
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7865sâmbãtã, 3 octombrie 2015   16 pagini    1 leu

Peste 900 de locatari din Craiova vor fi executaþi pen-
tru datorii la întreþinere. Cele mai multe sume le dato-
reazã pentru consumul de agent termic pentru încãlzi-
rea locuinþelor pe timp de iarnã, toate procesele în in-
stanþã fiind pornite de SC Termo Craiova.
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Sindicaliºtii din CFR anunþã
declanºarea conflictului de muncã

Sindicaliºtii din domeniul feroviar
anunþã declanºarea conflictului de mun-
cã, dupã ce contractele colective înre-
gistrate la CFR, CFR Marfã ºi CFR Cãlã-
tori au expirat ºi nu s-a ajuns la consens
pentru a încheia noilor contracte, anga-
jaþii dorind ºi creºteri salariale de cel puþin
10%. “Având în vedere faptul cã repre-
zentanþii administraþiilor feroviare anga-
jaþi în procesul de negociere nu au asu-
mat semnarea contractului colectiv de
muncã cu soluþionarea revendicãrilor
formulate de organizaþiile noastre, repre-
zentanþii sindicali nu au semnat con-
tractul colectiv de muncã ºi nici vreun
alt acord colectiv”, se aratã într-un co-
municat transmis Mediafax. Revendicã-
rile federaþiilor sindicale vizeazã semna-
rea contractului colectiv de muncã, creº-
terea salariilor cu cel puþin 10 la sutã,
acordarea de tichete de masã pentru toa-
te zilele lucrãtoare, acordarea de vou-
chere de vacanþã începând cu 1 ianuarie
2016 ºi o politicã de personal care sã
asigure funcþionarea în bune condiþii a
acestui domeniu legat direct ºi explicit
de siguranþa naþionalã. Sindicaliºtii mai
solicitã ºi promovarea ºi aprobarea în
regim de urgenþã a proiectului de lege
privind Statutul personalului feroviar.

Sorin Cîmpeanu: Universitãþile
cunosc calitatea fiecãrui docto-
rand; vor decide în privinþa
profesorilor de care au nevoie

Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice, Sorin Cîmpeanu, a afirmat, ieri, la Alba
Iulia, cã, prin amânarea de cãtre guvern
cu un an a aplicãrii legii prin care cadrele
didactice universitare fãrã doctorat urmau
sã îºi piardã posturile, a fost creat cadrul
legal pentru ca universitãþile sã decidã în
privinþa profesorilor de care au nevoie.
„Având în vedere cã, din totalul celor
23.000 de cadre didactice titulare din în-
vãþãmântul superior, un numãr de peste
3.000 nu aveau finalizate studiile docto-
rale la data de 30 septembrie 2015, nu am
fãcut altceva decât sã creãm cadrul legal
pentru ca universitãþile, care cunosc cel
mai bine calitatea fiecãrui doctorand în
parte, care cunosc cel mai bine nevoile
universitãþii ºi care cunosc necesitatea
continuãrii activitãþii acestor cadre didac-
tice în fiecare caz în parte, sã se poatã
pronunþa. Deci noi am creat cadrul legal,
universitatea va decide dacã, de cine are
nevoie ºi va decide, de asemenea, ºi în
funcþie de stadiul pregãtirii în cadrul pro-
gramului de doctorat”, a declarat Sorin
Cîmpeanu.

România ocupã în continuare
prima poziþie într-un clasament for-
mat din ºase state din regiune în
ceea ce priveºte numãrul modifi-
cãrilor legislative operate în perioa-
da august 2014 – august 2015, cu
290 de legi, din care peste o treime
au avut impact asupra mediului de
afaceri, potrivit raportului Grayling
AcTrend. România este urmatã în
top de Polonia, cu 249 legi modifi-
cate, dintr-un total de 1.041 de acte
normative la nivelul celor ºase þãri
din Europa Centralã ºi de Est, ºi de
Ungaria, cu 214 legi.

ªi atenþia acordatã de mass-me-
dia modificãrilor legislative opera-
te în ultimul an plaseazã România
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Premierul Victor Ponta a cerut, ieri,
sprijinul organizaþiilor neguvernamen-
tale ºi societãþii civile în ansamblu pen-
tru integrarea refugiaþilor care ar pu-
tea sosi în România. “Nu cred cã pot
doar autoritãþile sã facã ceva în ceea
ce priveºte integrarea unor persoane
pe un termen scurt, mediu sau lung în
societatea româneascã. (...) Nu pot
doar autoritãþile, cu mijloacele pe care
le avem. Luãm niºte oameni, îi punem
în niºte clãdiri ºi cu asta-basta. E vor-
ba totuºi de copii, în primul rând, care
au niºte drepturi internaþionale unanim
recunoscute ºi mã refer aici la ºcoalã,
grãdiniþã, la îngrijire medicalã, e vorba
despre dorinþa de a gãsi un loc de mun-
cã pentru cã, altfel, pe bunã dreptate, societatea
zice: ce facem, plãtim de la noi pentru alþii? (...)

E vorba despre pregãtirea comunitãþilor lo-
cale oriunde vor fi asemenea situaþii ca sã nu
ne comportãm ca în urmã cu o mie de ani, sã
ne speriem cã vine cineva ºi trebuie sã fugim
noi. (...) Dacã vrem sã avem succes trebuie sã

colaborãm. (...) Noi ºtim sã pãzim graniþa, sã
facem niºte facilitãþi de cazare, dar mai mult de
atât nu putem face decât împreunã cu societa-
tea civilã”, a afirmat Ponta, la întâlnirea cu re-
prezentanþi ai societãþii civile, la Palatul Victo-
ria, pe tema crizei refugiaþilor.

Premierul a insistat asupra soluþiilor care tre-

buie identificate în cazul copiilor, sublini-
ind cã rolul organizaþiilor neguvernamen-
tale în acest caz este foarte important.
“Pentru cã sunt ºi reprezentanþii UNICEF,
Salvaþi Copiii, primul lucru cred cã ar tre-
bui sã avem niºte soluþii de azi, de mâine,
în special pentru copii. Dacã va fi cazul,
sã ºtim ce facem, cã oamenii maturi se
mai descurcã. Aici rolul organizaþiilor ne-
guvernamentale, al comunitãþii din Româ-
nia e foarte important ºi puteþi fi mult mai
eficienþi decât poate sã fie statul român”,
a adãugat Ponta.

Întâlnirea a avut loc la solicitarea mem-
brilor societãþii civile, care sãptãmâna tre-
cutã au transmis un apel autoritãþilor sã
îºi reconsidere atitudinea în privinþa crizei

refugiaþilor. Mai multe organizaþii neguverna-
mentale, între care Asociaþia Pro Democraþia,
Fundaþia pentru Dezvoltarea Societãþii Civile,
Salvaþi Copiii România, Comunitatea Sirienilor
din România, Asociaþia Oamenilor de Afaceri
Turci, au participat la întâlnirea de la Palatul
Victoria.

România, pe primul loc între ºase þãri din regiune
în ceea ce priveºte numãrul modificãrilor legislative

Cei care au achiziþionat sau au construit lo-
cuinþe prin programul “Prima Casã” pot cum-
pãra o nouã casã mai mare ºi mai scumpã, ga-
rantatã tot de stat, dacã vând înainte proprieta-
tea deþinutã sau lichideazã creditul garantat de
stat, modificãrile legislative intrând în vigoare
de joi, 1 octombrie. Programul guvernamental
a fost modificat prin ordinul nr.1119/2015, emis
de Ministerul Finanþelor Publice, publicat în Mo-
nitorul Oficial pe 28 septembrie.

Astfel, cei care au deja o locuinþa achiziþio-
natã prin program o pot înlocui cu una cu su-
prafaþã utilã mai mare sau cu o valoare mai
mare, cu condiþia sã vândã locuinþa iniþialã ºi
creditul acordat în cadrul programului sã fie
lichidat, ambele operaþiuni efectuate cel mai târ-
ziu pânã la data încheierii contractului de vân-
zare-cumpãrare a noii locuinþe, se aratã într-un
comunicat al Fondului Naþional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlo-
cii (FNGCIMM).

Totodatã, plafoanele anuale de garantare vor
fi gestionate în sistem revolving, astfel încât se
va asigura continuitatea programului. Sumele
eliberate în urma rambursãrilor creditelor acor-
date în cadrul programului la scadenþã sau an-

pe primul loc, circa jumãtate din-
tre schimbãrile actelor normative
fiind reflectate în presã, faþã de
numai 8,5% în perioada 2013-
2014, reiese din raportul elaborat
de Grayling CEE Public Affairs
Practice Group, pe baza datelor
oficiale de la instituþiile relevante.
“Legile au fost urmãrite ºi rapor-
tate de mass-media ca parte a efor-
tului de a corela modificãrile legis-
lative operate în România cu un
posibil impact pe care acestea l-ar
fi putut genera asupra alegerilor
prezidenþiale”, se aratã într-un co-
municat al Grayling.

Peste o treime (40%) din tota-
lul modificãrilor legislative operate

în România în ultimul an au avut
un impact direct asupra mediului
de business, nivel apropiat de cel
înregistrat în regiune, de 36%. Tot-
odatã, peste jumãtate (55%) din
iniþiativele legislative care au avut
un impact asupra companiilor au
fost adoptate de Guvern prin or-
donanþe de urgenþã.

Studiul relevã cã România, Po-
lonia ºi Ungaria sunt cele mai acti-
ve pieþe în materie de modificãri
legislative, acestea adoptând cu
165 de legi mai mult decât media
anului trecut, în timp ce în celelal-
te pieþe din regiune nu au fost în-
registrate evoluþii majore. Repre-
zentanþii Grayling se aºteaptã la o

fluctuaþie a cifrelor în perioada ur-
mãtoare, având în vedere cã în
România urmeazã anul viitor ale-
geri locale ºi parlamentare. Rapor-
tul indicã totodatã în regiune o
creºtere cu 50% a legilor cu im-
pact asupra mediului de afaceri
formulate de parlamentari, acestea
reprezentând 21,5% din totalul pro-
punerilor de modificãri legislative
în perioada 2014-2015, compara-
tiv cu 14% din totalul legilor cu
impact asupra activitãþii companii-
lor în perioada 2013-2014.

Grayling AcTrend a analizat le-
gile aprobate în România, Bulga-
ria, Republica Cehã, Ungaria, Po-
lonia ºi Slovacia.

Programul “Prima Casã”, modificat de la 1 octombrie:
Tinerii pot cumpãra o nouã casã mai mare

ticipat, precum ºi ca urmare a lichidãrii credi-
telor acordate iniþial pentru a achiziþiona/con-
strui o nouã locuinþã în cadrul programului vor
reîntregi plafonul total al garanþiilor, acesta fi-
ind utilizat de bãnci pentru acordarea de noi
garanþii. Perioada de executare a garanþiilor ºi a
perioadei în care beneficiarii vor putea plãti ra-
tele restante a fost majoratã.

Astfel, plata garanþiei acordate în cadrul pro-
gramului se va efectua în maximum 90 de zile
de la formularea cererii de platã, nu în maxi-
mum 90 de zile de restanþã. Ordinul prevede
detalierea modalitãþii în care finanþa-
torii pot renunþa la cererile de platã,
precum ºi a posibilitãþii repunerii be-
neficiarului în drepturile ºi obligaþiile
aferente contractelor de credit ºi de
garantare, dupã ce plata garanþiei a
fost efectuatã.

Retragerea cererii de platã se poate
efectua pânã în penultima zi de efec-
tuare a plãþii valorii de executare a
garanþiei de cãtre Ministerul Finanþe-
lor Publice, beneficiarul putând recur-
ge o singurã datã la aceastã facilitate.
De asemenea, actul normativ regle-

menteazã situaþia de preluare/cedare a locuinþei
ºi a finanþãrii garantate, respectiv situaþia în care
soþia sau soþul preia sau cedeazã dreptul de pro-
prietate dobândit prin achiziþionarea/construirea
unei locuinþe în cadrul programului, ca urmare a
adoptãrii regimului matrimonial al separaþiei de
bunuri, prin convenþie matrimonialã.

FNGCIMM a acordat în primele ºase luni
peste 15.600 de garanþii pentru programul Pri-
ma Casã, cu 40% mai multe decât în prima
jumãtate a anului trecut, ajungând la 1,3 mili-
arde de lei.
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Vasile Blaga e hârºit, fãrã îndo-
ialã, în politicã, ceea ce de regulã
îl fereºte sã spunã enormitãþi. Ex-
celeazã, în schimb, în banalitãþi,
platitudini, afirmaþii lipsite de ori-
ce subtilitate. Când opineazã de
pildã, cum a fãcut-o ieri la Vaslui,
cã lupta electoralã de anul viitor
se va duce între “douã mari blo-
curi politice” respectiv PSD ºi
PNL, fiind greu de crezut ca alte
formaþiuni politice sã atingã pra-
gul de 5%, poate se grãbeºte. Deºi
pe fond, cam aºa se prefigureazã
lucrurile, e încã devreme sã anti-
cipãm ce va fi anul viitor pe vre-
mea aceasta, adicã la câteva luni
dupã alegerile locale. Destule ne-
cunoscute pot apãrea în discuþie.
ALDE, cu un Cãlin Popescu Tãri-

MIRCEA CANÞÃR

Un co-preºedintele PNLUn co-preºedintele PNLUn co-preºedintele PNLUn co-preºedintele PNLUn co-preºedintele PNL
prea sigur pe sineprea sigur pe sineprea sigur pe sineprea sigur pe sineprea sigur pe sine

ceanu, actualul preºedinte al Se-
natului, tot mai interesant la nivel
discursiv, apoi UNPR-ul lui Gabriel
Oprea, cu destul structuri organi-
zatorice viabile în teritoriu, PMP-
ul lui Traian Bãsescu ºi chiar
PSRO-ul lui Mircea Geoanã, sunt
formaþiuni ce nu pot fi scoase din
orice discuþie, indiferent cât de
anemic se poziþioneazã în sonda-
je. “Nu mai seamãnã campania
de anul viitor ºi viaþa politicã
cu ceea ce a fost pânã acum.
Acum este o bãtãlie în doi”, a
glãsuit Vasile Blaga, la Vaslui, fãrã
prea mare grijã faþã de topicã.
Dreptate deplinã are însã când afir-
mã cã “privim cu mare atenþie
modul de desemnare a candida-
þilor”, fiindcã, într-adevãr, o ofer-

tã seducãtoare, prin numele celor
înscriºi pe listele de candidaþi, mai
întâi la alegerile locale ºi apoi la cele
parlamentare, poate genera un plus
de atenþie. Alegerile locale au des-
tule particularitãþi ºi nu stãruim
acum asupra lor. Sã revenim însã
la ceea ce Vasile Blaga numea “bã-
tãlie în doi”, adicã între PSD ºi
PNL, poziþionate destul de apro-
piat în aºa-zisele mãsurãtori socio-
logice, care au mai rãzbit în spa-
þiul public. Care din aceste douã
mari partide va avea mesajele mai
bine calibrate? Care va intui, cu
exactitate, ce doreºte electoratul
tânãr, cel matur, dar ºi cel cu ne-
voi de protecþie socialã? ªi aºa mai
departe. Într-adevãr, anul electo-
ral 2016, putem admite, nu va se-

mãnã cu anteriorii ani electorali ºi
oricum am privi lucrurile e prema-
tur de prognozat ce “surprize” vor
apãrea. PNL-ul mai are dreptul la
o moþiune de cenzurã, în prima
sesiune parlamentarã a anului vii-
tor: dacã nu doboarã atunci guver-
nul, pentru a organiza alegerile lo-
cale, pleacã cu ºansa a doua. Din
atâtea ºi atâtea motive. Oricum,
aceastã “geometrie variabilã” a
politicilor social-democrate, iniþiate
de guvernul condus de Victor Pon-
ta, cu “doi paºi la dreapta”, în
mãsurile economice, ºi “unul la
stânga”, s-a dovedit pânã acum
destul de inspiratã. Oricâte cam-
panii electorale a pãstorit Vasile
Blaga, unele cu happy-end, poate
fi încredinþat de faptul cã, inclu-

siv “ai lui”, adicã întreaga condu-
cere a PNL, trebuie sã se pregã-
teascã sârguincios dupã ce au apus
vremurile de odinioarã. ªi ne refe-
rim la “strategiile” electorale. O con-
fruntare teribilã, aºa cum o vede
Vasile Blaga, ne-ar avantaja pe noi
cetãþenii de rând. Deºi, la orizont,
mari proiecte – revizuirea Consti-
tuþiei, o nouã împãrþire administra-
tiv-teritorialã – amânate, ar avea
nevoie imperativã de o “mare coali-
þie”, aidoma celei din Germania,
pentru finalizare. Jeremy Corbyn,
noul lider al laburiºtilor englezi, în-
tre lucrurile interesante, neluate în
seamã la noi, a spus deunãzi cã tre-
buie “construitã o societate pentru
majoritate ºi oamenii trebui aºezaþi...
înaintea profitului”. Cam interesant!

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai vãzut, Popescule, de la 1 ia-
nuarie se mãresc pensiile cu 5%.
- ªi preþurile cu cât se mãresc?

În acest moment, pe rolul instan-
þelor de judecatã se aflã, potrivit ad-
ministratorului judiciar al SC Termo
Craiova, nu mai puþin decât 900 de
dosare pentru recuperarea datorii-
lor la întreþine. Cum din aceastã
sumã datoratã cea mai mare ponde-
re o are restanþa la facturile pentru
cãldurã, societatea de distribuþie a
fost cea care a somat asociaþiile de
proprietari sã-i dea în judecatã pe
locatarii cu datorii foarte mari. „Noi
am atenþionat asociaþiile de proprie-
tari în repetate rânduri cã trebuie sã
recupereze banii de la restanþieri.
Acolo unde nu se pot obþine rezul-
tate nici dupã ce au fost trimise so-

SC TSC TSC TSC TSC Termo îºi executãermo îºi executãermo îºi executãermo îºi executãermo îºi executã
locatarii cu restanþelocatarii cu restanþelocatarii cu restanþelocatarii cu restanþelocatarii cu restanþe

Peste 900 de locatari din Craiova vor fi executaþi pentru datorii la întreþinere. Cele mai
multe sume le datoreazã pentru consumul de agent termic pentru încãlzirea locuinþelor pe timp
de iarnã, toate procesele în instanþã fiind pornite de SC Termo Craiova.

maþii, a trebuit sã se aplice legea ºi
au fost acþionaþi în instanþã”, a pre-
cizat Maria Somnea, administrato-
rul judiciar al SC Termo Craiova.

900 de locatari sunt
în procedurã de executare silitã

Din cele 900 de dosare aflate pe
rol, o bunã parte a ajuns în stadiul
final. Asociaþiile de proprietari au
câºtigat procesele care se aflã acum
în curs de executare. Potrivit admi-
nistratorului judiciar, locatarilor ur-
meazã sã li se punã poprire pe con-
turi pânã în momentul în care va fi
recuperatã toatã suma pe care o
datoreazã Termoficãrii. „Deocamda-
tã, nu au fost scoase la vânzare apar-
tamentele datornicilor. În schimb,
sunt multe opriri pe conturile lor ºi
vom continua astfel pânã când vom
reuºi sã recuperãm întreaga sumã
pe care ne-o datoreazã”, a declarat
Maria Somnea. În unele dintre ca-
zuri, datoriile locatarilor au ajuns ºi
la sume de ordinul sutelor de mili-
oane, fiind vorba de facturi neachi-
tate de peste 400 milioane de lei vechi
pentru un apartament.

Restanþierilor
li s-au pus popriri pe conturi

Sunt însã ºi cazuri în care lo-
catarii care se aflã în curs de exe-
cutare silitã încearcã sã ocoleascã
acþiunile judecãtoreºti. Unul dintre
aceste tertipuri este ca, dupã un
timp, sã-ºi închidã conturi banca-
re care le-au fost deja blocate.
Administratorul judiciar al SC Ter-
mo susþine cã dacã astfel de fapte
vizeazã chiar penalul. „Multe sen-

tinþe judecãtoreºti au fost puse în
aplicare prin popriri pe conturile
persoanelor restanþiere. Banii ne-
au intrat pentru o perioadã, dar
dupã aceea persoanele respective
ºi-au închis conturile. O astfel de
faptã este penalã ºi ne vom îndrep-
ta împotriva lor”, a menþionat
Maria Somnea. În cazul în care
persoanele nu au salariu ºi nu pot
acoperi restanþele, în cele din
urmã le vor fi scoase la vânzare
locuinþele, urmând ca furnizorii de
utilitãþi sã-ºi recupereze datoriile.

O nouã tranºã de acþiuni
în instanþã

Mai mult decât atât, adminis-
tratorul judiciar al SC Termo pre-

gãteºte o nouã acþiune în instan-
þã, fiind vorba de a doua tranºã
de restanþieri. De aceastã datã,
este vorba despre locatarii care
nu ºi-au plãtit facturile din anii
2013 ºi 2014 ºi pe care juriºtii
Termoficãrii ºi cei angajaþi de ad-
ministratorul judiciar îi vor acþi-
ona în instanþã. „Am cumulat doi
ani într-o singurã acþiune jude-
cãtoreascã pentru a fi mai ope-
rativi. Dosarele lor sunt în lu-
cru”, a mai spus Maria Somnea.
Potrivit administratorului judiciar,

aceste mãsuri de recuperare a
datoriilor vor continua pe calea
instanþei pânã la recuperarea în-
tregii datorii pe care o înregis-
treazã asociaþiile de proprietari
din Craiova. Din 18 martie 2015,
de când fosta regie a intrat în
procedurã de faliment ºi i s-a
impus un administrator judiciar,
acesta din urmã a reuºit sã creas-
cã încasãrile lunare de la popu-
laþie cu 10%.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Ieri a fost ultima zi din Campa-
nia Sãptãmâna Prevenirii Crimi-
nalitãþii, zi dedicatã siguranþei ru-
tiere. Poliþiºtii Compartimentului
de Prevenire a Criminalitãþii, poli-
þiºtii rutieri ºi tehnicienii crimina-
liºti, împreunã cu voluntari ai Fi-
lialei de Cruce Roºie Dolj au or-
ganizat un exerciþiu prin care au
dorit sã atragã atenþia participan-
þilor la traficul rutier cã nerespec-
tarea regulilor de circulaþie poate

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
decis, joi, 1 octombrie a.c., sã se
plaseze sub control judiciar pe o
perioadã de 60 de zile pe cele douã
femei din grupul celor cinci cra-
ioveni de pe Drumul Muntenilor
arestaþi pe 3 septembrie pentru ul-
traj, în timp ce bãrbaþii au fost
menþinuþi dupã gratii: „Respinge
contestaþiile formulate de incul-
paþii Costescu Mircea Marian,
Costescu Mircea Cosmin ºi Toa-
der Paul, ca neîntemeiate. Admite
în parte contestaþiile formulate de
inculpatele Þiclete Elena Gabrie-

În noaptea de joi spre vineri, în
jurul orei 00:15, un echipaj de si-
guranþã publicã din cadrul Secþiei
2 Poliþie Craiova în timp ce exe-
cuta serviciul de patrulare s-a se-
sizat din oficiu cu privire la faptul
cã doi tineri sustrãgeau capace de
la roþile unei autoutilitare. Cei doi
tineri, la vederea organelor de po-
liþie, au fugit ºi s-au ascuns între
autoturismele parcate în zonã, iar
pentru prinderea acestora a fost
solicitat sprijinul unui alt echipaj
format din poliþiºti ºi jandarmi din
cadrul I.J.J. Dolj.

Astfel, suspecþii au fost depis-
taþi dupã ce urcaserã într-o auto-

Cercetaþi penal dupã ce au
fost prinºi în flagrant la furat

Doi tineri din comuna Gângiova sunt cercetaþi penal de
poliþiºti, dupã ce au fost prinºi furând capace de la roþile

unor maºini, într-o parcare din Craiova.

utilitarã parcatã în apropiere, fi-
ind conduºi la sediul secþiei pen-
tru audieri. În urma controlului
efectuat în interiorul autoutilitarei,
în spatele scaunelor, au fost gãsi-
te trei capace de roþi, pe care le
sustrãseserã. Cei doi tineri au fost
identificaþi, stabilindu-se cã este
vorba despre Alexandru N. ºi Flo-
rin N., din comuna Gângiova, ju-
deþul Dolj. Cercetãrile se continuã
pentru stabilirea întregii activitãþi
infracþionale a celor doi, bunurile
sustrase au fost restituite proprie-
tarilor, iar în cauzã a fost întoc-
mit dosar penal, dupã cum au pre-
cizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Cele douã femei din grupul craiovenilorCele douã femei din grupul craiovenilorCele douã femei din grupul craiovenilorCele douã femei din grupul craiovenilorCele douã femei din grupul craiovenilor
acuzaþi de ultraj au fost eliberateacuzaþi de ultraj au fost eliberateacuzaþi de ultraj au fost eliberateacuzaþi de ultraj au fost eliberateacuzaþi de ultraj au fost eliberate

Cele douã femei din grupul de cinci craioveni arestaþi la
începutul lunii septembrie pentru ultraj, dupã ce au bãtut
doi agenþi de poliþie de la Secþia 3 Craiova, au fost puse în
libertate sub control judiciar. Hotãrârea a fost luatã joi, de
judecãtorii Tribunalului Dolj, ºi este definitivã. Bãrbaþii
implicaþi în scandal au fost menþinuþi în arest preventiv.

la ºi Drãghici Ana Maria. Înlo-
cuieºte mãsura arestãrii preventi-
ve luatã faþã de acestea prin în-
cheierea de ºedinþã nr. 115 din
data de 03.09.2015, pronunþatã
de Judecãtoria Craiova, în baza
cãreia au fost emise mandatele de
arestare preventivã nr. 88 ºi nr. 89
din aceeaºi datã, cu mãsura con-
trolului judiciar, pe o duratã de
60 zile, începând cu data de
01.10.2015 ºi pânã la data de
29.11.2015, inclusiv”. Hotãrârea
fiind definitivã, cele douã femei au
fost puse în libertate, având de

respectat o serie de obligaþii.
Reamintim cã Mircea Marian

Costescu, Mircea Cosmin Costes-
cu, Elena Gabriela Þiclete, Paul
Toader ºi Ana Maria Drãghici, îm-
preunã cu alte rude de-ale lor, s-au
încãierat, în noaptea de 1 spre 2
septembrie, cu poliþiºtii Secþiei 3
Craiova ºi jandarmii chemaþi de
vecinii lor care se sãturaserã de
urletele ºi muzica datã la maximum.
Oamenii legii au fost solicitaþi în
jurul orei 1.30, de locatarii de pe
strada „Drumul Muntenilor”, de-
ranjaþi de cheful vecinilor de etnie
romã, care dãduserã muzica tare
ºi deranjau liniºtea publicã. Un
echipaj al Secþiei 3 Craiova a ajuns
la faþa locului, poliþiºtii le-au cerut
petrecãreþilor sã opreascã muzica,
însã romii nu numai cã nu s-au
conformat, ci au început sã-i înju-
re ºi sã-i ameninþe pe oamenii le-
gii. Poliþiºtii au solicitat în sprijin
alte echipaje de poliþie ºi jandarmi,
iar romii au sãrit la bãtaie. Doi po-
liþiºti au fost loviþi cu pumnii ºi pi-
cioarele de romi, în final mai mul-
te persoane fiind ridicate ºi duse la
audieri, la sediul Secþiei 3 Poliþie
Craiova, cei cinci fiind reþinuþi apoi
arestaþi preventiv pentru comite-
rea infracþiunii de ultraj.

Pe 16 septembrie s-a înregis-
trat la Judecãtoria Craiova dosa-
rul în care cei cinci inculpaþi au
fost trimiºi în judecatã pentru co-
miterea infracþiunii de ultraj, ur-
mãtorul termen fiind stabilit pen-
tru 15 octombrie a.c.

Semnal de alarmã pentru siguranþa rutierã:

Pieton „spulberat” pe bulevardul „1 Mai”Pieton „spulberat” pe bulevardul „1 Mai”Pieton „spulberat” pe bulevardul „1 Mai”Pieton „spulberat” pe bulevardul „1 Mai”Pieton „spulberat” pe bulevardul „1 Mai”
Un grav accident de circulaþie s-a petrecut,

ieri-dimineaþã, în jurul orei 10.00, pe bulevar-
dul „1Mai” din municipiul Craiova, un tânãr cra-
iovean fiind transportat la spital, în stare gra-
vã, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din
primele cercetãri ale poliþiºtilor rutieri ajunºi
la faþa locului s-a stabilit faptul cã tânãrul s-a
angajat în traversarea drumului prin loc nemar-
cat ºi nesemnalizat corespunzãtor, fãrã sã se

avea urmãri deosebit de grave.
Astfel, un tânãr care traversea-

zã neregulamentar bulevardul „1
Mai” este „spulberat” de ºoferul
unui autoturism care circula regu-
lamentar. „Deºi acum a fost vor-
ba doar despre o simulare, menitã
a conºtientiza participanþii la tra-
fic cu privire la riscurile la care se
expun atunci când ignorã regulile
privind circulaþia pe drumurile
publice, scenariul se repetã des pe

strãzile din Craiova, dar ºi pe dru-
murile din judeþ, traversarea ne-
regulamentarã fiind a doua cau-
zã ce stã la baza accidentelor gra-
ve înregistrate de la începutul
acestui an. Participanþii la tra-
fic, fie cã vorbim de conducãtori
auto sau pietoni, au fost sancþio-
naþi, dacã putem spune aºa, la
finalul activitãþii, cu pliante con-
þinând sfaturi ºi recomandãri cu
caracter preventiv”, a precizat

subcomisar Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

De asemenea, tot ieri, poliþiºtii
rutieri doljeni s-au deplasat în uni-
tãþile de învãþãmânt din judeþ,
unde au desfãºurat activitãþi de
educaþie rutierã fiind fãcute reco-
mandãri pentru prevenirea impli-
cãrii copiilor în accidente rutiere.
190 de accidente grave de la
începutul anului

În ciuda activitãþilor preventi-
ve desfãºurate zilnic de poliþiºtii
doljeni pentru creºterea gradului
de siguranþã a tuturor participan-
þilor la traficul rutier, în primele 9
luni ale anului 2015 pe drumurile
din judeþul Dolj s-au produs 190
de accidente grave (cu 2 mai pu-
þine decât în aceeaºi perioadã a
anului trecut). Din nefericire, în

urma acestor evenimente ºi-au
pierdut viaþa 47 de persoane (cu
4 mai puþine decât în anul 2014),
iar alte 170 de persoane au sufe-
rit leziuni grave (cu 8 mai puþine
decât în perioada similarã a anu-
lui trecut). Astfel, potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, din totalul
accidentelor grave, 37 de acci-
dente s-au produs pe fondul vite-
zei excesive sau neadaptate, alte
31 de accidente s-au produs din
cauza pietonilor care fie au tra-
versat drumurile neregulamen-
tar sau s-au deplasat neregula-
mentar pe partea carosabilã. De
asemenea, lista principalelor cau-
ze generatoare de accidente este
completatã de neacordarea de prio-
ritate vehiculelor care au acest
drept, din aceastã cauzã producân-
du-se 25 de accidente grave.

asigure, fiind lovit de un autovehicul care cir-
cula regulamentar... Din fericire, tot acest ta-
blou a fost o simulare pusã la cale de poliþiºtii
craioveni, împreunã cu voluntari ai Crucii Ro-
ºii. Intenþia lor este sã tragã un semnal de alar-
mã în rândul tuturor participanþilor la trafic,
traversarea neregulamentarã fiind una din prin-
cipalele cauze ce stau la baza accidentelor gra-
ve petrecute în Dolj de la începutul acestui an.
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Casa de Culturã a Studenþilor gãz-
duieºte ºi astãzi campania de donare
de sânge „Fiecare picãturã de sân-
ge înseamnã un zâmbet”. Toþi cei
care doresc sã doneze sânge sunt aº-
teptaþi între orele 8.00 ºi 14.00 la se-
diul de pe strada „Eugeniu Carada”
numãrul 10. Aceastã sesiune, prin
sângele recoltat, oferã o ºansã în plus
pacienþilor din spitale ºi ajutã persoa-
nele interesate sã contribuie la sal-
varea de vieþi omeneºti. Pentru a pu-

Campanie de donare deCampanie de donare deCampanie de donare deCampanie de donare deCampanie de donare de
sânge la Casa Studenþilorsânge la Casa Studenþilorsânge la Casa Studenþilorsânge la Casa Studenþilorsânge la Casa Studenþilor
Câteva zeci de craioveni s-au prezentat, ieri, la Casa Studenþilor din Craiova pen-

tru a dona sânge, un gest menit sã-i ajute pe pacienþii internaþi spital sau pe cei care
au cãzut victime accidentelor rutiere. Campania „Fiecare picãturã de sânge înseam-
nã un zâmbet” continuã ºi astãzi între orele 8.00-14.00.

tea asigura anumite preparate, dar ºi
pentru a creºte siguranþa produselor
sanguine, sistemul transfuzional are
nevoie de donatori fideli, voluntari,
care doneazã periodic, din respon-
sabilitate faþã de semeni ºi societate.

În Uniunea Europeanã se înregis-
treazã anual peste 20 de milioane de
donãri de sânge. În Romania, doar
1,7% din populaþia adultã doneazã
sânge, faþã de 66% în Austria sau
52% în Franþa. De aceea, la noi în

þarã existã o nevoie permanentã atât
de sânge ºi de preparate sangvine,
cât ºi de donatori fideli. În aceste
condiþii, se încurajeazã donarea be-
nevolã de sânge.

Sprijin pentru bolnavii care
au nevoie de transfuzii sanguine

Craiovenii care vor sã dea o mânã
de ajutor celor care au nevoie de
transfuzii sanguine, precum victime-
le accidentelor, cei ce suferã operaþii
dificile sau bolnavii care necesitã tra-
tamente împotriva cancerului, sunt
aºteptaþi astãzi la Casa de Culturã a
Studenþilor. La dispoziþia donatorilor
sunt cadre medicale specialiste în do-
meniu ce respectã cu stricteþe nor-
mele internaþionale de igienã în tim-
pul actului de donare. Ca mãsurã de
siguranþã pentru pacienþii din spita-
le ce vor beneficia de produsele pre-
levate, se efectueazã ºi o serie de teste
în laboratoare de specialitate pentru
a exclude eventuala transmitere a
unei boli prin transfuzie. Din cantita-
tea de sânge recoltatã se vor face
preparate din sânge necesare pentru
intervenþiile chirurgicale, aºa cum ar
fi masa eritrocitarã, plasma congela-
tã sau concentratul trombocitar.

În cazul în care donatorul suferã
de o boalã transmisibilã, acesta va fi
informat asupra stãrii lui de sãnãta-

te. Înainte de toate, pentru a dona
sânge craiovenii trebuie sã îndepli-
neascã o serie de condiþii. Eligibile
sunt doar persoanele cu vârsta cu-
prinsã între 18 ºi 50 de ani. Totodatã,
donatorii trebuie sã aibã asupra lor
buletinul sau cartea de identitate, sã
aibã o stare de sãnãtate bunã, sã fie
odihniþi, sã nu consume alcool cu 48
de ore înaintea donãrii, sã aibã greu-
tatea peste 60 kg, sã nu sufere de
afecþiuni precum hepatitã, TBC, ma-
larie, boli de piele, ulcer sau diabet
zaharat ºi sã nu figureze în registre-
le medicale cu boli de inimã. Persoa-
na care doreºte sã doneze sânge nu
trebuie sã fie alergicã sau sã fi do-
nat sânge cu 72 de zile înainte de
recoltare. În dimineaþa recoltãrii de
sânge pot fi consumate cel mult
douã felii de pâine cu margarinã ºi
gem. De asemenea, trebuie consu-
mate multe lichide. Sunt interzise în
schimb alimentele bogate în grãsimi
ºi laptele. Nici fumatul nu este reco-
mandat înainte de a dona sânge din
cauza riscului de lipotimie.

Beneficii pentru donatori
Pentru a-i încuraja sã doneze sân-

ge, craiovenii sunt atraºi ºi cu câte-
va facilitãþi: ºapte bonuri de masã în
valoare totalã de 60 de lei ºi analize
gratuite în valoare de 100 lei pentru
depistarea hepatitei B ºi C, a HIV/
SIDA ºi a leucemiei. De asemenea,
tot cu aceastã ocazie sunt determi-
nate hemoglobina, grupa sanguinã
ºi Rh-ul. Tot pe lista de beneficii fi-
gureazã ºi o reducere de 50% pe trans-
portul în comun timp de o lunã ºi o zi
liberã la serviciu sau ºcoalã.

În România doar 1,7% din popula-
þie doneazã sânge, cu mult sub media
europeanã (4%). ªi, nu de puþine ori,
medicii din spitalele s-au plâns cã de-
ficitul de sânge se resimte, mai ales pe
secþii în care consumul este mare, aºa
cum ar fi cele de chirurgie ori oncolo-
gie. Pentru ca intervenþiile chirurgica-
le sã nu mai fie amânate din cauza lip-
sei sângelui, ar fi nevoie ca mãcar
2,5% din populaþie sã meargã frecvent
la centrele de donare.

RADU ILICEANU

Învãþãmântul tehnic superior a in-
trat, imediat dupã 1989, într-o degrin-
goladã continuã. Nimeni nu mai ve-
dea „luminiþa de la capãtul tunelu-
lui”. Au fost ani întregi în care aceas-
tã formã de învãþãmânt se apropia de
colaps. Încet-încet, lucrurile au intrat
pe fãgaºul normal. În prezent, Facul-
tatea de Inginerie Electricã ºi Facul-
tatea de Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã, poate cele mai importan-
te reprezentante ale ºtiinþei, din ca-
drul Universitãþii din Craiova, se pot
mândri cã au depãºit criza ºi cã asi-
gurã, pe piaþa muncii, prin pregãtirea
acordatã, cele mai multe cadre cu
competenþe în domeniu ºi, de ce nu,
academice. Ieri, deschiderea anului
universitar, la cele douã entitãþi, a
scos la ivealã aceste adevãruri.

„Vrem sã avem
cei mai buni profesori

ºi cei mai buni studenþi”
Prima acþiune a avut loc în Aula

„Marius Preda” a Facultãþii de Ingi-
nerie Electricã. Câteva zeci de stu-
denþi au þinut sã asiste, alãturi de
cadre didactice, la deschiderea nou-
lui an universitar. «Anul viitor, vom
sãrbãtori 50 de ani de la revitaliza-
rea învãþãmântului tehnic superior,

VVVVViitorii ingineri au început anul universitariitorii ingineri au început anul universitariitorii ingineri au început anul universitariitorii ingineri au început anul universitariitorii ingineri au început anul universitar
Deschiderea anului universitar 2015/

2016 a continuat, ºi ieri, cu manifestãrile
de la sediile Facultãþii de Inginerie Elec-
tricã ºi Facultãþii de Automaticã, Calcula-
toare ºi Electronicã. Cele mai performan-

te Facultãþi din domeniul tehnic, din cadrul
Universitãþii din Craiova, au þinut sã cele-
breze începerea noului an universitar, se-
parat, chiar dacã, pânã de curând, au fãcut
parte dintr-un „trunchi comun”.

în ceea ce pri-
veºte ingineria
electricã, ºi 65
de ani de la de-
butul acestei
forme de edu-
caþie tehnicã. A
fost, dupã
1989,  o perioa-
dã mai dificilã.
Ne-am revenit
ºi, acum, ne
putem bucura
de rezultate.
Cei care vin în
primul an tre-
buie sã înveþe
ºi-i îndrumãm sã se þinã de învãþã-
turã. Au ales, din punctul nostru de
vedere, cea mai bunã facultate, cea
în care îºi pot desãvârºi pregãtirea.
Se spune cã zeii, atunci când au urât
anumite persoane, le-au fãcut pro-
fesori. Nimic mai neadevãrat, deoa-
rece, atunci când s-a vorbit despre
aºa ceva, nu se ºtia despre plãcerea
de a educa. Chiar Cicero spunea, la
un moment dat, cã „nimeni nu poate
face mai mult pentru Stat decât sã
educe tinerii”. Vrem sã avem cei mai
buni profesori ºi cei mai buni stu-
denþi. Personal, vã sfãtuiesc, mai
ales pe cei care pãºiþi în primul an,

sã alegeþi cariera, în detrimentul unor
câºtiguri materiale temporare. În voi,
dragii noºtri, este baza. De aceea,
vã urez un an nou universitar plin
de împliniri! », a declarat prof. uni-
v.dr.ing. Marin Ciontu, decan al Fa-
cultãþii de Inginerie Electricã.

În spate istoria, în faþã speranþa
Manifestãrile au continuat în

Aula „Constantin Belea”, a Facultã-
þii de Automaticã, Calculatoare ºi
Electronicã , precum ºi în Sala AK1,
a aceleiaºi instituþii de învãþãmânt
superior. «Suntem, dupã foarte mulþi
ani, în frunte. În acest an universi-
tar, am avut, la admiterea în primul

an, 550 de candidaþi ºi am înmatri-
culat 369 dintre ei, dupã ce a fost
susþinut examenul. Le urez „boboci-
lor” bun venit ºi þin sã spun cã au
ales ceea ce este mai bine pentru ei,
dar, de aici înainte, depinde numai
de domniile lor sã-ºi desãvârºeascã
pregãtirea, ºi nu spun lucruri mari.
Acum 49 de ani, s-a înfiinþat, la Uni-
versitatea din Craiova, prima secþie
de automaticã, în cadrul Facultãþii
de Electrotehnicã, iar în 1971 a apã-
rut prima Promoþie de „automatiºti”.
În 1990, s-a înfiinþat Facultatea de
Automaticã ºi Calculatoare, comple-
tatã, în anii urmãtori, ºi cu Electroni-
ca, iar, de atunci, avem peste 4.300

de absolvenþi. Avem parteneriate cu
instituþii similare din Europa ºi mare
parte dintre absolvenþii noºtri au
fost angajaþi în companii multinaþi-
onale, cu pondere mare în mediul
economic. Nu vã pot spune, la acest
moment festiv, decât sã aveþi sufi-
cientã dãruire ºi putere de muncã,
pentru a ajunge reprezentanþi de sea-
mã ai Facultãþii de Automaticã, Cal-
culatoare ºi Electronicã, iar pentru
cadrele didactice nu pot decât sã le
urez sã aibã putere sã vã înveþe», a
precizat prof. univ.dr.ing. Eugen Bo-
baºu, decanul Facultãþii de Automa-
ticã, Calculatoare ºi Electronicã.

CRISTI PÃTRU
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Despre lucrul bine fãcut nu se
mai vorbeºte prin Dolj, cu pre-
cãdere în sectorul agricol. Dacã
la ministerul de resort, gulerele
albe sunt sufocate de maculatu-
ra care trebuie procesatã ºi
acordatã la politica comunã eu-
ropeanã, nici cei din teritoriu nu
dau de bãnuit cã ar muri de grija
agriculturii. O banalã privire prin
sediile structurilor din teritoriu
ale Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale ne aratã ade-
vãrata faþã a nepãsãrii faþã de
ceea ce, unanim recunoscut, ar
fi salvarea României printr-o

agriculturã de mileniul al III-lea.
Direcþia Sanitar-Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentarã Dolj
e, niþel, încremenitã în jocurile
interne de stabilire a noilor ºefi
de servicii. Întreg personalul
Direcþiei Agricole Dolj, dacã ar
primi invitaþia la un seminar de
profil, ar încãpea într-un singur
taxi. Oficiul Judeþean de Zooteh-
nie Dolj, în pofida specialiºtilor
pe care îi are, nu poate lupta efi-
cient cu monta clandestinã. Ca-
mera Agricolã este, pe mai de-
parte, strangulatã, dar inundatã
de tinereþe ºi eleganþã. Lucruri-
le ar intra în zona de uitare a
mentalului colectiv, dacã alte in-
stituþii nu ar fi obligate sã prelu-
creze ce mai miºcã pe aici ºi sã
le facã publice. Cu toate astea,
ºi unii, ºi alþii îºi justificã ziua
de lucru, dar nimic nu se schim-
bã, ba chiar degenereazã.

Fiecare pe limba
lui piere... cu

o mânã de ajutor!?
Datele Direcþiei Judeþene de

Statisticã Dolj referitoare la

Indiferenþa e cel mai mare pericol

Din ultimii ani ºi pânã în prezent, zootehnia
doljeanã a intrat pe o curbã descendentã foarte

periculoasã. Numãrul de efective scade simþitor,
chiar se poate vorbi de o înjumãtãþire la unele

categorii. O singurã excepþie, existã, cea a efecti-
vului de caprine. Totuºi, aici creºterea e un pic

forþatã, fiind doar materializarea unor proiecte cu
finanþare europeanã, fãrã ca fermierii sã se preo-

cupe de asigurarea terenurilor de pãºunat.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

evoluþia efectivului de animale
în intervalul 2009-2013 sunt pe
cât de seci, pe atât de dureroa-
se. Dar se lucreazã cu materia-
lul clientului! Micile cosmetizãri
de odinioarã nu mai pot salva
aparenþele. Astfel, de la 50.602
capete de bovine, în 2009, s-a
ajuns în anul 2013 la 35.226
capete. O scãdere cu peste o
treime a efectivului. Porcinele,
de  la  207.889 în  2009,  la
166.883 în 2013. Iatã, o scã-
dere de peste 20 % a acestei re-
surse zootehnice. La ovine,
scãderea s-a produs cu 28.622

de capete. Efectivul de pãsãri a
cunoscut o scãdere de 6%, ra-
portat la acelaºi interval de re-
ferinþã. O singurã excepþie, po-

zitivã, înregistrãm la caprine.
Aici, de la 66.233 de capete, în
2009 s-a ajuns la 94.320 în
2013. Salutarã a fost, iniþial,
investiþia fãcutã de SC Capri-
Lact SRL Mischii. Ulterior, pa-
riul a devenit greu de câºtigat
în lipsa unor spaþii de pãºunat,
a reþelei de colectare a laptelui
ºi de distribuþie în magazinele
din municipiu. Oare ce senti-
mente îl încearcã pe fermierul,
care se încumetã sã riºte o in-
vestiþie în zootehnie? Simte el
cã statul îi este un partener de
nãdejde? Îºi poate previziona
afacerea pe un orizont cât mai
lung? Rãspunsurile le vedem
zilnic.

Ministrul
Agriculturii
ameninþã

cu demisia
Vãdit impresionat la Agigea,

unde a asistat la recepþia finalã
a lucrãrilor de construcþie a pri-

zei de apã ºi a conductei de re-
fulare în lungime de 4,2 km pen-
tru Staþia de Pompare sub Pre-
siune (SPP) Moviliþa, ministrul
Agriculturii a precizat, ulterior,
cã îºi pune în joc mandatul dacã
pânã la anul nu se stabileºte o
strategie clarã de revitalizare a
sistemului de irigaþii la nivel na-
þional. Din toatã structura agri-
colã a României, complexã ºi
greu de gestionat la adevãrata sa
potenþã, ministrul a ales tocmai
segmentul irigaþiilor, care ba a
fost al statului, ba al asociaþiilor
de udãtori. Introducerea de abo-
namente obligatorii, subvenþio-
narea preþului la energia electri-
cã folositã sunt alte perorãri ale
ministrului Agriculturii. O dova-
dã în plus cã agricultura Româ-
niei, încã, e pe terenul superfi-
cialitãþii, al paºilor nesiguri ºi al
încercãrilor de tot felul.

Avantaj,
firmele mari

SC Oltyre SA (7.508 ha), SC

Cervina SA (8.645 ha), SC East
Way Spedition (2.200 ha), SC
Rodesco Agriculture (2.427
ha), SC Agrifarm (2.234 ha),
SC Agrifarm Aliprod SRL
(2.457 ha), SC Arinatura SRL
(1.560 ha), SC Isolde Farms
SRL (2.719 ha), SC Moara Ca-
lafatului SRL (2.033 ha) ºi SC
Solvent SRL (1.984 ha) sunt
marile exploataþii agricole dol-
jene. Nu acelaºi lucru putem sã-
l spunem despre fermele zoo-
tehnice. Doljul, cu o populaþie,
în prezent, de 734.823 de lo-
cuitori, are 106.617 de exploa-
taþii – gospodãrii individuale.
Acestea sunt, în fapt, debuºeul
care asigurã cea mai mare par-
te a efectivelor de animale. Con-
form unei statistici actualizate
ºi prezentate pe site-ul DSVSA
Dolj, la ovine, efectivul a co-
borât la 162.501 de capete, iar
la caprine, la 55.117 de capete.
Porcinele au scãzut ºi ele la
97.447 de capete. Ar mai lipsi
ca autori tãþ i le  sã declare o
epidemie în rândul animalelor ºi
sã procedeze la sacrificãri în
virtutea interesului general de
sãnãtate publicã!?

Cu o floare
nu se face
primãvarã

Despre cum se poate îmbina
cercetarea ºtiinþificã cu practi-
ca zootehnicã am scris în coti-
dianul nostru, recent. La Staþi-
unea de Cercetare-Dezvoltare
Agricolã ªimnic – Craiova pro-
ducþiile de lapte au atins un ni-
vel maxim de 11.332 l/an. Va-
cile de rasã purã Holstein Friza
sunt produsul a zeci de ani de
muncã asiduã, în ciuda obsta-
colelor de tot felul, multe din-
tre ele tot generate tot de cei
din mediul decidenþilor statului.
Din pãcate, este doar un exem-
plu izolat de succes, cãruia,
pânã în prezent, niciun om po-
litic nu a avut curiozitatea sã-i
calce pragul.
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Deputatul european Marian Jean
Marinescu a precizat cã pe parcursul
acestui an a întreprins mai multe vizite
în Serbia ºi nu se va opri aici... A înþe-
les foarte bine care este strategia sta-
tului sârb. Sã divizezi minoritãþile mai
mari, cum ar fi cea românã sau croatã ºi
sã înfiinþezi consilii paralele. Ba mai
mult, de a crea o limbã inexistentã, cum
ar fi limba vlahã, dar ºi un alfabet, cu
acelaºi nume. Toate aceste miºcãri, pe
care Serbia le face, mai mult sau mai
puþin inteligent, cu scopul vãdit de a
asimila minoritãþile, conduc la conclu-
zia clarã cã aceste Consilii Naþionale
sunt politizate... din pãcate. În acest
context, reprezentanþii minoritãþilor au
solicitat, pe o singurã voce, la Bruxel-
les, „depolitizarea Consiliilor Naþio-
nale ale Minoritãþilor”.

„Este o problemã pentru un stat
care doreºte sã adere
la valorile europene

sã nu respecte aceste valori !”
Evenimentul de la Bruxelles îl pri-

lejuite pe cel de la Strasbourg, unde
Delegaþia Serbiei se va întâlni pen-
tru a doua oarã în acest an cu Dele-
gaþia Parlamentului European pentru
a se analiza paºii fãcuþi de Serbia în
procesul integrãrii în UE ºi de ce nu,
poate chiar deschiderea capitolelor
23 ºi 24, care privesc chiar minoritã-
þile. „Ideea unui seminar cu mai mul-
te minoritãþi din Serbia mi-a venit
chiar dupã o vizitã întreprinsã la Vâr-
ºeþ, unde am discutat cu o parte din
membri Consiliului Naþional al Mino-
ritãþii Române. Mi-am dat seama cã o
bunã parte din problemele pe care le
au românii din Serbia, le au ºi celelal-
te minoritãþi ºi atunci am decis sã le
chem la aceeaºi masã. Tot la Vârºeþ
am lansat o invitaþie membrilor Con-
siliului Naþional al Minoritãþii Româ-

La Bruxelles, în Parlamentul European:

Minoritãþile din Serbia au solicitat GuvernuluiMinoritãþile din Serbia au solicitat GuvernuluiMinoritãþile din Serbia au solicitat GuvernuluiMinoritãþile din Serbia au solicitat GuvernuluiMinoritãþile din Serbia au solicitat Guvernului
de la Belgrad sã le respecte drepturilede la Belgrad sã le respecte drepturilede la Belgrad sã le respecte drepturilede la Belgrad sã le respecte drepturilede la Belgrad sã le respecte drepturile

Reprezentanþii a nouã Consilii Naþionale a Minoritãþilor din Serbia, cele mai
reprezentative – Român, Ungar, Bulgar, Slovac, Croat, Rrom, Albanez, Mace-
donean ºi Bosniac – au participat miercuri, 30 septembrie, la Parlamentul
European din Bruxelles, la un eveniment istoric, organizat la iniþiativa euro-
parlamentarului Marin Jean Marinescu, vicepreºedintele EPP, membru al De-
legaþiei de Stabilizare ºi Asociere UE-Serbia. “Provocãri ºi oportunitãþi pentru
minoritãþile din Serbia”, aºa s-a numit seminarul, care a adunat la un loc,
minoritãþile care convieþuiesc pe teritoriul Serbiei. Fiecare minoritate are pro-
bleme ei, dar la Bruxelles, s-au punctat cele comune, în încercarea de a fi
rezolvate odatã cu integrarea Serbiei în Uniunea Europeanã.

ne, de a participa la Bruxelles. Deºi
nu am putut sã fiu gazdã decât pen-
tru câþiva, deoarece un principiu de
bazã al acestui tip de seminar este
„echilibru”, adicã reprezentare egalã
pentru toate minoritãþile, invitaþia
rãmâne valabilã ºi voi continua sã
organizez ºi la anul astfel de semina-
rii, unde vor fi primiþi ºi alþi membri
din Consiliu, astfel ca toþi sã se poa-
tã exprima liber la Bruxelles sau la
Strasbourg.  Am înþeles prin acest se-
minar, în urma prezentãrilor fãcute de
fiecare minoritate în parte, cã repre-
zentanþii statului sârb nu au o pro-
blemã doar cu minoritatea româneas-

cã, ci ºi cu celelalte minoritãþi, de fapt
cu ideea de minoritate, ceea ce este o
problemã pentru un stat care doreºte
sã adere la valorile europene, sã nu
respecte aceste valori...”, a spus de-
putatul european, Marian Jean Mari-
nescu, gazda evenimentului.

„Depolitizarea Consiliilor
ºi reprezentare în toate  forurile

de conducere”
Preºedintele Consiliului Naþional

al Minoritãþii Albaneze, Jonuz Mus-
liu, a spus la Bruxelles cã statul sârb
a fãcut o politicã din „desfiinþarea
minoritãþilor” ºi cã nu sunt respec-
tate de niciun fel drepturile minori-
tãþilor în ceea ce priveºte limba, edu-
caþia, presa ºi religia în limba mater-
nã. Cu aceeaºi ocazie s-a reiterat
necesitatea schimbãrii Constituþiei
Serbiei ºi adoptarea unei noi legi ca
o „umbrelã” pentru toate minoritãþi-
le. O intervenþie interesantã a avut-
o ºi preºedintele Consiliului Bosniac,
dr. Sulejman Ugljanin, care a subli-
niat necesitatea reprezentãrii mino-
ritãþilor pentru alegerile locale ºi pu-
blice, mai mult, minoritãþile au solici-
tat sã fie reprezentative în drepturile
decizionale cu privire la adoptarea
unei noi legi naþionale, respectiv o
nouã lege a drepturilor minoritãþilor.
„Considerãm cã toate minoritãþile
trebuie sã fie reprezentate în Parla-
mentul Republicii Serbiei, în Provin-
cia Autonomã Voivodina ºi în unitã-
þile de guvernare localã”, au spus
minoritãþile pe aceeaºi voce la Bru-
xelles. Reprezentanþii Consiliului Mi-
noritãþii Române, Stevan Mihailov
ºi Daniel Magdu, care sunt ºi liderii
celei mai importante asociaþii româ-
neºti – Comunitatea Românilor din
Serbia au vorbit deschis despre ne-
cesitatea adoptãrii de cãtre Serbia a

unei de retrocedare a imobilelor care
au aparþinut minoritãþilor. ªi totoda-
tã, alãturi de Nataºa Tosici, cel dea-
l treilea reprezentant al Consiliului
român, au solicitat drepturi egale
pentru toþi românii din Serbia, nu nu-

mai pentru cei din Voivodina. „S-au
notat câteva progrese fãcute de
Serbia în ceea ce priveºte respecta-
rea drepturilor minoritãþilor, dar do-
rim sã se depãºeascã ºi alte etape,
în drumul spre UE”, au mai spus re-
prezentanþii minoritãþilor, mai uniþi
ca niciodatã.

Raportul pe Serbia
îndeamnã la curaj

David McAllister, membru al Par-
lamentului European, autorul Moþiu-

nii pentru Rezoluþia din 2014 „Raport
despre Progresul Serbiei” a fost de
asemenea prezent la acest seminar ºi
i-a încurat pe reprezentanþii minoritã-
þilor sã tragã semnalul de alarmã în
continuare, sã-i trimitã toate informa-
þiile necesare legate de respectarea

acestor drepturi. „Nu trebuie sã vã te-
meþi, ºtiþi care este adresa mea de mail,
vã rog sã-mi trimite-þi toate aspectele
care vã deranjeazã, în ceea ce priveº-
te respectarea drepturilor minoritãþi-
lor, Serbia are un drum de parcurs,
posibil sã deschidem capitole de ne-
gociere, la Strasbourg, iar aceste drep-
turile la limbã, religie, presã sunt drep-
turi elementare. Dacã România, Bul-
garia, Ungaria, Croaþia sau alte state
UE oferã aceste drepturi minoritãþii
sârbe, de ce Serbia sã nu facã ºi ea
acelaºi lucru. Este un principiu de bazã
al Uniunii Europene”, a spus europar-
lamentarul Davic McAllister.

La final, un document semnat
de toate Consiliile prezente
Intervenþii interesante, într-o depli-

nã sincronizare cu celelalte Consilii, au
avut ºi ceilalþi reprezentanþi : Ana To-
manova, preºedintele Consiliului Na-
þional Slovak; Slaven Bacic, preºedin-
tele Consiliului Naþional Croat; Jene
Hajnal, preºedintele Consiliului Naþi-
onal Ungar; Borche Velichkovski, pre-
ºedintele Consiliului Naþional Mace-
donean; Stefan Stojkov, vicepreºedin-
tele Consiliului Naþional Bulgar; Vito-
mir Mihajlovic, preºedintele Consiliu-
lui Naþional Roma ºi, nu în ultimul rând,
la Bruxelles a fost prezent ºi bosniacul
Imamovic Enis, deputat în Parlamen-
tul Serbiei. Acesta a avut o intervenþie
interesantã, bazatã pe cadrul legal de
funcþionare a acestor Consilii ºi cu pro-
puneri concrete de modificare a legii
minoritãþilor. Evenimentul a fost un
succes, concluziile la care au ajuns toa-
te minoritãþile s-au concretizat într-o
document care va sta la baza interven-
þiei europarlamentarului Marian Jean
Marinescu, de la Strasbourg, în faþa
Delegaþiei Serbiei ºi a colegilor din PE.
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Aniºoara Popescu, câºtigãtoarea Premiului I
la Secþiunea Soliºti vocali, este din comuna Cezieni, judeþul
Olt, ºi a reprezentat în concurs zona Romanaþiului. Cântã de la
13 ani, vârstã la care a urcat pentru prima datã pe o scenã. A
fost elevã a Colegiului Naþional de Artã „Dinu Lipatti” din
Bucureºti, iar în prezent studiazã Pedagogie Muzicalã la Uni-
versitatea din Craiova.

În Gala Laureaþilor, de asearã, Aniºoara Popescu a primit
premiul chiar de la unul din membrii juriului: prof. dr. Elise
Stan, etnomuzicolog, realizator de emisiuni la TVR Bucureºti.
„Ne-a emoþionat pe toþi, atât specialiºtii din juriu, cât ºi pe
dvs., publicul, sunt convinsã, prin calitãþile ei vocale deose-
bite, prin interpretarea mãiestritã, dar ºi prin cele douã cânte-
ce prezentate, care au fost inedite», a spus Elise Stan despre
laureatã.

Totodatã, Aniºoara Popescu a primit un premiu din partea
Radio România Bucureºti, constând într-o sesiune de înre-
gistrãri în studiourile Radio România împreunã cu Orchestra
de Muzicã Popularã Radio.

Marele Premiu ºi Trofeul celei de-a XXIII-a ediþii
a Festivalului Naþional al Interpreþilor Cântecului Po-
pular Românesc „Maria Tãnase”, organizat la Cra-
iova între 28 septembrie ºi 3 octombrie 2015, a
fost acordat, asearã, unei tinere concurente, de 17
ani, din Suceava. Se numeºte Ioana Andreea Chi-
sãliþã ºi a reuºit sã impresioneze cu vocea ºi þinu-
ta ei scenicã nu numai juriul, ci ºi publicul craio-
vean, care i-a acordat Premiul de Popularitate ºi a
rãsplãtit-o cu ropote de aplauze atât în concurs,
cât ºi în Gala Laureaþilor. Emoþionatã ºi extrem
de bucuroasã de reuºita sa, câºtigãtoarea a dedi-
cat Trofeul îndrãgitei interprete Sofia Vicoveanca,
de la care spune cã a învãþat dragostea de cântec
ºi pe care o are model.

«Pentru mine, Festivalul „Maria Tãnase” este
un vis împlinit. Simplul fapt de a trece preselecþia
lui, de a mã afla în faþa juriului format doar din
specialiºti în domeniu, de a fi pe aceeaºi scenã cu
douã dintre cele mai apreciate orchestre din Ro-
mânia ºi de a fi în faþa dvs., a publicului craio-
vean, este o mare onoare pentru mine. Dedic acest
Trofeu doamnei Sofia Vicoveanca! Îi mulþumesc
din suflet pentru sfaturi ºi pentru cã mi-a permis
sã prezint în concurs atât balada, cât ºi cântecul
de joc din repertoriul dumneaei”, a spus, la primi-
rea premiului, Ioana Andreea Chisãliþã.

Premiul I la Secþiunea soliºti vocali a fost acordat
Aniºoarei Popescu, din comuna Cezieni, judeþul Olt,

care a reprezentat în concurs zona Romanaþiului,
iar la secþiunea Soliºti instrumentiºti i-a revenit tâ-
nãrului Marin Robert Pârcãlãbescu (vioarã), din Drã-
gãºani, judeþul Vâlcea. Un alt oltean – Marius Gheor-
ghe, din comuna Goicea, judeþul Dolj – a obþinut Pre-
miul al II-lea pentru talentul sãu de a cânta la caval.
Organizatorii ºi partenerii evenimentului au mai acor-
dat, asearã, ºi câteva premii speciale, majoritatea
înmânate de membrii juriului, care anul acesta a fost
prezidat de Niþã Frãþilã, profesor la Academia de
Muzicã din Novi Sad (Serbia).

«Festivalul „Maria Tãnase” se bucurã de mare
popularitate în rândul iubitorilor de folclor din Ro-
mânia, dar ºi din diaspora. Dupã pãrerea mea, el
reprezintã un model, o manifestare culturalã de
excepþie, o mândrie a neamului. De fiecare datã,
începând cu anul 1993, am venit aici, la Craiova,
ºi am fost primit cu dragoste, inclusiv din partea
minunatului public craiovean. (…) Îmi exprim o
mare dorinþã: ca într-o bunã zi aceastã manifesta-
re sã devinã un festival internaþional de folclor al
românilor de pretutindeni», a declarat prof. univ.
dr. Niþã Frãþilã pe scena festivalului, înainte de a-
i înmâna premiul câºtigãtoarei. „Juriul a fost pro-
fund impresionat ºi deloc nu i-a fost greu sã deci-
dã cine va primi Trofeul. Este o solistã, deºi tânã-
rã, cu calitãþi vocale extraordinare ºi deosebit de
sensibilã”, a mai spus acesta, referindu-se la Ioa-
na Andreea Chisãliþã. „Folclorul românesc rãmâ-

ne pe voci bune!”, a adãugat pre-
zentatoarea celor trei seri de
spectacol, actriþa Nataºa Raab.

Îi place sã spunã cã Dumnezeu i-a pus cântecul în leagãn…
Ioana Andreea Chisãliþã are 17 ani, este elevã în clasa a XI-a la Colegiul

Naþional „ªtefan cel Mare” din Suceava ºi a reprezentat în concurs zona
Bucovinei. Încã de micã a îndrãgit muzica popularã ºi îi place sã spunã cã
Dumnezeu i-a pus cântecul în leagãn. Este, de asemenea, câºtigãtoarea Tro-
feului la Festivalul Naþional „Natalia ªerbãnescu” de la Tulcea ºi la Festivalul
„Ponoare Ponoare”, din Mehedinþi. Pe scena de la Craiova a cântat „Balada
miresei pãrãsite” ºi cântecul de joc „Cine la joc nu se prinde!”.

 „Încã tremur toatã, nu-mi vine sã cred! Probabil nu voi realiza cã am câºtigat
Trofeul decât atunci când voi ajunge acasã ºi îl voi aºeza pe raftul meu cu premii,
fiind cel mai important de pânã acum!”, a declarat Ioana Andreea Chisãliþã la
ieºirea din scenã. „Bineînþeles cã speranþe au fost, fiecare concurent îºi doreºte
sã obþinã un premiu, darãmite Trofeul festivalului. Mi-am dorit din suflet sã îl
câºtig ºi iatã cã bunul Dumnezeu a fãcut posibilã aceastã minune”, a mai spus
tânãra micã de stat, dar cu o voce atât de frumoasã, pe care o moºteneºte de la
bunica sa, aceasta, la rându-i, cântând în stranã la biserica din comunã.

Conf. univ. dr. Gabriela Rusu
Pãsãrin, realizator coordonator
Radio România Oltenia Craiova,
membru al juriului: «Aceste mo-
mente sunt irepetabile ºi poartã o
dublã semnificaþie. Este bucuria de
o clipã, bucuria succesului, pentru
cã un concurs este o performanþã la
un moment dat. Iar aceastã bucurie
te va urmãri toatã viaþa. Este, apoi,
dulcea povarã a numelui locului
unde ai avut aceastã bucurie. Dul-
cea povarã este Bãnia ºi este Maria
Tãnase. În tot destinul artistic ce va
urma, aceºti tineri vor purta aceste
douã nume emblematice».

Dr. Roxana Daniela Gibescu, et-
nomuzicolog, Casa de discuri
„Electrecord” Bucureºti, membru
al juriului: «A fi laureat la Festiva-
lul „Maria Tãnase” nu este puþin
lucru. Toþi cei care, de-a lungul tim-
pului, au avut bucuria ºi norocul sã

obþinã aici un premiu l-au transformat într-o carte de vizitã
ºi o rampã de lansare. Juriul a ales ºi acum pe cei mai buni
concurenþi dintre cei buni. ªi iatã cã avem tineri foarte
talentaþi, tineri cu har, care merg la izvoarele tradiþiei ºi care
ºtiu sã aleagã ºi sã reprezinte cu demnitate valorile sacre
ale neamului nostru. Le urez tuturor laureaþilor ca drumul
pe care au pornit, al afirmãrii ºi popularitãþii, sã fie presãrat
cu succese».

Premiile ediþiei a XXIII-a
Marele Premiu ºi Trofeul Festivalului:

Ioana Andreea Chisãliþã (voce) – Suceava
Secþiunea Soliºti vocali:

Premiul I: Aniºoara Popescu – Olt
Premiul al II-lea: Andreea Ghiþiu – Maramureº
Premiul ai III-lea: Mãdãlina Ancuþa Mârza – Cluj

Secþiunea Soliºti instrumentiºti:
Premiul I: Marin Robert Pârcãlãbescu (vioarã) – Vâlcea
Premiul al II-lea: Gheorghe Marius (caval) – Dolj
Premiul al III-lea: Lavinius Nikolajevic (clarinet) – Serbia

Premii Speciale:
 Premiul Special al Radio România Oltenia Craiova: Alexan-

dru Marin Cozaciuc (fluier) – Suceava
 Premiul Special pentru autenticitate, acordat de Centrul Ju-

deþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj: Simona Alexandru (voce) – Teleorman
 Premiul Special pentru interpretare ºi þinutã scenicã: Clau-

dia Olariu (voce) – Sibiu
 Premiul de Popularitate, acordat de public: Ioana Andreea Chi-

sãliþã (voce) – Suceava

Marin Robert Pârcãlãbescu, laureat
cu Premiul I la secþiunea Soliºti instrumentiºti, s-a nãscut la Drãgã-
ºani, judeþul Vâlcea, ºi provine dintr-o familie cu vechi tradiþii mu-
zicale. Dragostea pentru folclor, dar în special pentru vioarã, in-
strument la care a cântat în concurs, l-au îndemnat sã urmeze Con-
servatorul din Bucureºti, pe care l-a ºi absolvit. Mentorul sãu ar-

tistic este Marcel Licã, iar cel care l-a sfãtuit sã vinã la Festivalul
„Maria Tãnase” de la Craiova – primul concurs de muzicã popularã
la care a participat – este bunicul sãu, în vârstã de 90 de ani, Marin
Licã. Acestuia, de altfel, i-a ºi dedicat premiul obþinut, care i-a fost
înmânat de un membru al juriului: ªtefan Cigu, dirijorul Orchestrei
„Dor românesc” din Bistriþa Nãsãud.
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Siria, teritoriul tuturor conflictelorSiria, teritoriul tuturor conflictelorSiria, teritoriul tuturor conflictelorSiria, teritoriul tuturor conflictelorSiria, teritoriul tuturor conflictelor
Ca ºi Libanul anilor ’70-’80, Siria a devenit

teritoriul tuturor conflictelor, al tuturor rivali-
tãþilor: sunniþi contra ºiiþi, Iran contra Arabia
Sauditã, Turcia contra Iran, Al Qaida (via al-
Nosra) contra Daech (acronimul în arabã al
Statului Islamic). Mai sunt ºi kurzii care ame-
ninþã integritatea Turciei. Mai existã ºi armata
sirianã loialistã, care luptã împotriva “rebelilor
moderaþi”, înarmaþi ºi pregãtiþi de CIA. În acest
haos infernal, doar un compromis între marii
actori politici ar pãrea sinonim cu o pace defi-
nitivã. Numai cã “acest compromis” se loveº-
te de dilema menþinerii sau îndepãrtãrii lui Bas-
har al-Assad. Intervenind direct, Kremlinul ran-
forseazã, în orice caz, regimul de la Damasc.
Cel puþin trei raþiuni are intervenþia Moscovei:
cãderea regimului Bashar al-Assad, altminteri
vinovat de moartea a peste 250.000 de persoa-
ne ºi exilul a peste opt milioane de persoane, ar
însemna pierderea singurului punct militar ºi
politic rus în Marea Mediteranã. Ori accesul în
“marea caldã” de secole înseamnã, pentru Ru-
sia, un cap de pod. A doua raþiune: o victorie,
fie ºi parþialã a jihadiºtilor ar putea da un pu-
ternic impuls grupurilor islamiste care se agi-
tã în Federaþia Rusã (Cecenia, Daghestan), ºi
e vorba de peste 20 de milioane de musul-
mani. A treia raþiune: Rusia este istoriceºte un
protector al ortodocºilor, inclusiv al celor din

Orientul Mijlociu, între care Siria. Pe uºa din
dos, în plan diplomatic, Rusia încearcã, nu
fãrã succes, sã-i determine pe oficialii apu-
seni sã creadã în necesitatea unei colaborãri,
chipurile “inevitabile” cu Moscova ºi sã re-
nunþe la sancþiunile impuse, dupã anexarea
Crimeei ºi controlul asupra regiunilor din es-
tul Ucrainei. Pe teren lucrurile se prezintã în
felul urmãtor: SUA, Parisul ºi Londra exclud
orice cooperare cu Assad, calificat drept “ti-
ran” de preºedintele american Barack Obama.
Paralel cu acþiunile militare ale Rusiei, între-
prinse în Siria, în Consiliul de Securitate al
ONU a fost distribuit un proiect de rezoluþie
anti-teroristã, care asociazã regimul sirian unei
largi coaliþii contra Statului Islamic ºi Frontu-
lui al-Nosra. Dupã primele raiduri aeriene ale
aviaþiei ruse, Rusia ºi Occidentul au divergen-
þe în definirea “teroriºtilor”. Pentru Rusia, toþi
opozanþii lui Bashar al-Assad sunt consideraþi,
aidoma jihadiºtilor Statului Islamic... teroriºti.
Þãrile occidentale fac distincþie între Statul
Islamic, Frontul al-Nosra ºi rebelii moderaþi,
pe care îi susþin. Jihadiºtii Statului Islamic lip-
sesc din Idlib ºi au o prezenþã marginalã la
Hama ºi Homs, unde au fost efectuate bom-
bardamente de aviaþia rusã, ºi de la primele
lovituri occidentalii au clamat cã nu au fost
vizate poziþiile Statului Islamic, în timp ce

Serghei Lavrov, ºeful diplomaþiei de la Mos-
cova, a calificat afirmaþiile drept insinuãri ne-
fondate. Angajamentul aviaþiei ruse în Siria,
pentru a doua zi consecutivã, a reprezentat o
turnurã majorã într-un conflict care în 4 ani
ºi jumãtate a fãcut peste 250.000 de morþi,
cea mai mare parte a victimelor datorându-se
unui regim susþinut de Moscova. Adresându-
se membrilor guvernului sãu, Vladimir Putin
a rezumat astfel planul sãu: Singurul mijloc de
a lupta eficace contra terorismului internaþio-
nal, în Siria ca ºi în teritoriile vecine în Siria
(...) este acela de a lua vitezã în distrugerea
combatanþilor ºi teroriºtilor din teritoriile pe
care le controleazã. Loviturile aeriene ruseºti
în Siria, ar putea sã dureze “trei sau patru luni”,
intensificându-se, a menþionat ieri 2 octom-
brie a.c., Alexei Pucikov, preºedintele comi-
siei de politicã externã a Camerei inferioare a
Parlamentului rus. SUA, Marea Britanie, Fran-
þa, Germania, Turcia ºi aliaþii arabi din Golf,
estimeazã cã intervenþia rusã constituie “o
nouã escaladare” într-un conflict de naturã sã
alimenteze extremismul. Asearã, la Paris, era
prevãzut un summit pe chestiunea Ucrainei,
prilej de discuþii între Francois Hollande ºi Vla-
dimir Putin. Acesta din urmã estimeazã cã afir-
maþiile potrivit cãrora au fost uciºi civili în lo-
viturile aeriene, constituie “un atac mediatic”.

Cancelarul german Angela Mer-
kel se poate considera o candidatã
serioasã la Premiul Nobel pentru
Pace, ce va fi acordat vinerea vii-
toare, pentru rolul sãu în criza mi-
granþilor ºi cea ucraineanã, aprecia
ieri cotidianul Bild. “Cancelarul An-

Marea Britanie: Unul din cinci
parlamentari conservatori se
declarã ferm pentru ieºirea din UE

Unul din cinci deputaþi ai Parti-
dului Conservator este probabil sã
voteze pentru ieºirea Marii Britanii
din Uniunea Europeanã în cazul
referendumului anunþat de premie-
rul David Cameron cel târziu pen-
tru sfârºitul anului 2017, relevã o
cercetare realizatã de think-tank-
ul Open Europe, datã publicitãþii
ieri. Rezultatele cercetãrii dezvã-
luie dimensiunea divizãrilor din in-
teriorul Partidului Conservator cu
privire la relaþia cu Uniunea Euro-
peanã. Aceste divizãri au contri-
buit, în deceniile trecute, la prã-
buºirea atât a lui Margaret That-
cher, cât ºi a lui John Major, ulti-
mii prim-miniºtri conservatori îna-
intea lui Cameron, care a început
un proces de renegociere a relaþii-
lor Londrei cu UE. Din cei 330 de
deputaþi conservatori, 67 se decla-
rã „în mod ferm pentru ieºirea” din
UE sau „înclinã” în aceastã direc-
þie, în timp ce 203 sunt indeciºi,
reiese din cercetarea realizatã pe
baza declaraþiilor publice ºi a vo-
turilor exprimate pânã acum de
parlamentari pe teme europene.
Doar 14 deputaþi conservatori se
pronunþã ferm pentru menþinerea
în blocul comunitar ºi 44 înclinã
în aceastã direcþie. Totodatã, din
cei 21 de membri ai cabinetului
condus de David Cameron, 12 par
indeciºi, cinci înclinã spre un „Bre-
xit”, iar patru spre menþinerea în
Uniune, indicã aceeaºi analizã.
Numãrul parlamentarilor conser-
vatori indeciºi aratã „cât de impor-
tant va fi pentru Cameron sã asi-
gure un pachet de reforme cuprin-
zãtor ºi ambiþios, pentru ca grosul
partidului sãu, ca ºi opinia publi-
cã, sã considerã credibilã o reco-
mandare de rãmânere în cadrul
UE”, a comentat Pawel Swidlicki,
analist la Open Europe.

Franþa: 31 de imigranþi au fost
gãsiþi în viaþã într-un camion
frigorific

Un numãr de 31 de imigranþi au
fost descoperiþi ieri într-un camion
frigorific în nordul Franþei, toþi „vii ºi
sãnãtoºi”, au anunþat autoritãþile lo-
cale. „Vineri, în jurul orei locale 07:30
(05:30 GMT), 31 de persoane au fost
descoperite într-un camion frigorific
de mare tonaj, într-un spaþiu de refu-
giu pe autostrada A16, nu departe
de localitatea Grande-Synthe”. Cei
31 de imigranþi, printre care un copil
de trei ani, sunt „vii ºi nevãtãmaþi”.
Temperatura în interiorul blocului fri-
gorific era „sub un grad”, potrivit
aceleiaºi surse de informaþie. Este
vorba de persoane care „s-au decla-
rat de naþionalitate sirianã ºi vietna-
mezã”, au precizat autoritãþile, care
nu au fost în mãsurã sã spunã cât
timp au stat aceste persoane în ca-
mion.  Luni, 15 imigranþi au fost des-
coperiþi la Arras, în nordul Franþei,
într-un camion-cisternã, unde s-au
aflat în contact cu un produs toxic de
tip minium (oxid salin de plumb), însã
niciunul dintre ei nu prezenta simpto-
me de intoxicare.  În data de 27 au-
gust, 71 de imigranþi morþi - inclusiv
copii - au fost descoperiþi într-un ca-
mion frigorific pe marginea unei au-
tostrãzi nu departe de Viena, dramã
ce a ºocat opinia publicã din Europa.

Alianþa Nord-Atlanticã va efec-
tua, în urmãtoarele sãptãmâni, cel
mai vast exerciþiu militar din ulti-
mii 13 ani, cu participarea a 36.000
de militari din 33 de þãri, inclusiv
din România, în contextul tensiu-
nilor dintre NATO ºi Rusia pe tema
conflictelor din Siria ºi Ucraina.
Exerciþiul „Trident Juncture 2015”
se va desfãºura în intervalul 3 oc-
tombrie-6 noiembrie în Italia,
Portugalia, Spania, în Oceanul
Atlantic ºi în Marea Mediteranã.
Aproximativ 36.000 de militari din
33 de state membre ale NATO sau
partenere vor participa la cel mai
amplu exerciþiu organizat de NATO
începând in 2002 pânã în prezent.

Angela Merkel, printre candidaþii favoriþi
la Premiul Nobel pentru Pace

gela Merkel are perspective bune
de a obþine Premiul Nobel pentru
Pace”, relevã cotidianul cel mai ci-
tit din Germania, într-un articol
scurt intitulat “Premiul Nobel pen-
tru Pace pentru Angela Merkel?”.
Kristian Berg Harpviken, directorul

Institutului de cercetare pentru
pace (Prio) din Oslo, ºi unul din
experþii cei mai influenþi în ceea ce
priveºte pronosticurile pe tema Pre-
miului Nobel pentru Pace, a pro-
gnozat joi victoria cancelarului ger-
man. „Angela Merkel va primi Pre-
miul Nobel pentru Pace”, a decla-
rat el, într-o conferinþã de presã,
argumentând cã anul acesta criza
refugiaþilor va atrage atenþia Comi-
tetului Nobel. „Angela Merkel este
persoana care a preluat conducerea
în aceastã problemã în Europa”, a
spus el în continuare. Cancelarul
german a declarat cã Uniunea Euro-
peanã are datoria moralã sã primeas-
cã sute de mii de refugiaþi care au
sosit în Europa anul acesta ºi a des-
chis porþile þãrii sale, care se aºteap-
tã sã primeascã 800.000 de solici-
tanþi de azil în 2015.  Aceastã poziþie

i-a atras un val de critici în propria
tabãrã politicã în Germania, precum
ºi la scarã europeanã.  Cancelarul
german este de asemenea unul din
artizanii acordurilor de pace de la
Minsk, de la începutul acestui an,
care au dus la instituirea unui armis-
tiþiu, mai mult sau mai puþin respec-
tat în estul Ucrainei, unde trupele gu-
vernamentale se opun rebelilor pro-
ruºi.  Un alt expert în Nobel, istori-
cul norvegian Asle Sveen, conside-
rã cã Înaltul Comisariat pentru Re-
fugiaþi al Naþiunilor Unite (UNHCR)
are ºanse mari sã obþinã aceastã re-
compensã. “Creditez cu ºanse mari
UNHCR, precum ºi pe Mussie Ze-
rai, preotul din Eritreea, care a ju-
cat un rol central în sprijinirea re-
fugiaþilor ce traverseazã Marea
Mediteranã din Africa de Nord spre
Europa”, a spus el.

Peste 36.000 de militari participã la un amplu
exerciþiu NATO în Mediterana

„Peste 12 organizaþii internaþiona-
le majore, agenþii umanitare, Uni-
unea Europeanã ºi Uniunea Afri-
canã vor fi reprezentate la exerci-
þiu, demonstrând angajamentul
NATO ºi contribuþia la o abordare
exhaustivã”, subliniazã Comanda-
mentul Aliat al NATO de la Brun-
ssum. „Membri ai forþelor aerie-
ne, terestre, maritime ºi ai unitãþi-
lor speciale vor efectua operaþiuni
simultane, în locaþii diferite, pen-
tru a se antrena într-un mediu com-
plex în scopul îmbunãtãþirii tutu-
ror capacitãþilor Alianþei Nord-
Atlantice”, precizeazã Comanda-
mentul. Potrivit armatei america-
ne, la „cel mai amplu exerciþiu mi-

litar organizat dupã Cãderea Zidu-
lui Berlinului”, vor participa 36.000
de militari, 60 de nave militare ºi
200 de avioane din cele 28 de sta-
te membre NATO ºi din cinci þãri

aliate. Exerciþiul intervine pe fon-
dul tensiunilor dintre NATO ºi Ru-
sia pe tema conflictelor din Siria ºi
Ucraina, precum ºi în contextul
crizei imigranþilor.



SÂMBÃTÃ - 3 octombrie

07:00 Comorile Toscanei
07:40 În grãdina Danei
08:05 Bibliotecarul din Iadul de

gheaþã
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Postmeridian
11:10 Bradule, dragule (R)
12:25 Sub grumazul ceterii
12:55 O clipã cu...Margareta

Clipa (R)
14:00 Telejurnal
14:30 Mãrturii pentru viitor
15:00 Ora regelui
16:10 Piratul yankeu
1952, Aventuri, Romantic
17:40 Istorii de buzunar
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Interviurile ºi reportajele

Telejurnalului
21:30 Ochiul magic
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Asasin plãtit
1973, Franþa, Italia, Acþiune,

Dramã, Thriller
01:20 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:15 Teleenciclopedia
03:05 Telejurnal
03:50 Vorbeºte corect! (R)

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 A doua emigrare
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Pelerin
10:20 5 minute de istorie
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Dobro urban
12:00 Burlacii
2005, România, Comedie
12:40 5 minute de istorie
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Cãlãtor în timp ºi spaþiu
1986, SUA, Aventuri, Familie,

SF
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Copiii din miez de noapte
2012, Canada, Dramã
22:40 Momentart
22:50 Dragoste ºi porumbei
1986, Comedie, Romantic
00:45 Cãlãtor în timp ºi spaþiu

(R)
1986, SUA, Aventuri, Familie,

SF
02:20 Muzica e viaþa mea
03:20 Dobro urban
03:50 5 minute de istorie
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Planeta Maimuþelor:
Revoluþie

09:50 Don Juan DeMarco
11:30 Premiile Emmy 2015
13:35 Marea frumuseþe
15:55 O zi ca oricare alta
17:50 Planeta Maimuþelor:

Revoluþie
20:00 Hai sã fim poliþiºti!
21:45 Aferim!
23:30 Ray Donovan
00:30 Casa minciunilor
01:05 Sin City: Am ucis pentru ea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Flicka
2006, SUA, Dramã, Familie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
14:15 Masterchef (R)
16:30 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Un asasin nemilos
2007, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Looper: Asasin în viitor
2012, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
00:45 Rãzbunarea gemenilor 2
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
02:45 Un asasin nemilos (R)
2007, SUA, Acþiune, Thriller
04:30 Flicka (R)
2006, SUA, Dramã, Familie
06:15 Clubul zânelor
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Thriller
06:35 Clubul zânelor
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Thriller

PRO TV

ACASÃ
08:45 Teleshopping
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Inimã de þigan
00:00 Visuri muncite
01:00 Daria, iubirea mea
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:30 Inimã de þigan (R)
04:30 Daria, iubirea mea (R)
05:15 Doctorul casei
06:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)

08:15 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
11:45 Devoratoarea de bãrbaþi (R)
13:30 Arsenalul seducþiei (R)
15:30 La bloc
17:30 Raþiune ºi simþire
20:30 Nebuni de legat
22:45 Îndrãgostiþii mor ultimii
01:15 Secretul armei secrete
03:00 Cine A.M.
06:15 Doamne de poveste

PRO CINEMA

09:00 Lassie

1997, Canada, Dramã, Familie

10:00 Dragostea unui preºedin-

te american

1995, SUA, Comedie

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:30 Burlãciþa (R)

02:30 Lassie (R)

1997, Canada, Dramã, Familie

03:30 Dragostea unui preºedin-

te american (R)

1995, SUA, Comedie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

08:00 Teleshopping

08:30 Campionul

2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic

11:00 Arena bucãtarilor

11:30 Deschis la distractie

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!

23:00 O casã la capãtul strãzii

2012, SUA, Canada, Horror,

Mister, Thriller

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Asta-i România! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Jurnalul STV Junior (R)

10:30 ªcoala.tv

11:00 Secretul lui Nemesis

1985, România, Acþiune,

Comedie

14:00 B.D. în alertã (R)

1971, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:15 Cireaºa de pe tort

20:15 ªapte sãbii

2005, Coreea de Sud, Acþiune

23:00 Trecutul se razbunã

2002, SUA, Thriller

01:00 ªapte sãbii (R)

2005, Coreea de Sud, Acþiune

04:00 Secretul lui Nemesis (R)

1985, România, Acþiune,

Comedie

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cribs Awards, Sezonul 1
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: Mama mia,

ce bãtaie!
23:00 I Bet You Will
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Fight Night: "BanKOuri cu

olteni"

SPORT.RO

DUMINICÃ - 4 octombrie

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:20 Expo Milano 2015
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 Tezaur folcloric
15:30 Yancheul ºi sultanul
1954
17:00 Istorii de buzunar
17:15 Gala Umorului
18:15 Lozul cel mare
18:50 Observatori la Parla-

mentul European
19:45 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal
21:00 Fotbal
23:10 Refrenul iubirii
2004, SUA, Dramã, Muzical
01:20 Garantat 100%
02:10 Vreau sã fiu sãnãtos
02:35 Tezaur folcloric
03:25 Telejurnal
04:15 Postmeridian
04:45 Universul credinþei
05:30 Universul credinþei
06:15 Expo Milano 2015
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:30 Motomagia
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Strãinul
1964, România, Dramã
15:40 Pelerin
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Rugby
20:30 Vacanþa cea mare
1988, România, Comedie
22:10 Interviurile TVR 2
23:10 Mituri muzicale româneºti
00:10 Strãinul (R)
1964, România, Dramã
01:40 Ferma
02:40 Mituri muzicale româneºti
03:30 Cap compas
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Interviurile TVR 2
05:50 5 minute de istorie
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Intrigi de culise
09:25 Cartea vieþii
11:05 Hai sã fim poliþiºti!
12:50 Academia vampirilor
14:35 Nebunie în Las Vegas
16:20 Edge of Tomorrow:

Prizonier în timp
18:15 New York Melody
20:00 Cartea vieþii
21:40 Trage tare ºi te scoþi
23:50 De vorbã cu Blunt
00:25 Oculus
02:10 Misterele Berlinului
04:00 Cei rãmaºi
05:00 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
06:00 Academia vampirilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Povestea lui Lucky
1999, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
12:45 Apropo Tv
13:45 Masterchef (R)
16:00 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Bãrbaþi în negru 3
2012, SUA, Acþiune, Comedie,

SF
22:30 Fata cu un dragon tatuat
2011, SUA, Suedia, Marea

Britanie, Germania, Acþiune,
Dramã, Mister, Thriller

01:45 Apropo Tv (R)
02:30 Bãrbaþi în negru 3 (R)
2012, SUA, Acþiune, Comedie,

SF
04:00 Povestea lui Lucky (R)
1999, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:45 Teleshopping
09:15 Lecþii de viaþã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Zodiacul de acasã
18:00 Lecþii de viaþã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Inimã de þigan
00:00 Zodiacul de acasã (R)
01:00 Daria, iubirea mea
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:30 Inimã de þigan (R)
04:30 Daria, iubirea mea (R)
05:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
06:00 Vorbeºte lumea (R)

07:15 Raþiune ºi simþire (R)
10:15 La bloc (R)
12:15 Arsenalul seducþiei (R)
14:15 Diferit de ceilalþi (R)
16:15 La bloc
18:15 Gloria
20:30 Mama mea vitregã e

extraterestrã
22:45 Un mascul extraterestru
01:00 Ziua pãcãlelilor (R)
02:45 Cine A.M.
06:15 MAD: Eroi de tot râsul

PRO CINEMA

09:00 Lassie (R)

1997, Canada, Dramã, Familie

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 X Factor (R)

16:00 Observator

16:15 SuperBingo Metropolis

19:00 Observator

20:00 Furios ºi iute 4: Piese

originale

2009, SUA, Acþiune

22:00 Luptând cu focul

2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller

00:00 X Factor (R)

03:00 Observator (R)

03:45 Furios ºi iute 4: Piese

originale (R)

2009, SUA, Acþiune

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:00 Teleshopping
08:30 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
11:00 Pastila de râs
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã

12:00 Club Nautica
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 SULEYMAN MAGNIFI-

CUL - making of
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:00 Tãrâmul morþii
2008, SUA, Horror

02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Feriha (R)
2011, Turcia, Dramã, Romantic
05:15 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Jurnalul STV Junior (R)

10:30 ªcoala.tv

11:00 Secrete de stil

11:30 Sãnãtate cu Stil

12:00 Burebista

1980, România, Dramã, Istoric

15:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:15 Cireaºa de pe tort (R)

20:15 Schimb de mame (R)

22:00 La TV (R)

22:45 Constantin 60 (R)

23:45 Burebista (R)

1980, România, Dramã, Istoric

03:00 Schimb de mame (R)

04:30 Cireaºa de pe tort (R)

05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)

06:00 Focus (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Rezumate UEFA

Champions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Teen Cribs
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: Daniel

Ghiþã - Dzevad Poturak, Peter
Aerts - Tyrone Spong

23:00 Punk'd
23:30 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
SOCIETATE FINANCIARÃ

ACORDÃ CREDITE DE NEVOI
PERSONALE DE CONSUM, CU
DOBÂNDÃ 0 ÎN MAGAZINELE
PARTENERE. Telefon: 0762/
460.552.

COMUNA LEU anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul ,,Alimentare cu apã în sistem
centralizat în comuna Leu, sat
Zãnoaga”, propus a fi amplasat
în comuna Leu, sat Leu, Jude-
þul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj din Craiova,
Str. Petru Rareº, nr.1 în zilele de
Luni-Vineri, între orele 09.00-
14.00 ºi la sediul Primãriei Co-
munei Leu.Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

R.A. Aeroportul Craiova or-
ganizeazã la sediul din str. Ca-
lea Bucuresti, nr. 325, CON-
CURS în vederea ocupãrii unui
post de asistent medical gene-
ralist. Candidaþii înscriºi vor
sustine o probã scrisã în data
de 21.10.2015, ora 12.00, iar cei
admiºi vor susþine în data de
26.10.2015, ora 12.00, probã de
interviu. Bibliografia, condiþiile
de participare, precum ºi acte-
le solicitate candidaþilor la do-
sarul de înscriere se vor afiºa
la sediul instituþiei. Depunerea
dosarelor se va face pânã pe
data de 16.10.2015, ora 15.00.
Relaþii suplimentare la telefon:
0251416860.

OFERTE SERVICIU
S.C. DIALTRANSMED
SRL angajeazã soferi am-
bulanþã A2, punct de lu-
cru Bucureºti. Cerinþele
postului: persoanã dina-
micã, amabilã, comunica-
tivã, sociabilã ºi fãrã pre-
judecãþi. Cursuri de am-
bulanþier sau experienþa
în domeniu, constituie
avantaj. Relaþii la telefon:
0786/461.687.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajeazã
ospãtari. Telefon: 0726/
066.536; 0722/892.195.
Restaurantul Portofino Filiaºi
angajeazã ospãtari. Telefon:
0769/177.724.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.

Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Put-
nei. Telefon: 0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
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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.

Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentra-
lã, coloanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã par-
ter. Telefon: 0762/280.739.

CASE
VÂND casã urgent, Catargiu,
toate utilitãþile, 45.000 Euro.
Telefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
URGENT! Vând casã Catar-
giu. Telefon: 0722/297.009.
Vând Han - 5 camere, ma-
gazin, mobilate, Beci tip Cra-
mã. Profit substanþial. Tele-
fon: 0786/193.499.

Vând casã zona Horia. Te-
lefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã 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, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã comuna Roºiile,
sat Româneºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0747/453.261;
0743/102.602.
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 lem-
ne + magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 ca-
mere ºi dependinþe, teren
3500 mp. Telefon: 0722/
336.634.

Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci , 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã (va-
riante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi teren
2000 mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol,
parter + etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space, 3
balcoane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã. Grã-
dinã cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 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 nego-
ciabil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.



cuvântul libertãþii / 13sâmbãtã, 3 octombrie 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
PRIMARIA COMUNEI LEU  organizeazã concurs de ocupare a postului de

ºofer, categoria D, pentru microbuzul ºcolar (transport preºcolari ºi elevi) - 1 normã,-
perioada nedeterminata.

Concursul va avea loc pe data de:
a)  28 .10.2015 , proba scrisã la ora 10,00
b)  30.10.2015 interviul(proba practica) la ora 10
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:
o au cetãþenie românã,
o cunosc limba românã scris ºi vorbit.
o au vârsta minimã reglementatã de prevederile legale.
o au capacitate deplinã de exerciþiu.
o au o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã dove-

dita cu adeverinta medicala
o îndeplinesc condiþiile de studii ºi vechime sau alte condiþii specifice potrivit postului

scos la concurs.
o nu au fost condamnaþi definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni
TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
       Proba scrisã

 Interviu
DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaþii vor prezenta pânã la data de  23.10.2015

ora 16,00 la secretariatul unitãþii, un dosar care va conþine urmãtoarele documente :
• opis (2 exemplare, unul rãmâne la dosar altul la candidat);
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• cetãþean român, cu domiciliul în România;
• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• copie xerox permis de conducere categoria „D” - obligatoriu minim 3 ani

vechime;
• copie xerox dupã atestat profesional pentru conducãtorii auto care efectueazã

transport public de persoane în termen de valabilitate;
• fisa medicalã;
• aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
• cazier judiciar;
• cazierul conducãtorului auto de la Serviciul circulaþie al judeþului Dolj ;
• copie xerox dupã cartelã tahograf electronic valabilã;
• adeverinþã privind vechimea / copie xerox dupã cartea de muncã din care sã reiasã

experienþa profesionalã în calitate de sofer profesionist;
• recomandare de la ultimul loc de muncã, vizata de conducãtorii unitãþilor respec-

tive dacã e cazul.
-studii medii
Relaþii se pot obtine la sediul Primãriei comunei Leu, str. Puþuri, nr. 2, telefon

0251373259-Balaºa Daniela

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã,
culoare alb, economicã -
90.000 km, 4000 RON ne-
gociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Sko-
da Octavia Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009. Superîntreþinu-
tã, distribuþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor negociabil.
Telefon: 0766/632.388.

Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Tele-
fon: 0766/899.363.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic proprie-
tar auto TICO, euro 2, sau
MATIZ, euro 4. Telefon: 0771/
290.539; 0351/460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu viþel. Te-
lefon: 0769/694.215, 0251/
450.044.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, butelii na-
ragaz voiaj 5 litri. Negocia-
bil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând ladã frigorificã cu 5
sertare Arctic. Telefon:
0765/291.623.
Vând cutie metalicã prentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.

Vând cauciucuri de varã Go-
odrich dimensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, bocanc, ghete
piele, casete pãstrare arma-
ment, calculator instruire co-
pii, douã roþi 155/13, tele-
scoape Tico spate, piei bo-
vinã, prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin ma-
ºinã de spãlat marca ARDO,
aproape nouã, cu garanþie.
Telefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Tele-
fon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teracotã
verde, nemontatã, TV color
102 cm, polizor 2500 Waþi,
pat mecanic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Telefon:
0768/083.789.

Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca, groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 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 com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblã-
nitã. 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 folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5
sertare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon: 0351/
455.617.

Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu jan-
tã, cârlige jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat tablã de
banc. Telefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, pret nego-
ciabil, telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 3 octombrie 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:

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.

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.

Vând ecograf foarte conve-
nabil, performant cu douã
sonde diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãta-
te tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã
toc, presã balotat mase plasti-
ce, bicicletã nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea Roºie
parter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

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

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracen-
tral. Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobila-
tã, zona Simplon. Telefon:
0746/ 112.040
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere
mobilat Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon: 0766/
328.569.
Inchiriez una camerã la
douã fete studente cu posi-
bilitãþi de platã, condiþii bloc,
zona Materna. Telefon:
0726/ 497.404.
Primesc în gazdã elevi sau
studenþi exclus familii. Tele-
fon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate, Cra-
ioviþa Nouã-Nitela, tot con-
fortul, etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon: 0761/
634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la bloc
lângã Medicina Nouã. Tele-
fon: 0351/442.970.
Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului. Te-
lefon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la casã.
Telefon: 0762/484.755;
0351/464.628.

Garsonierã complet mobila-
tã, etaj 1, 45 mp -Bucureºti
– Mall Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie 220 Euro/
lunã. Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.
Închiriez sau vând aparta-
ment 2 camere Valea Ro-
ºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pensionarã
pentru supravieþuire. Tele-
fon: 0762/728.493.
Pensionar, 66/ 1,60, caut fe-
meie decentã, loialã, de la
þarã, sã împart viaþa, sã-mi
umple golul ºi singurãtatea.
Telefon: 0784/743.541;
0767/702.734.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Tele-
fon: 0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru bi-
bliotecã. Telefon: 0351/
449.469.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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O nouã ediþie a Ligii Naþionale
masculine de baschet începe în
acest week-end. Noutãþile faþã de
campionatul trecut sunt dispariþia
colosului Asesoft Ploieºti ºi introdu-
cerea obligativitãþii de a avea un ju-
cãtor român pe teren pe tot parcur-
sul unui meci. Asearã s-a jucat pro-
logul rundei inaugurale, în care BC
Timiºoara, echipã zguduitã de redu-
cerea drasticã a bugetului din partea
autoritãþilor, a întâlnit Atlassib Sibiu.
SCMU Craiova joacã în prima etapã
în deplasare, astãzi, de la ora 19 (în
direct la Digisport 2), în Sala “Tri-
vale” cu BCMUS Piteºti. Pentru acest
meci, clubul SCMU Craiova pune
40 de locuri de deplasare la dispozi-
þia fanilor, contra sumei de 10 lei
aceºtia având asigurate transportul
ºi intrarea în sala „Trivale”. Pleca-
rea este programatã pentru ora 15.

Faþã de sezonul trecut, Craiova

SCMU Craiova începe campionatul în “TSCMU Craiova începe campionatul în “TSCMU Craiova începe campionatul în “TSCMU Craiova începe campionatul în “TSCMU Craiova începe campionatul în “Trivale”rivale”rivale”rivale”rivale”
În prima etapã a Ligii Naþionale, baschetbaliºtii
din Bãnie joacã în deplasare cu BCMUS Piteºti

Sâmbãtã
Dinamo – Astra, Liga I – ora 18.30 (Digis-

port 1, Dolcesport 1, LookTV)
CSMS Iaºi – Steaua, Liga I – ora 18.30 (Di-

gisport 1, Dolcesport 1, LookTV)
San Lorenzo - Rosario Central, Liga argenti-

nianã – ora 0.15 (Digisport 1)
Sao Paulo - Atletico PR, Liga brazilianã, ora

3 (Digisport 1)
FC Sevilla – FC Barcelona, Primera Division

– ora 19 (Digisport 2)
BCMU Piteºti - SCM Craiova, Liga Naþiona-

lã masculinã de baschet, ora 19 (Digisport 2)
Nice – Nantes, Ligue I – ora 21 (Digisport 2)
Malaga - Real Sociedad, Primera Division –

ora 23 (Digisport 2, Dolcesport 3)
Potaissa Turda – Dinamo, Liga Naþionalã

masculinã de handbal, ora 14.30 (Digisport 3)
Samoa – Japonia, Cupa Mondialã la rugby –

ora 16.30 (Digisport 3)
Africa de Sud – Scoþia, Cupa Mondialã la

rugby – ora 18.45 (Digisport 3)
Anglia – Australia, Cupa Mondialã la rugby

– ora 22 (Digisport 3)
Lyon – Reims, Ligue I – ora 18.30 (Digisport 4)

CSM Digi Oradea - OSC Budapesta, Polo,
Champions League – ora 20.30 (Digisport 4)

Chievo – Verona, Serie A – ora 21.45 (Digis-
port 4)

Olanda – Germania, CE masculin de volei –
ora 18.30 (Dolcesport 1)

Hoffenheim – Stuttgart, Bundesliga – ora
16.30 (Dolcesport 3)

ªahtior Doneþk – Cernomoreþ Odessa, Liga
urcaineanã – ora 17 (Dolcesport 4)

Las Palmas – Eibar, Primera Division – ora
23 (Dolcesport 4)

Manhester City -  Newcastle, Premiere Lea-
gue – ora 17 (Eurosport)

Chelsea - Southampton, Premiere League –
ora 19.30 (Eurosport)

Monchengladbach - Wolfsburg, Bundesli-
ga - ora 16.30 (Eurosport 2)

DC United – FC New York, MLS – ora 2,
(Eurosport 2)

Duminicã
CSM Ploieºti - HC Vaslui, Liga Naþionalã

masculinã de handbal, ora 11 (Digisport 1)
Empoli – Sassuolo, Serie A – ora 13.30

(Digisport 1)
Sampdoria – Inter, Serie A – ora 16 (Di-

gisport 1)
FC Botoºani –Târgu Mureº, Liga I – ora

18.30 (Digisport 1, Dolcesport 1, LookTV)
CFR Cluj – “U” Craiova, Liga I – ora 21

(Digisport 1, Dolcesport 1, LookTV, TVR1)
Rayo Vallecano – Betis, Primera Division

– ora 13 (Digisport 2)
AS Monaco – Rennes, Ligue I – ora 15

(Digisport 2)
Athletic Bilbao – Valencia, Primera Divi-

sion – ora 17 (Digisport 2)
Juventus – Bologna, Serie A – ora 19 (Di-

gisport 2)
Atletico Madrid - Real Madrid, Primera

Division – ora 21.30 (Digisport 2)
Boca Juniors - Crucero del Norte, Liga

argentinianã – ora 0.15 (Digisport 2)
Independiente - River Plate, Liga argen-

tinianã – ora 3.30 (Digisport 2)

Minaur Baia Mare - Schaffhausen, hand-
bal Champions League – ora 18.30 (Digis-
port 3)

Steaua - CSM U Oradea, Liga Naþiona-
lã masculinã de baschet, ora 19.45 (Di-
gisport 3)

Milan – Napoli, Primera Division – ora
21.45 (Digisport 3)

Hamilton – Celtic, Premiere League Sco-
þia – ora 14.30 (Digisport 4)

Argentina – Tonga, Cupa Mondialã la
rugby – ora 16.30 (Digisport 4)

Irlanda – Italia, Cupa Mondialã la rugby
– ora 18.45 (Digisport 4)

PSG – Marseille, Ligue I – ora 22 (Digis-
port 4)

Swansea – Tottenham, Premiere League
– ora 18.30 (Dolcesport 3)

Arsenal – Manchester United, Premiere
League – ora 18 (Eurosport)

Schalke 04 -  FC Koln, Bundesliga - ora
16.30 (Eurosport 2)

Bayern Munchen - Borussia Dortmund,
Bundesliga - ora 18.30 (Eurosport 2)

Red Bulls New York – Columbus Crew,
MLS – ora 2 (Eurosport 2)

Grupa A
Celtic – Fenerbahce 2-2 (Griffiths 28, Com-

mons 32/ Fernandao 43 48)
Molde  –Ajax 1-1 (Hastad 8/ Fischer 19)
Clasament: 1. Molde 4p, 4-2, 2. Ajax 2p, 3-

3, 3. Celtic 2p, 4-4, 4. Fenebahce 1p, 3-5.
 

Grupa B
Liverpool- Sion 1-1 (Lallana 4/ Assi-

fuah 18)
Rubin Kazan -Bordeaux 0-0.
Clasament: 1. Sion 4p, 3-2, 2. Liverpool 2p,

2-2, 3. Bordeaux 2p, 1-1, 4. Kazan 1p, 1-2.
 

Grupa C
FC Krasnodar – Qabala 2-1 (Wanderson

8, Smolov 84/ Dodo 50)
PAOK – Borussia Dortmund 1-1 (Mak 34/

Castro 72).
Clasament: 1. Dortmund 4p, 3-2, 2. Kras-

nodar 3p, 3-3, 3. PAOK 2p, 1-1, 4. Qabala 1p,
1-2.

 
Grupa D

Club Brugge – FC Midtjylland 1-3 (Meu-
nier 79/ Sisto 51, Onuachu 67, Novak 74)

Legia Varºovia – SSC Napoli 0-2 (Mertens
53, Higuain 84).

Clasament: 1. Napoli 6p, 7-0, 2. Midtylland
6p, 4-1, 3. Legia 0p, 0-3, 4. Bruges 0p, 1-8.

are un nou antrenor, iar dintre ju-
cãtorii de bazã au mai rãmas foar
Micic ºi Bozovic. Ultima achiziþie a
echipei din Bãnie reprezintã de fapt
o revenire, veteranul Bogdan Po-
pescu fiind convins sã joace din nou
în alb-albastru, dupã un sezon pro-
digios la BC Timiºoara, cu care s-a
calificat în play-off ºi a câºtigat
Cupa României. “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.
Vrem ca echipa sã meargã ºi sã
câºtigãm trofee pentru oraº” spu-
ne “Popeye” la revenirea în Bãnie.
SCMU Craiova este pregãtitã din
acest sezon de sârbul Oliver Popo-
vic, iar lotul îi cuprinde pe: Cãtãlin
Burlacu, Bogdan Popescu, Aaron
Westley Johnson, Milivoje Bozovic,
Djordje Micic, Marko Djurkovic,
Bozo Djurasovic, Vlad Negoiþescu,

Cezar Stãnescu, Miloº Grubor,
Marius Ciotlãuº, Andrei Damian.
“Trebuie sã jucãm bine în special
în defensivã dacã vrem sã debu-
tãm cu dreptul, Piteºtiul are o echi-
pã bunã ºi un antrenor pe mãsurã”
a declarat Oliver Popovic. Omolo-
gul sãu, Jovica Arsic, a spus: “I-
am studiat bine pe craioveni, au
echipã bunã ºi îl cunosc ºi pe an-
trenorul lor. Sper sã ne impunem
jocul ºi sã începem cu dreptul”.
Craiova ºi Piteºtiul s-au întâlnit de
15 ori pânã acum, înregistrându-se
8 victorii ale oltenilor ºi 7 succese
argeºene. În sezonul trecut, gazele
de astãzi au câºtigat ambele parti-
de. În deschiderea sezonului, Piteº-
tenii ºi-au asigurat prezenþa în sfer-
turile Cupei, dupã ce au eliminat pe
Dinamo, în timp ce Craiova aºteaptã
ca Mediaºul sã piardã la Oradea
pentru a se califica din postura de

“lucky-looser”. Cel mai probabil,
BCMUS Piteºti, echipã pregãtitã de
sârbul Jovica Arsic, va începe cu
“cinciul”: Ross jr, Ad. Tudor, Bo-
brov, Jogela ºi Mladenovic.

Celelalte meciuri ale etapei I: BC
Timiºoara – Atlassib Sibiu, “U” BT

Cluj – Dinamo, Energia Tg. Jiu –
Phoenix Galaþi, BC Mureº – Gaz
Metan Mediaº, Steaua Eximbank –
CSMU Oradea. În etapa a doua,
SCMU Craiova întâlneºte Energa
Tg. Jiu duminicã, 11 octombrie, de
la ora 17, în Sala Polivalentã.

Meciurile din etapa a 7-a a Ligii a IV-a
Dolj se disputã astãzi, de la ora 11, dupã
urmãtorul program: Luceafãrul Craiova -
ªtiinþa Malu Mare (Mileºti, ªimnicul de
Sus, arbitri: C. Dan – C. Tãciulescu, O.
Bãnicã; observator: O. Andreescu),
Metropolitan Iºalniþa – Tractorul Cetate
(M. Andrei – C. Nicola, A. Bãdici; V.
Drãgan), Progresul Segarcea - Recolta
Ostroveni (O. Dumitricã – I. Vieriu, C.
Anghelescu; M. Florea, B. Pâncu),
Danubius Bechet – Viitorul Cârcea (V.
Flueran – C. Mihai, F. Andrei; N. Tilihoi,
A. Ilie), Dunãrea Bistreþ - Dunãrea Calafat
(S. Colþescu – R. Tudor, R. Popa; F.
Duinea, A. Barbu).  Meciul Sic Pan Unirea
- Unirea Leamna a fost amânat.

Clasament: 1. Calafat 15p, 2. Ostroveni
13p, 3. Cetate 13p, 4. Cârcea 12p, 5.
Bechet 12p, 6. Segarcea 12p, 7. Bistreþ
10p, 8. Iºalniþa 6p, 9. Leamna 6p, 10.
Unirea 5p, 11. Malu Mare 1p, 12. Lucea-
fãrul 0p.

Liga a IV-a Dolj –
Derby-ul etapei

se joacã la Bistreþ

Sport la TV în week-end

 Grupa E
Dinamo Minsk – Rapid Viena 0-1 (Hofmann 54)
Villarreal - Viktoria Plzen 1-0 (Leo Baptistao 56).
Clasament. 1. Rapid 6p, 3-1, 2. Plzen 3p, 2-1, 3.

Villareal 3p, 2-2, 4. Minsk 0p, 0-3.
 

Grupa F
Braga - FC Groningen 1-0 (Hassan 5)
Marseille – Liberec 0-1 (Coufal 84).
Clasament: 1. Braga 6p, 2-0, 2. Marseille 3p, 3-

1, 3. Liberec 3p, 1-1, 4. Groningen 0p, 0-4.
 

Grupa G
Lazio -Saint-Etienne 3-2 (Onazi 22, Hoedt 48,

Biglia 80/ Sall 6, Monnet-Paquet 84)
Rosenborg – Dnipro 0-1 (Seleznyov 79)
Clasament: 1. Lazio 4p, 4-3, 2. Dnipro 4p, 2-1, 3.

Rosenborg 1p, 2-3, 4. St. Etiennne 1p, 4-5.
 

Grupa H
Beºiktaº – Sporting Lisabona 1-1 (G.Tore 61/

Ruiz 16)
Lokomotiv Moscova – Skenderbeu Korce 2-

0 (Niasse 35, Samedov 73).
Clasament: 1. Lokomotiv 6p, 5-1, 2. Beºiktaº

4p, 2-1, 3. Sporting 1p, 1-2, 4. Skenderbeu 0p, 0-3.

Grupa I
Basel – Lech Poznan 2-0 (Bjarnason 55, Em-

bolo 90)

Belenenses – Fiorenti-
na 0-4 (Bernardeschi 18,
Babacar 45, Tonel 83,
Rossi 90).

Clasament: 1. FC Basel
6p, 4-1, 2. Fiorentina 3p,
5-2, 3. Lech 1p, 0-2, 4. Belenenses 1p, 0-4.

 
Grupa J

Monaco - Tottenham Hotspur 1-1 (El Shaara-
wy 81/ Lamela 36)

Qarabag  -Anderlecht 1-0 (Almeida 36).
Clasament: 1. Tottenham 4p, 4-2, Qarabag 3p,

2-3, 3. Monaco 2p, 2-2, 4. Anderlecht 1p, 1-2.
 

Grupa K
Schalke 04 – Asteras Tripolis 4-0 (Di Santo 28

37 44, Huntelaar 84)
Sparta Praga – APOEL Nicosia 2-0 (Fatai 24,

Brabec 60).
Clasament: 1. Schalke 6p, 7-0, 2. Sparta 4p, 3-1,

3. Asteras 1p, 1-5, 4. APOEL 0p, 0-5.
 

Grupa L
AZ Alkmaar – AthleticBilbao 2-1 (Henriksen

55, Haps 65/ Aduriz 75)
Augsburg- Partizan Belgrad 1-3 (Bobadilla 58/

Zivkovic 31 62, Fabricio 54).
Clasament: 1. Partizan 6p, 6-3, Bilbao 3p, 4-3, 3.

Alkmaar 3p, 4-4, 4. Augsburg 0p, 2-6.

Rezultatele din Europa League:
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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 XIII-a
Meciurile FC Voluntari – Concordia ºi Pandurii – Viitorul s-au

jucat asearã.
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

Antrenorul
Craiovei e
invidios pe
echipele
pragmatice

La fel ca în sezonul trecut, Uni-
versitatea Craiova încheie turul de
campionat în Gruia, împotriva
CFR-ului. Acum un an a fost 0-0,
iar în retur alb-albaºtrii s-au im-
pus cu 3-0, în ultimul meci al se-
zonului. Universitatea întâlneºte o
contracandidatã la play-off, CFR
Cluj având acest obiectiv ºi fãrã
cele 6 puncte pe care totuºi se ba-
zeazã cã ar veni de la TAS, unde
ardelenii au avut succes ºi anul
trecut, terminând sezonul pe locul
3. Pentru partida de duminicã,
Sãndoi nu se poate baza pe Zla-
tinski, suspendat, în timp ce Mad-
son nu a fost recuperat încã, aºa
încât problemele vizeazã linia me-
dianã a alb-albaºtrilor. „Ne dorim
victoria cu CFR Cluj, dar nu va fi
uºor, deoarece întâlnim o preten-
dentã la locurile de play-off. Noi
venim dupã patru rezultate poziti-
ve, iar în ultimele trei jocuri nu am
primit gol. Din pãcate am avut de
suferit în avanposturi, unde nu reu-
ºim sã fim pragmatici. Am lucrat
mult la finalizare în aceastã sãptã-
mânã ºi sper sã se vadã roadele.
Sunt puþin invidios pe anumite
echipe, care-ºi creazã douã-trei
ocazii de gol ºi câºtigã, iar noi am
avut 21 de ocazii ºi am fãcut 0-0
cu Pandurii. Sper sã ne intre ºi
nouã de acum încolo. În deplasa-
re pânã acum am fãcut partide
bune, doar la Dinamo am pierdut,
pe final d ejoc. La Cluj vom avea
în primul rând avantajul gazonului,

Fãrã Zlatinski ºi Madson,
Universitatea Craiova joacã
duminicã seara în Gruia cu CFR Cluj

.
CFR Cluj –CFR Cluj –CFR Cluj –CFR Cluj –CFR Cluj –

Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova
Duminicã, ora 21, stadion: „Doctor Constantin Rãdulescu” (Digisport

1, Dolcesport 1, LookTV, TVR1)
CFR Cluj: T. Marc - Tiago Lopes, Larie, Goian, Camora - Voiculeþ,

Petrucci – Jakolis,  Cristian Lopez, Pãun - Beleck. Antrenor: Francisc
Dican. Rezerve: Mincã – Tânc, Dani Coelho, Vitor Bruno, Nouvier, Go-
melt, Negruþ.

Universitatea Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Acka, Popov, Vãtãjelu –
Kay, Ferfelea, Mateiu – Nuno Rocha, Ivan, Curelea. Antrenor: Emil Sãn-
doi. Rezerve: Straton – Dumitraº, Mazarache, Bawab, Bãluþã, Bancu,
Hergheligiu.

unul de Champions League, fiind-
cã noi suferim la acest capitol, atât
la meciuri, dar mai ales la antre-
namente. Ne pare rãu cã lipseºte
Zlatinski, el este jucãtorul care dã
ritmul jocului ºi care menþine echi-
librul la mijloc” a prefaþat Emil Sãn-
doi jocul de duminicã seara.

Ivan, convocatIvan, convocatIvan, convocatIvan, convocatIvan, convocat
la naþionalala naþionalala naþionalala naþionalala naþionala
de tineretde tineretde tineretde tineretde tineret

Forma bunã a lui Andrei Ivan a
fost sesizatã de selecþionerul repre-
zentativei U21 a României, Cristi
Dulca. Vârful ªtiinþei a fost con-
vocat pentru partidele pe care „tri-
colorii mici“ le vor susþine în prima
parte a lunii octombrie. România
U21 va evolua pe 9 octombrie, de
la ora 18, la Differdange contra
reprezentativei statului Luxembrug,
meci contând pentru preliminariile
Campionatului Europeana U21, ce
se va desfãºura în 2017, iar pe 13
octombrie, de la ora 17, la Byal-
stok, într-un joc amical cu echipa
similarã a Poloniei.

Statistic, DicanStatistic, DicanStatistic, DicanStatistic, DicanStatistic, Dican
e cel mai bune cel mai bune cel mai bune cel mai bune cel mai bun
antrenor din Liga Iantrenor din Liga Iantrenor din Liga Iantrenor din Liga Iantrenor din Liga I

Deºi nu posedã licenþã PRO,
antrenorul celor din Gruia are
cele mai bune cifre din toatã

Liga I. Astfel, Francisc Dican
este cel mai ofensiv antrenor din
Liga 1. Cu el pe bancã, CFR a
înscris 45 de goluri în 30 de par-
tide, ceea ce înseamnã o medie
de 1,5 goluri înscrise pe meci,
fie cã partidele s-au disputat în
Liga 1, în Cupa României sau
în Cupa Ligii. Antrenorul CFR-
ului este primul ºi în topul celor
mai puþine goluri încasate din
postura de antrenor principal.
Condusã de Dican, echipa ar-
deleanã a pierdut doar 4 din
cele 30 de jocuri disputate ºi a
primit doar 25 de goluri. Asta
înseamnã o medie de 0,83 de
goluri încasate pe meci. Niciun
alt antrenor din Liga I nu are o
medie de sub 1 gol primit pe
meci, în cariera sa. De partea
cealaltã, Sãndoi este pe locul 9
la „antrenori” ofensivi”, cu o
medie de 1,22 goluri înscrise pe
meci de echipele sale ºi pe po-
ziþia a ºasea la „defensivã”, cu
o medie de 1,16 goluri primite.

Derby-ulDerby-ulDerby-ulDerby-ulDerby-ul
cu Dinamo,cu Dinamo,cu Dinamo,cu Dinamo,cu Dinamo,
pe 25 octombrie,pe 25 octombrie,pe 25 octombrie,pe 25 octombrie,pe 25 octombrie,
de la ora 16de la ora 16de la ora 16de la ora 16de la ora 16

Liga Profesionistã de Fotbal
a anunþat ieri programul etape-
lor 15 ºi 16 din Liga I. Derby-ul
Universitatea Craiova – Dina-

mo, din runda a doua a returu-
lui, este programat duminicã, 25
octombrie, de la ora 16, pe sta-
dionul „Extensiv”. Partida din
etapa a 16-a, Astra Giurgiu –
Universitatea Craiova, va des-
chide runda, urmând a se juca
vineri, 30 octombrie, de la ora
20.30. ªtiinþa începe returul la
Botoºani, vineri, 16 octombrie,
de la ora 20.30.
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