat
bine. Poate cã venirea lui Iliev
îl va împinge la mai multe sa-
crificii pentru a-ºi pãstra locul

de titular, fiindcã altfel se poa-
te profila un cuplu de stoperi
bulgari la Universitatea.

Vãtãjelu – Cel mai bun ju-
cãtor al Universitãþii Craiova în
meciul cu Pandurii. O singurã
centrare nu i-a ieºit, în prima re-
prizã, din cauza unei brazde des-
prinse din gazon. Cãpitanul de
la Bacãu a urcat mult, a driblat
a pãtruns periculos ºi a avut
cinci centrãri pe care scria „as-
sist”, dar care nu au fost con-
cretizate. Din pãcate, „Vãtã” n-
a fost ºi în zi de ºut, ratând câ-
teva astfel de execuþii. Ar fi ciu-
dat ca Iordãnescu sã-l sarã iar
din schemã, cu ocazia acþiunii
Finlanda-Feroe.

Ivan – N-a mai marcat, dar
rãmâne cel mai periculos jucã-
tor al ªtiinþei. A avut câteva ac-
þiuni personale prin care a eli-
minat în serie adversarii, dato-
ritã fuleului, vitezei. Mai egoist
decât era cazul la unele ºuturi,
dar e firesc pentru un atacant,
în special unul în plinã afirmare.
A acoperit bine benzile, cea
dreaptã în prima reprizã ºi cea
stângã, în partea a doua.

Mateiu – Evoluþie în nota
acestui sezon, de sacrificiu total.
Ar fi bine sã evite galbenele cât
poate, fiindcã mijlocul Craiovei
ar fi slãbit enorm în lipsa sa.

Zlatinski – Prestaþie mai
bunã ca în meciurile anterioare,
a filtrat aproape toate mingile în
acþiunile ofensive ºi nu a mai tri-
mis toate centrãrile în primul ad-
versar. Pãcat cã mingea ºutatã
de el pe final nu a trecut de apã-
rãtorul aflat pe linia porþii.

Bancu  – Prestaþie execra-
bilã a mijlocaºului, nu i-a ieºit

nimic, spectatorii solicitând
schimbarea sa îndelung ºi mult
mai devreme decât a acþionat
Sãndoi. A avut douã ºuturi aiu-
rea, iar în partea a doua a tras
telefonat la portarul advers în-
cercând sã prindã colþul lung,
într-o fazã la care trebuia sã
deschidã scorul.

Bawab – Meci modest, fãrã
reuºite, a exasperat publicul cu
tentativele de a strecura mingea
printre picioarele adversarilor.
Se putea revanºa la lovitura li-
berã din repriza secundã, când
a plasat bine mingea, dar fãrã
forþã pentru a-l învinge pe Min-
gote. În prima reprizã a preluat
prea lung la devierea cu cãlcâiul
a lui Rocha, care îl lãsase sin-
gur cu portarul advers.

Curelea – A intrat destul de
bine în joc, cu câteva devieri
utile pentru coechipieri la min-
gile lansate cãtre careul advers.
Poate dacã ar fi fost trimis mai
devreme pe teren...

Nuno Rocha – Îi reuºesc
puþine în acest sezon. Face risi-
pã de efort, este util, dar atât,
de la el însã se aºteaptã mult mai
mult. Poate cã el ºi Vãtãjelu ar
trebui sã execute cornerele, la
Bacãu a avut câteva centrãri
foarte bune, þinând cont cã Uni-
versitatea risipeºte prea uºor
astfel de faze.

Bãluþã – A avut douã ocazii
mari de gol dupã ce a intrat, dar
le-a tratat superficial. La lovi-
tura cu capul n-a prins poarta,
deºi de obicei îi reuºesc astfel
de procedee. Nici  mingea tri-
misã pe 6 metri n-a speculat-o.
Prezent în joc, dar are aceleaºi
probleme de concentrare la ul-
tima pasã sau la finalizare.

Mãzãrache – Dupã ce a
marcat în Cupã, a avut ocazia
sã debuteze pe „Extensiv”.
Foarte activ, agresiv, poate tre-
buie încercat mai mult, fiindcã
Bawab ºi Rocha nu trec printr-
o perioadã fastã.


