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OFF-uri de GABRIEL
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- Dacã ne pun sã plãtim impozit pe
terenul de sub blocuri, te pomeneºti,
Popescule, cã o sã ne punã sã plãtim
ºi spaþiul de deasupra blocurilor.
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SC Termo a intrat în faliment, dar Craiova nu va
suferi din aceastã cauzã. Primarul Lia Olguþa Va-
silescu a anunþat cã nu se vor opri nici un moment
cãldura ºi apa caldã, furnizarea cãtre populaþie pãs-
trându-se în parametri normali. Schimbarea
aceasta îi afecteazã însã în mod direct pe locatarii
care obiºnuiau sã nu-ºi plãteascã facturile. Primã-
ria Craiova va înfiinþa o nouã societate ce nu va
încheia contracte de furnizare cu nici o asociaþie
de proprietari dacã acolo existã dator-
nici. Regula spune cã locatarii care nu
ºi-au plãtit factura pe luna curentã, res-
pectiv pe luna noiembrie, nu vor mai
primi agent termic.
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de stat de la Educaþiede stat de la Educaþiede stat de la Educaþiede stat de la Educaþiede stat de la Educaþie

Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, Sorin Câm-
peanu, a anunþat, ieri, cã secretarul de stat Vasile ªãlaru

ºi-a depus demisia, dupã ce, în urmã cu câteva zile, declarase, într-o conferinþã de presã susþinutã
la Deva, referindu-se la oportunitatea introducerii în ºcoli a unor cursuri de bune maniere, cã fetele
ar trebui sã se ghideze dupã enunþul “pieptul în faþã, dosul în spate ºi sã leºine bãieþii”.
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Deºi pista este finalizatã ºi
modernizatã la standarde
europene,
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Vasile ªalaru, secretar de stat
în Ministerul Educaþiei,
ºi-a dat demisia
Ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpea-

nu, a anunþat, ieri, cã secretarul de
stat Vasile ªalaru ºi-a depus demisia,
dupã ce, în urmã cu câteva zile, con-
form presei locale, a declarat cã fetele
ar trebui sã înveþe “sã meargã fru-
mos”, cu “pieptul în faþã, dosul în
spate ºi sã leºine bãieþii” ºi sã ºtie
“sã fie gazde bune”. “În urma unei
discuþii pe care am avut-o cu secreta-
rul de stat Vasile ªalaru, dânsul a în-
þeles sã-ºi înainteze demisia, pentru a
nu afecta sistemul de învãþãmânt din
România într-o manierã ºi mai apãsa-
tã, în condiþiile în care ºtim cu toþii cu
câte probleme ne confruntãm. Dom-
nia sa va reveni într-o conferinþã de
presã cu detalii pentru a explica ce a
vrut sã transmitã prin intermediul ace-
lei declaraþii, pe care nu ºi-o asumã
integral”, a declarat ministrul Cîmpea-
nu, la B1 TV. Vasile ªalaru, membru
ALDE, a fãcut respectivele afirmaþii
într-o conferinþã de presã la Deva.

IGPR: 400 de autospeciale
pentru structurile de Poliþie
rutierã din þarã
Structurile de poliþie rutierã din þarã

vor primi în dotare 400 de autospecia-
le Volkswagen Polo pentru a fi folosite
în activitãþile zilnice desfãºurate, achi-
ziþionate în baza programului de înnoi-
re a parcului auto, iniþiat de Ministerul
Afacerilor Interne. Autospecialele sunt
echipate cu motor pe benzinã, având
capacitatea de 1.200 cmc ºi 90 de cai
putere, fiind prevãzute cu sisteme op-
tico-acustice destinate activitãþilor de
poliþie rutierã. Preþul unei astfel de au-
tospeciale a ajuns la 11.496 de euro cu
TVA, incluzând ºi dotãrile suplimen-
tare, respectiv rampã de avertizare
acusticã ºi opticã, acumulator supli-
mentar, inscripþionare ºi elemente spe-
ciale pentru instalarea echipamentelor
de comunicaþii. Programul de înnoire
a parcului auto al Ministerului Aface-
rilor Interne a început în 2014 când
Poliþia Românã a fost dotatã cu 257 de
mijloace de transport destinate mun-
cii operative, dintre care 15 motocicle-
te, iar de la începutul anului 2015 i-au
fost repartizate încã 2.386 de vehicule,
destinate structurilor operative ºi ce-
lor de ordine publicã.

Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea
Jiului, a venit, ieri, la Parchetul instanþei supreme,
fiind citat de procurorii militari în dosarul Mineria-
dei, în care au fost puºi sub acuzare Ion Iliescu,
Virgil Mãgureanu ºi Emil Cico Dumitrescu, pentru
infracþiuni contra umanitãþii. Miron Cozma a de-
clarat cã este ºi el suspect, “la fel ca ºi ceilalþi”, în
dosarul Mineriadei, susþinând cã, din punctul lui
de vedere, adevãraþii “mineri” vinovaþi pentru ce
s-a întâmplat în 13-15 iunie 1990 sunt “Armata,
Internele ºi serviciile”.

Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron
Cozma a spus, la ieºirea din sediul Parchetului Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ), cã procuro-
rii i-au adus la cunoºtinþã faptul cã are calitatea de
suspect în dosarul Mineriadei, dar el se considerã
o victimã a mineriadei. “Sunt suspect ºi urmeazã
ca pe data de 27, împreunã cu avocatul ales, sã vin
la audieri”, a mai spus Cozma.

El a precizat cã este firesc sã aibã, în aceastã
formã incipientã a anchetei, acelaºi statut cu ce-
lelalte persoane vizate în cauzã, iar procedural,
Parchetul nu face decât sã respecte legea. “Nu
este normal ca ºi Miron Cozma sã nu fie anchetat
ca toþi ceilalþi, legal ºi în echilibru procedural, chiar
dacã este nevinovat”, a adãugat Cozma. Acesta
a explicat cã este “acuzat la fel ca ºi ceilalþi”, însã
litera de lege pe care procurorii merg în cazul sãu
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Deputatul PSD Mircea Duºa, mi-
nistru al Apãrãrii, a iniþiat un proiect
potrivit cãruia mandatul unui primar
va înceta de drept, înainte de ter-
men, dacã refuzã arborarea drape-
lului naþional sau purtarea eºarfei
tricolore la solemnitãþi, recepþii, ce-
remonii publice ºi la celebrarea cã-
sãtoriilor. Duºa a apreciat, în expu-
nerea de motive a proiectului de
modificare a legii statutului aleºi-
lor locali, cã, în prezent, nearbora-
rea drapelului naþional ºi refuzul
primarului de a purta eºarfe tricolo-
re sau purtarea unei eºarfe de alt
model se sancþioneazã cu amendã
între 2.500 ºi 5.000 lei, dar mãsura
nu este suficientã. Astfel proiectul
introduce sancþiunea încetãrii man-
datului, dacã primarul refuzã arbo-
rarea drapelului naþional, purtarea
eºarfei tricolore la solemnitãþi, recep-
þii, ceremonii publice ºi la celebra-
rea cãsãtoriilor.

“Existenþa unor situaþii în care
unele autoritãþi ºi instituþii publice
nu au respectat prevederile legale
menþionate, asumându-ºi achitarea
amenzii prevãzutã în lege, demon-
streazã cã mãsura incriminatorie nu
asigurã exigenþa care sã îndrepte

se referã la infracþiuni de
vãtãmare corporalã ºi
psihicã.

Miron Cozma a spus
cã el considerã cã ade-
vãraþii vinovaþi pentru
morþii ºi rãniþii din 13-15
iunie 1990 sunt “Arma-
ta, Internele ºi serviciile
secrete”. “Nu trebuie sã
mã credeþi pe mine, dar
vã spun un lucru, cine
sunt inculpaþii în dosar:
Armata, Internele ºi ser-
viciile. Iatã minerii care
au fãcut ce au fãcut! Mi-
nerii, adicã Armata, mi-
nerii care l-au bãtut pe
Marian Munteanu ºi au
deschis la Universitate
ºi la Arhitecturã, adicã

serviciile, Mãgureanu ºi Miliþia, care i-au împuº-
cat pe ãia în Piaþa Universitãþii ºi i-au bãtut cu
bestialitate ºi i-au dus pe la tot felul de aresturi”,
a mai spus Cozma.

Întrebat de ce minerii au venit la Bucureºti ºi
cui a mulþumit Ion Iliescu, Cozma a spus cã ade-
vãrul va fi aflat la finalul anchetei ºi dupã ce va
judeca dosarul la Curtea de Apel. În opinia lui
Cozma, principalul vinovat este Ion Iliescu, dar
au vinã ºi Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu,
coloneii din servicii, Cornel Burlec, fost ministru
la Ministerul Minelor, ºi fostul ofiþer de Securita-
te Nicolae Cãmãrãºescu.

Cozma susþine cã, la mineriadã, el a fost adus
cu forþa la Bucureºti ºi chiar a fost bãtut de mineri.
“Miron Cozma nu a venit nici cu primul tren, nici
cu al doilea tren, a fost adus în ultimele patru va-
goane, de cãtre gaºca securistã a lui Nicolae Cã-
mãrãºescu, cu japca”, a spus Miron Cozma. El a
adãugat cã, în 13-15 iunie 1990, nu a lovit pe ni-
meni ºi nici nu existã probe sau reclamaþii care de-
a lungul vremii sã fi fost depuse împotriva lui. “Eu
chiar am luat bãtaie pentru Marian Munteanu, iar
în 2005, când am ieºit din închisoare, Munteanu a
spus pe un post de televiziune cã eu i-am salvat
viaþa. Atunci eram îmbrãcat civil, ºi nu în miner”, a
mai spus fostul lider al minerilor din Valea Jiului.

Referitor la posibila vinovãþie a minerilor care

au venit în iunie 1990 la Bucureºti, Cozma a spus
cã în Valea Jiului sunt 63.000 de mineri “care sunt
oameni cinstiþi ºi nu trebuie aruncatã o anatemã
asupra acestora”. Miron Cozma a mai arãtat cã,
întrucât se considerã o victimã a mineriadei, s-a
adresat ºi CEDO ºi a invocat inclusiv declaraþia lui
Marian Munteanu, care a spus despre el cã la mi-
neriadã i-a salvat viaþa.

În discursul pe care Ion Iliescu l-a þinut mineri-
lor, pe 15 iunie 1990, fostul preºedinte le mulþumea
pentru faptul cã au rãspuns chemãrii autoritãþilor
ºi pentru “atitudinea de înaltã conºtiinþã civicã”
doveditã atunci. “Deci, vã mulþumesc încã o datã
tuturor pentru ceea ce aþi demonstrat ºi în aceste
zile: cã sunteþi o forþã puternicã, cu o înaltã disci-
plina civicã, muncitoreascã, oameni de nãdejde ºi
la bine, dar mai ales la greu. ªi de asta datã aþi
demonstrat cât de importantã este solidaritatea
muncitoreascã”, le spunea atunci Ion Iliescu mi-
nerilor veniþi la Bucureºti.

Miron Cozma a spus, la intrarea în sediul Par-
chetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (PICCJ),
cã deocamdatã nu poate da detalii privind motivul
citãrii sale, dar cã va face mai multe declaraþii dupã
ce va afla ce vor sã îi aducã la cunoºtinþã procuro-
rii. Cozma a mai spus cã urmãrirea penalã a lui Ion
Iliescu în dosarul Mineriadei reprezintã “o mare
realizare” pentru el ºi pentru mineri, iar în declara-
þia pe care o va da la Parchet, va cere tragerea la
rãspundere a tuturor “complicilor”. “Asta am ce-
rut ºi eu de-a lungul vremii (ca Ion Iliescu sã fie
urmãrit penal – n.r.). Pentru mine ºi mineri, o consi-
derãm o mare realizare. Meritã sã fie judecat ºi con-
damnat. Încadrarea prealabilã – de crime împotriva
umanitãþii – mi se pare încadrarea absolut norma-
lã, pentru cã acþiunea de acolo a fost înãbuºitã în
sânge”, a spus Miron Cozma.

Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie a
anunþat, miercuri, începerea urmãririi penale în do-
sarul Mineriadei, pe numele unor persoane, pentru
infracþiunii contra umanitãþii, respectiv pentru re-
primarea violentã a manifestaþiei din Piaþa Universi-
tãþii, din 13-15 iunie 1990, soldatã cu decesul a patru
persoane, rãnirea ºi lipsirea de libertate a altor o
mie. Procurorii militari care ancheteazã cauza i-au
citat miercuri la Parchetul instanþei supreme pe fos-
tul preºedinte Ion Iliescu, fostul director al Servi-
ciului Român de Informaþii (SRI) Virgil Mãgureanu
ºi fostul general Victor Athanasie Stãnculescu.

Proiect al ministrului Apãrãrii: Primarul care refuzã
arborarea drapelului îºi pierde mandatul

comportamentul acestora. Se impu-
ne astfel o incriminare corespunzã-
toare a faptelor, de la mãsurile pecu-
niare, la mãsura încetãrii mandatului
aleºilor locali care nu respectã pre-
vederile legale”, a susþinut Duºa. Pro-
punerea legislativã a fost depusã la
19 octombrie ºi se aflã în consultare
publicã la Camera Deputaþilor.

Potrivit legii statutului aleºilor lo-
cali în vigoare, primarii îºi pierd man-
datul în caz de demisie, incompati-
bilitate, schimbarea domiciliului într-

o altã unitate administrativ-teritoria-
lã, condamnarea, prin hotãrâre ju-
decãtoreascã rãmasã definitivã, la
o pedeapsã privativã de libertate,
punerea sub interdicþie judecãto-
reascã, pierderea drepturilor elec-
torale, pierderea, prin demisie, a
calitãþii de membru al partidului
politic sau al organizaþiei minoritã-
þii naþionale pe a cãrei listã a fost
ales sau prin deces. Un alt proiect
de lege, depus la începutul lui oc-
tombrie de un grup de 36 de parla-

mentari PSD ºi UNPR, prevede rein-
troducerea în Codul Penal a pedep-
selor cu închisoarea de la 1 an la 3
ani pentru infracþiunea de dispreþ
pentru însemnele naþionale, iniþiato-
rii considerând cã dezincriminarea
acestor fapte poate duce ºi la omite-
rea arborãrii drapelului României.

Potrivit proiectului, fapta sãvâr-
ºitã în public prin care se exprimã
dispreþ pentru însemnele României
se va pedepsi cu închisoarea de la 1
an la 3 ani. Fapta sãvârºitã în public
prin care se exprimã dispreþ pentru
emblemele sau semnele de care se
folosesc autoritãþile se va pedepsi
cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

La începutul lunii septembrie,
Ministerul Afacerilor Interne a ce-
rut prefectului de Covasna sã veri-
fice respectarea legii ºi sã dispunã
sancþiuni, dupã ce veterani de rãz-
boi au susþinut cã nu au fost lãsaþi
de cãtre reprezentanþii Primãriei
Sfântu Gheorghe sã arboreze dra-
pelul naþional pe clãdirea instituþiei.
Veteranii de rãzboi au manifestat în
faþa primãriei cu prilejul împlinirii a
71 de ani de când oraºul a fost eli-
berat de sub ocupaþie strãinã în tim-
pul celui de-al doilea rãzboi mondial.



  cuvântul libertãþii / 3vineri, 23 octombrie 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Ministrul Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice, Sorin Câmpeanu,
a anunþat, ieri, cã secretarul de
stat Vasile ªãlaru ºi-a depus de-
misia, dupã ce, în urmã cu câte-
va zile, declarase, într-o confe-
rinþã de presã susþinutã la Deva,
referindu-se la oportunitatea in-
troducerii în ºcoli a unor cursuri
de bune maniere, cã fetele ar
trebui sã se ghideze dupã enun-
þul “pieptul în faþã, dosul în
spate ºi sã leºine bãieþii”. În
faþa unui val de proteste civice,
dar ºi a comentariilor din presã,
Vasile ªãlaru se justificã pueril,
printr-un comunicat: “În perioa-
da 20-21 octombrie 2015, am
participat la Consfãtuirea
pentru managementul preu-
niversitar în judeþul Hune-
doara. Cu acest prilej am sus-

MIRCEA CANÞÃR

Demisia tardivã a unui secretarDemisia tardivã a unui secretarDemisia tardivã a unui secretarDemisia tardivã a unui secretarDemisia tardivã a unui secretar
de stat de la Educaþiede stat de la Educaþiede stat de la Educaþiede stat de la Educaþiede stat de la Educaþie

þinut douã conferinþe de pre-
sã, una la Inspectoratul ªco-
lar Judeþean ºi alta la sediul
ALDE din Hunedoara (...).
Din toatã prezentarea mea pe
teme de educaþie ºi pe teme
politice, o ziaristã de la un
cotidian hunedorean a ales
tendenþions doar pãrerea
mea cã educaþie nonformalã
ar trebui sã aiba o pondere
mai importantã, în cadrul ore-
lor de consiliere ºcolarã ºi de
educaþie fizicã ºi sport, pãre-
re pe care a denaturat-o to-
tal, scoþând-o din context
(...)”. Vasile ªãlaru mai susþine
cã afirmaþiile sale, regãsite co-
rect pe site-ul postului Hunedoa-
ra TV, în Ziarul hunedoreanu-
lui, ºi Glasul Hunedoarei, su-
nau altfel: “Mai în glumã, mai

în serios, eu cred cã spatele
drept, pieptul bombat ºi privi-
rea înainte conteazã”. În fina-
lul justificãrii sale, ex-secretarul
de stat livreazã ºi convingerea
sa moralizatoare cã “orice fap-
tã bunã nu rãmâne nepedep-
sitã”. Etern naþional! Nu þinteº-
te ridicol de sus Vasile ªelaru?
Poate cã domnia sa are multe
calitãþi, dar nu ºi un exces de
logicã ºi nici un prisos de erudi-
þie, cum încearcã sã epateze, iri-
gându-se din “trecuta educaþie
de pension”. De care oricum
nu are habar. Se afla aºadar,
cum mãrturiseºte, la Deva pen-
tru a perora despre managemen-
tul în învãþãmântul preuniversi-
tar, la o consfãtuire cu cadrele
didactice. Prilej de a þine ºi douã
conferinþe de presã, “pe teme

de educaþie ºi pe teme poli-
tice”. Prima nedumerire: cum
îºi permite un secretar de stat
din Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice sã facã un ase-
menea melanj? Ce contingenþã
poate avea “managementul edu-
caþional” – bãnuit modern – cu
politicile ALDE, altminteri o for-
maþiune politicã aflatã la guver-
nare ºi nimic mai mult, chiar dã
ºi ministrul de resort de la Edu-
caþie. A doua nedumerire:
domnul Vasile ªelaru reproºea-
zã ziaristei de la Glasul Hune-
doarei cã “a folosit expresii
care nu mi-au aparþinut nici-
odatã, dar care mi-au dus gra-
ve prejudicii”. Sã mai citim
odatã, fiindcã întreaga pãlãvrã-
geala e de crâºmã, cu periculoa-
se tuºe de vagã discriminare.

Repetând într-o frazã, cu nu nu-
mai douã propoziþii, pronumele
relativ “care”, Vasile ªãlaru îºi
aduce singur grave deservicii,
semn cã întreaga sa competenþã
în “managementul educaþional”
este splendidã, dar trebuie refor-
matã din temelii. ªi nu doar de
neglijenþã stilisticã este vorba, gar-
deroba pedagogicã pãrând real-
mente improprie, ºi la prima ve-
dere ºi la a doua. Faptul cã mi-
nistrul Educaþiei, Sorin Câmpea-
nu, i-a anunþat demisia, este sin-
gurul lucru bun, într-o întâmplare
bizarã, ce atestã din pãcate cum
rãtãciþi, pe criterii eminamente
politice, vegeteazã în înalte dem-
nitãþi. Vasile ªãlaru a trecut ºi pe
la Craiova ºi îºi reaminteºte fil-
mul zilei. Cu toate ingredientele
lui, mai importante decât restul.

Tribunalul Dolj a respins, ieri, ce-
rerea de confirmare a planului de reor-
ganizare al SC Termo ºi s-a dispus
procedura de faliment ºi desemna-
rea unui lichidator financiar. În ter-
meni obiºnuiþi, SC Termo – cu o da-
torie de 66 de milioane de euro, din
care s-a recuperat 21 de milioane de
euro – a intrat oficial în faliment. Pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu a ieºit,
ieri, într-o conferinþã de presã, ºi a
anunþat cã s-a fãcut apelul împotriva
hotãrârii judecãtorului sindic, apel ce
urmeazã sã fie soluþionat la Curtea
de Apel, dar cã, în aºteptarea hotãrâ-
rii instanþei, Primãria Craiova a decis
sã înfiinþeze o nouã societate care sã
ia locul SC Termo.

Primãria Craiova înfiinþeazã o
nouã societate

Consiliul Local Municipal Craio-
va se va întruni, luni, într-o ºedinþã
extraordinarã pentru a vota consti-
tuirea acesteia. Noua societate va
avea un capital social de 200 de lei,
iar acþionariatul va fi deþinut de Pri-
mãria Craiova – 98%, Primãria Iºal-
niþa – 1% ºi Primãria Vârvoru – 1%.
„Eram pregãtiþi pentru o astfel de si-
tuaþie, ne aºteptam sã se întâmple,
dar nu ºtiam cã aºa repede. Dar chiar
ºi aºa nu ne-a prins nepregãtiþi. Vom
înfiinþa o nouã societate care va pre-

SC TSC TSC TSC TSC Termo, în faliment.ermo, în faliment.ermo, în faliment.ermo, în faliment.ermo, în faliment.
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SC Termo a intrat în faliment, dar Craiova
nu va suferi din aceastã cauzã. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu a anunþat cã nu se vor opri
nici un moment cãldura ºi apa caldã, furnizarea
cãtre populaþie pãstrându-se în parametri nor-
mali. Schimbarea aceasta îi afecteazã însã în
mod direct pe locatarii care obiºnuiau sã nu-ºi

plãteascã facturile. Primãria Craiova va înfiin-
þa o nouã societate ce nu va încheia contracte
de furnizare cu nici o asociaþie de proprietari
dacã acolo existã datornici. Regula spune cã
locatarii care nu ºi-au plãtit factura pe luna cu-
rentã, respectiv pe luna noiembrie, nu vor mai
primi agent termic.

lua tot patrimoniul pe care îl are Ter-
moficarea sau, mai precis, ce este în
domeniul public, conductele ºi
punctele termice. Avem la dispozi-
þie o lunã sã o înfiinþãm ºi sã trans-
ferãm totul”, a explicat primarul.
Noua societate va porni cu zero da-
torii ºi va prelua ºi toþi angajaþii pe
care i-a avut SC Termo.

Tot Termo factureazã cãldura
pe noiembrie

Populaþia Craiovei nu va suferi în

nici un fel din cauza falimentului.
Potrivit primarului, nu se va stopa
furnizarea agentului termic, fiind în
continuare apã caldã ºi cãldurã în
toate apartamentele. „Vreau sã infor-
mez asociaþiile de proprietari cã nu
trebuie sub nici o formã sã stopeze
plãþile cãtre Termo. Pânã la sfârºitul
lunii viitoare, ei vor trebui sã plãteas-
cã facturile în continuare cãtre Ter-
moficare. Dacã vor fi preºedinþi care
vor spune locatarilor sã nu mai plã-
teascã pentru cã a intrat Termofica-
rea în faliment, vor avea o proble-

mã”, a avertizat Olguþa Vasilescu. SC
Termo va trimite ultima facturã pen-
tru luna noiembrie, urmând ca de
luna urmãtoare facturarea sã fie fã-
cutã de noua societate.

Debranºãri pentru neplata
facturilor la zi

O problemã vor avea, totuºi, loca-
tarii care obiºnuiau sã nu-ºi plãteas-
cã facturile pentru apã caldã ºi cãldu-
rã. Noua societate nu va mai încheia
contracte cu asociaþiile de proprietari
cu restanþe la factura curentã ºi, au-
tomat, se va ajunge în situaþia în care
proprietarii de acolo vor rãmâne fãrã
cãldurã ºi apã caldã. „E logic sã fie
aºa fiindcã vrem sã pornim cu o so-
cietate curatã, descãrcatã de toate
datoriile. Nu vrem sã ajungem cu ea
în situaþia Termoficãrii ºi vom furniza
agent termic exact cãtre cei care îºi
plãtesc datoriile. CEZ-ul, Distrigaz-ul,
toate companiile private vin ºi taie
electricitatea rãu-platnicilor, nu stau
la discuþii, atunci instituþiile sau regii-
le statului de ce nu ar fi la fel? Vom
furniza cãldurã ºi apã caldã numai cã-
tre asociaþiile care nu au datorii. Cine
este de bunãcredinþã ºi vrea mai sã
beneficieze de apã caldã ºi cãldurã tre-
buie sã plãteascã de azi”, a avertizat,
ieri, primarul Craiovei.

Restanþierii rãmân pe mâna
lichidatorului

Dacã un cetãþean nu va plãti,

atunci va suferi toatã scara de bloc
unde acesta locuieºte. „Pornim de
la zero, cu o societate curatã, iar cra-
iovenii trebuie sã o ia ºi ei de la zero
ºi sã-ºi achite imediat datoriile. Dacã
nu, vor rãmâne fãrã furnizor. Altfel,
riscãm ca ºi aceastã societate sã
ajungã în situaþia vechii societãþi de
termoficare. Situaþia cu proprietari
care nu înþeleg cã au niºte facturi
de plãtit nu mai poate sã mai conti-
nue”, a mai spus primarul Craiovei.
Tot ce înseamnã datorii ºi procese
în instanþe îndreptate împotriva
restanþierilor vor fi preluate de lichi-
datorul judiciar provizoriu ACM
Corporate IPURL, care a fost numit
de instanþã.

Falimentul, un rãu necesar
Fiindcã descurcã întrucâtva iþele

în aceastã problemã a datoriilor, fali-
mentul este considerat de autoritãþi
ca fiind chiar o soluþie mai bunã pen-
tru Craiova. „Este un lucru pe care îl
spun de trei ani, cã trebuie sã-l fa-
cem, dar ne-am încãpãþânat sã gãsim
o soluþie de salvare. Toate regiile le-
am pus pe profit, cu excepþia Termo-
ficãrii, care a venit cu o datorie atât
de mare din spate”, este de pãrere
primarul Craiovei. Lia Olguþa Vasiles-
cu a spus cã s-a deplasat la Piteºti,
unde s-a întâmplat acelaºi lucru, iar
noua societate de distribuþie este
acum pe profit.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat, miercuri, 21 octombrie
a.c., sentinþa în cazul lui Ion Dinu,
craioveanul prins în flagrant în
timp ce voia sã mituiascã un ofiþer
al Secþiei 2 Poliþie Craiova cu 100
de euro. Judecãtorii l-au gãsit vi-
novat de comiterea infracþiunii de
dare de mitã, faptã pentru care a
primit 2 ani de închisoare cu exe-
cutare, însã la aceastã pedeapsã au
adãugat una mai veche, de 3 ani
închisoare, primitã cu suspenda-
re, în 2011, pentru ultraj contra
bunelor moravuri ºi tulburarea or-
dinii ºi liniºtii publice. Asta deoa-
rece craioveanul se afla în perioa-
da termenului de încercare, stabi-
lit de instanþã la 5 ani de zile în
momentul în care a comis infracþi-
unea de dare de mitã. 

„Condamnã pe inculpatul Dinu
Ion la pedeapsa de 2 ani închi-
soare. În baza art. 15-16 din Le-
gea nr. 187/2012, art. 86/4 C.pen.,
revoca beneficiul suspendãrii sub

Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au respins, miercuri searã, propu-
nerea Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova de arestare pre-
ventivã a lui Marian Bãluþã, ºofe-
rul fugar reþinut de poliþiºti o zi mai
devreme: Respinge propunerea

Reamintim cã, sãptãmâna tre-
cutã, poliþiºtii doljeni cereau ajuto-
rul anunþând dispariþia lui Florin
Cristian Cebuc, de 14 ani, din co-
muna doljeanã Cârna. Pãrinþii bã-
iatului îi anunþaserã pe oamenii le-
gii cã minorul, care suferea de dis-
trofie muscularã, plecase, pe 13
octombrie, în jurul orei 15.00, spu-
nându-le pãrinþilor cã merge la
plimbare. N-a mai revenit
ºi nu l-a mai vãzut nimeni.

Poliþiºtii doljeni au dema-
rat o amplã acþiune de cãu-
tare a copilului, cu sprijinul
jandarmilor, poliþiºtilor de
frontierã, cadrelor ISU
Dolj, dar ºi al unor volun-
tari. Mai mult, s-a folosit ºi
camera de termoviziune a
Poliþiei de Frontierã ºi câini
de cãutare de la Sibiu. N-
au dat de urma lui. Ieri-di-
mineaþã însã, un localnic ce
a trecut prin zona bazine-
lor piscicole de la marginea
comunei a observat trupul
neînsufleþit deasupra apei,
într-un canal de irigaþii. A
anunþat descoperirea pe
112, la faþa locului ajun-

Copilul dispãrut din CârnaCopilul dispãrut din CârnaCopilul dispãrut din CârnaCopilul dispãrut din CârnaCopilul dispãrut din Cârna
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Tragedie în comuna doljeanã Cârna. Florin Cristian Cebuc,
minorul  în vârstã de 14 ani, cãruia familia i-a anunþat dispari-
þia marþea trecutã, a fost gãsit decedat, ieri-dimineaþã, într-un

canal de irigaþii de lângã un bazin piscicol de la marginea
localitãþii. A fost deschisã o anchetã pentru a se stabili cir-

cumstanþele în care copilul ºi-a pierdut viaþa.

gând o echipã de cercetare.
S-a stabilit cã este într-adevãr

vorba despre minorul dispãrut, ca-
davrul sãu fiind ridicat ºi dus la
morgã pentru efectuarea autopsiei
ºi stabilirea cauzei decesului. În
plus, a fost demaratã o anchetã
pentru stabilirea cu exactitate a cir-
cumstanþelor în care copilul ºi-a
pierdut viaþa.

Cinci ani de puºcãrie pentru craioveanul care a vrut sãCinci ani de puºcãrie pentru craioveanul care a vrut sãCinci ani de puºcãrie pentru craioveanul care a vrut sãCinci ani de puºcãrie pentru craioveanul care a vrut sãCinci ani de puºcãrie pentru craioveanul care a vrut sã
mituiascã un poliþist ca sã-ºi scape fetele de dosar penalmituiascã un poliþist ca sã-ºi scape fetele de dosar penalmituiascã un poliþist ca sã-ºi scape fetele de dosar penalmituiascã un poliþist ca sã-ºi scape fetele de dosar penalmituiascã un poliþist ca sã-ºi scape fetele de dosar penal

Craioveanul care a vrut sã dea ºpagã
100 de euro unui ofiþer al Secþiei 2 Poliþie
Craiova pentru a-ºi scãpa fetele minore,
cercetate de poliþist într-un dosar penal
pentru furt calificat, a fost condamnat la
o pedeapsã totalã de 5 ani de închisoare
cu executare. A primit 2 ani de închisoare
pentru dare de mitã, însã judecãtorii au

hotãrât ca alãturi de acesta sã execute ºi
o pedeapsã mai veche, de 3 ani închisoa-
re (primitã cu suspendare în 2011), pen-
tru ultraj contra bunelor moravuri ºi tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice. Sentinþa
a fost pronunþatã miercuri, de Tribunalul
Dolj ºi nu este definitivã, putând fi ataca-
tã la Curtea de Apel Craiova.

supraveghere a executãrii pedep-
sei de 3 ani închisoare aplicatã
prin sent. pen. nr. 2875/09.11.2009
a Judecãtoriei Craiova, def. prin
dec. pen. 1016/10.06.2011 a Cur-
þii de Apel Craiova aceasta ur-
mând a fi executatã în întregime
alãturi de pedeapsa aplicata în
prezenta cauza, inculpatul urmând
a executa în final o pedeapsa de 5
ani închisoare cu executare în re-
gim de detenþie. Deduce detenþia
inculpatului de la 03.04.2015 la
08.04.2015 ºi menþine mãsura con-
trolului judiciar”, se aratã în sen-
tinþa Tribunalului Dolj, inculpatul
fiind obligat ºi la 500 de lei cheltu-
ieli judiciare.
Prins în flagrant la începutul
lunii aprilie

Reamintim cã ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, împreunã cu procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, au orga-

nizat, pe 3 aprilie a.c., prinderea
în flagrant a craioveanului Ion
Dinu, în timp ce voia sã mituiascã
cu 100 de euro un ofiþer de poliþie
din cadrul Poliþiei Municipiului Cra-
iova – Secþia 2 Poliþie. Banii au fost
daþi pentru ca poliþistul sã nu ia
mãsurile legale într-un dosar pe-
nal în care fiicele minore ale lui
Dinu sunt cercetate pentru comi-
terea infracþiunii de furt calificat.

Mai exact, dupã cum au comu-
nicat la momentul respectiv repre-
zentanþii Direcþiei Generale Antico-
rupþie, pe 16 martie a.c., ofiþerul
de poliþie din cadrul Secþiei 2 Cra-
iova a formulat un denunþ la Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj
prin care sesiza faptul cã Ion Dinu
i-a oferit suma de 50 euro pentru
a închide dosarul penal în care erau
cercetate cele douã fiice minore ale
sale. Poliþistul l-a refuzat pe bãr-
bat ºi ºi-a anunþat superiorii ºi pe
ofiþerii anticorupþie. Urmare a de-
nunþului, pe 3 aprilie a.c., a fost

organizatã acþiunea de prindere în
flagrant a lui Ion Dinu. Craiovea-
nul a fost prins imediat ce i-a în-
mânat suma de 100 euro poliþistu-
lui, chiar în biroul sãu din incinta
Secþiei 2 Poliþie Craiova. A fost dus
la sediul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj în vederea conti-
nuãrii cercetãrilor sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de dare de
mitã.

Procurorul de caz a dispus reþi-
nerea lui Dinu pentru 24 ore, iar pe
4 aprilie a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã. Instanþa a respins pro-

punerea procurorilor ºi a luat faþã
de Dinu mãsura arestului la domi-
ciliu, însã craioveanul a contestat
mãsura, iar pe 8 aprilie Curtea de
Apel Craiova i-a admis contestaþia
ºi l-a plasat sub control judiciar, cu
interdicþia de pãrãsire a limitei jude-
þului Dolj, mãsurã menþinutã ºi în
prezent. Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile ºi l-au trimis în judecatã
pe Ion Dinu pentru dare de mitã,
dosarul a fost analizat în procedura
de camerã preliminarã, iar pe 17
iunie a.c. s-a dispus începerea ju-
decãrii procesului.
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Craioveanul de 26 de ani reþinut, marþi seara, pentru
vãtãmare corporalã din culpã, fugã de la locul accidentului,
conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice ºi conducere
fãrã permis, dupã ce a accidentat grav o femeie care traversa
regulamentar strada „Henri Coandã” din Craiova ºi a fugit, a
fost pus în libertate. Magistraþii Judecãtoriei Craiova au
respins arestarea, plasându-l sub control judiciar pentru 60
de zile. Procurorii au contestat hotãrârea, contestaþia lor
urmând sã se judece sãptãmâna viitoare la Tribunalul Dolj.

Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova de luare a mãsurii
arestãrii preventive faþã de incul-
patul BÃLUÞÃ MARIAN.(...) Dis-
pune luarea mãsurii preventive a
controlului judiciar faþã de incul-
patul BÃLUÞÃ MARIAN pe o

duratã de 60 de zile, începând cu
data de 21.10.2015 pânã la data
de 19.12.2015 inclusiv”, se aratã
în hotãrârea instanþei. Parchetul de
contestat deja hotãrârea, astfel cã
ultimul cuvânt îl va avea Tribuna-
lul Dolj. Între timp însã, Bãluþã a
fost pus în libertate. 

Reamintim cã, marþi seara, la ora
17.45, poliþiºtii rutieri au fost anun-
þaþi cã pe strada „Henri Coandã”
din Craiova a avut loc un accident
soldat cu rãnirea unui pieton, iar
ºoferul vinovat a pãrãsit locul fap-
tei. Poliþiºtii Biroului Rutier Craio-
va ajunºi la faþa locului au stabilit
cã Marian Bãluþã, de 26 de ani, din

Craiova, în timp ce conducea
un autoturism Fiat, fãrã a po-
seda permis de conducere,
ajuns la trecerea de pietoni a
accidentat-o grav pe Maria-
na Matei, de 55 de ani, din
Craiova care traversa strada
regulamentar. A dispãrut ime-
diat de la locul faptei, fiind
prins ulterior. Poliþiºtii l-au
testat cu aparatul alcooltest,
rezultând o concentraþie de
0,63 mg/l alcool pur în aerul
expirat, au verificat în baza
de date stabilind cã nu are
permis, aºa cã tânãrul a fost
reþinut pentru patru infracþi-
uni: vãtãmare corporalã din
culpã, pãrãsirea locului acci-
dentului, conducere fãrã per-
mis ºi conducere sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj ºi întregul
colectiv al instituþiei regretã profund trecerea în
nefiinþã a celui care a fost OCTAVIAN CONSTANTIN
PODEANU, viceprimar al municipiului Craiova
ºi dascãl dedicat.

În aceste clipe de adâncã întristare, ne exprimãm
deplina compasiune pentru familia îndoliatã.
Sincere condoleanþe!



Elevii din Dolj sunt în plinã cam-
panie electoralã. Pe 25 octombrie
este termenul-limitã de depunere a

candidaturilor pentru alegerea nou-
lui Birou Executiv al Consiliului
Judeþean al Elevilor. Alegerile vor
avea loc pe 29 octombrie, începând
cu ora 14.00, la Liceul Tehnologic
de Transporturi Cãi Ferate Craio-
va. Fiecare ºcolar cãruia i-a fost
validatã candidatura va þine un dis-
curs de maximum ºapte minute,
dupã care vor urma dezbateri în-
tre cei care concureazã, acestora
fiindu-le adresate întrebãri ºi de
cãtre preºedinþii Consiliilor Elevi-
lor din fiecare ºcoalã.

CRISTI PÃTRU

Tribunalul Dolj îºi deschide porþile pentru cei in-
teresaþi în prima zi a sãptãmânii viitoare. Astfel, luni,
26 octombrie, la sediul Tribunalului Dolj, situat în
Craiova, pe strada „Brestei” nr. 12, se vor organiza
o serie de manifestãri cu prilejul Zilei europene a
justiþiei civile. Evenimentul aduce justiþia civilã în
atenþia publicului european, scopul celebrãrii aces-
tei zile fiind acela de a apropia justiþia de cetãþeni,
de a-i ajuta sã fie mai bine informaþi despre dreptu-

Ziua europeanã a justiþiei civile,
marcatã luni la Tribunalul Dolj

rile lor ºi modalitatea de funcþionare a justiþiei de zi
cu zi, îngãduind acestora sã-i înþeleagã mai bine
mecanismele, ºi de a îmbunãtãþi accesul la justiþie,
prin intermediul evenimentelor organizate de cãtre
statele membre.

Astfel, la evenimentul de luni, de la Tribunalul Dolj,
au fost invitaþi sã participe un grup de elevi de la Li-
ceul Teoretic „Henri Coandã” din Craiova ºi grupe de
studenþi de la Facultatea de Drept din cadrul Univer-

sitãþii din Craiova. În cadrul eveni-
mentului se va asigura liberul acces
al publicului în zonele de interes ce
prezintã relevanþã pentru activitatea
instanþei ºi se vor face prezentãri
pentru cei interesaþi cu privire la cir-
cuitul dosarelor ºi etapele procesuale
pânã la soluþionarea unei cauze. În
holul instanþei vor fi puse la dispozi-
þia publicului broºuri informative pri-
vind prezentarea Zilei europene a
justiþiei civile, admiterea în magis-
traturã, organizarea sistemului judi-
ciar din România, formularea cere-
rilor în faþa Curþii Europene a Drep-
turilor Omului, dupã cum a precizat
judecãtor Denis Ghervase, purtãtor
de cuvânt al Tribunalului Dolj.

CARMEN ZUICAN

Potrivit reprezentanþilor Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj, în
doar o sãptãmânã, s-au înregis-
trat 1.708 cazuri de infecþii acute
ale cãilor respiratorii superioare ºi
546 de cazuri de pneumopatii acu-
te. În momentul în care s-au pre-
zentat la medic, bolnavii au acu-
zat dureri de cap, febrã mare ºi
respiraþie greoaie. Au fost înregis-
trate 2.255 de cazuri de infecþii
respiratorii ºi un caz suspect de
gripã la grupa de vârstã 15-49 ani,
care nu a fost confirmat de Insti-
tutul Cantacuzino din Bucureºti.

Numãrul de viroze a crescut
cu aproape o mie de cazuri

Numãrul total al cazurilor de
viroze respiratorii înregistrat în

Explozie de cazuri de pneumonie în DoljExplozie de cazuri de pneumonie în DoljExplozie de cazuri de pneumonie în DoljExplozie de cazuri de pneumonie în DoljExplozie de cazuri de pneumonie în Dolj
În doar o sãptãmânã, peste 500

de doljeni au ajuns la doctor cu
pneumonie, cei mai mulþi fiind din
rândul copiilor ºi persoanelor vârst-
nice. În aceste condiþii, specialiºtii
avertizeazã cã la primele semne de

rãcealã trebuie sã fie anunþat cât
mai rapid medicul de familie. În ul-
timele zile, 1.543 de persoane din
grupele de risc s-au vaccinat prin
cabinetele de medici familie, spita-
le ºi centrele de plasament.

aceastã sãptãmânã (2.255) este
mai crescut faþã de valoarea în-
registratã în sãptãmâna anterioa-
rã (1.427), dar se încadreazã,
potrivit specialiºtilor din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj, în evoluþia multianualã a
sezoanelor. Deoarece morbidi-
tatea înregistratã se aflã în in-
tervalul aºteptat ºi nu existã do-
vada circulaþiei de virusuri gri-
pale în rândul populaþiei, repre-
zentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au caracterizat sãp-
tãmâna prin lipsã de activitate
gripalã.

Cei care prezintã semne de rã-
cealã ar trebui sã nu ezite sã
anunþe medicul de familie. În
plus, pentru a preveni îmbolnã-

virile, specialiºtii Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã îi sfãtuiesc pe dol-
jeni sã respecte o serie de mã-
suri. Medicii recomandã spãlarea
frecventã a mâinilor, cu apã ºi sã-
pun, în special în situaþii de par-
ticipare la activitãþi publice. În
caz de strãnut, este recomanda-
tã folosirea batistelor din hârtie,
de unicã folosinþã, care previn
rãspândirea picãturilor potenþial
infectate în mediul ambiant.

Antibiotice, doar cu prescripþie
de la medic

Medicii spun cã, de cele mai
multe ori, pacienþii ajung la spi-
tal atunci când boala ajunge într-
un stadiu avansat, iar vindecarea
necesitã un tratament mai înde-
lungat. În schimb, nu este indi-
cat consumul de antibiotice fãrã
prescripþie din partea medicului
întrucât o astfel de atitudine ar
putea determina apariþia mai mul-
tor probleme medicale. Potrivit
medicilor, automedicaþia cu an-
tibiotice în cazul virozelor respi-
ratorii este una eronatã, care poa-
te avea efecte secundare. Asta
pentru cã virozele respiratorii
sunt în proporþie de 90% de ori-
gine viralã ºi nu rãspund la trata-
mentul cu antibiotice. Adminis-
trarea abuzivã de antibiotice poa-
te avea ca rezultat negativ, în
timp, apariþia rezistenþei la acest
tip de medicamente. În aceste
condiþii, în momentul în care or-

ganismul se confruntã cu infec-
þii bacteriene, antibioticele nu îºi
mai fac efectul.

În aceastã perioadã este indi-
cat consumul de fructe ºi legu-
me, care asigurã un aport optim
de vitamine, pentru întãrirea sis-
temului imunitar. Este, de aseme-
nea, important sã se respecte ore-
le de somn pentru a evita slãbi-
rea sistemului imunitar.

Continuã campania
de vaccinare împotriva gripei

Vaccinarea antigripalã rãmâne
cea mai eficientã modalitate de
protecþie împotriva îmbolnãviri-
lor de sezon. Peste 1.500 de dol-
jeni au fost imunizaþi deja contra
gripei ºi nu mai puþin de 9.850
de doze de vaccin au fost distri-
buite la Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj. Din cele 500.000 de

doze de vaccin antigripal, pe care
Ministerul Sãnãtãþii le-a achiziþi-
onat pentru începerea campaniei
de vaccinare antigripalã, primele
299.928 de doze au intrat în de-
pozitele DSP-urilor.

Ca în fiecare an, campania de
vaccinare a Ministerului Sãnãtã-
þii se deruleazã prin cabinetele
medicilor de familie ºi în unitãþi
sanitare cu paturi. Sunt vaccina-
te persoanele cu risc ridicat de
îmbolnãvire, adicã cele cu vâr-
sta peste 65 de ani, una din cate-
goriile cele mai expuse la viroze
respiratorii, persoane  cu boli cro-
nice, în special boli respiratorii
ºi cardiovasculare,  boli metabo-
lice, copii ºi bãtrâni instituþiona-
lizaþi, personal medical, gravide
conform strategiei MS ºi reco-
mandãrilor OMS ºi ECDC.

RADU ILICEANU
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Ieri au fost invitaþi la Aeroport,
de cãtre conducerea executivã a
CJ Dolj, toþi consilierii judeþeni, ca
sã vadã exact ceea ce s-a fãcut
acolo, pentru ce ºi-au dat votul,
asta dupã ce preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa, a explicat în cadrul ºedinþei
ordinare a CJ Dolj de ce compania
Wizz Air nu este de acord ca pri-
mul zbor sã aibã loc duminicã. „Noi
ne-am fãcut treaba. A fost o mun-
cã extraordinarã. Am acordat aces-
tui proiect o atenþie deosebitã. A
fost un efort incomensurabil. Am
dorit ca aceastã investiþie sã fie un
simbol. S-a lucrat non stop, ca sã
faci ceea ce s-a fãcut acolo doar
într-o lunã ºi jumãtate, aºa ceva
nu s-a mai vãzut. ªi din partea fir-
mei constructoare a fost un efort...
ºi financiar ºi uman. Toþi am vrut
sã demonstrãm ceva. Vorbim de
circa 50% din investiþie dar de
aproape 90% din reabilitarea pis-
tei. Dorim ca pânã sâmbãtã sã fie
gata. Astãzi (n.r. – ieri) un avion
special a survolat pista, a decolat
ºi aterizat, a fãcut multe probe, ca
sã putem sã face corecturile acolo
unde se impun pentru balizaj.  Am
fi vrut ca oltenii sã nu mai facã
duminicã un drum pânã la Bucu-
reºti ºi sã poatã decola de aici, de
la noi. Din pãcate, cei care au ulti-
mul cuvânt sunt operatorii, iar

Deºi pista este finalizatã ºi modernizatã la standarde europene,
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Consiliul Judeþean Dolj a fãcut tot ceea ce i-a
stat în putinþã ca oltenii sã poatã zbura, din nou,
de pe Aeroportul Internaþional Craiova ºi asta
cu mult mai devreme decât data stabilitã prin
proiect. Conducerea administraþiei judeþene
anunþase în urmã cu doar câteva zile cã zborurile
s-ar putea relua chiar de duminicã 25 octombrie,
lucrãrile la Aeroport fiind nu numai în grafic, dar
cu mult înaintate, gata în proporþie de peste 50%,

iar pista, aproape finalizatã în totalitate. Investi-
þia va rãmâne oricum în istorie ºi ca valoare, dar
ºi ca termen de finalizare. Merituos este faptul
cã judeþul nu a pierdut niciun euro. Cu toate aces-
tea, Consiliul a primit ieri o veste nu tocmai mul-
þumitoare. Deºi a fost o mobilizare exemplarã,
compania Wizz Air amânã prima decolare dupã
acest proces amplu de renovare ºi modernizare
pentru data de 10 noiembrie.

Parteneri în acest proiect sunt
Primãria Ghidici, Primãria Magla-
vit, Primãria Bistreþ ºi Primãria
Ciupercenii Noi. „Proiectul a avut
drept scop sprijinirea dezvoltãrii ºi
promovãrii infrastructurii ºi servi-
ciilor legate de turismul tematic, în

În perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015, Aso-
ciaþia Transfrontalierã E(quilibrum) Environment
implementeazã proiectul „Dezvoltarea ecoturismu-
lui în localitãþi riverane Dunãrii prin promovarea
comunitãþilor pescãreºti ºi protejarea mediului în
zonele de pescuit – ECOFISH DANUBIUS”, în ca-
drul Programului Operaþional de Pescuit 2007-

2013, Mãsura 2 „Sprijinirea infrastructurii ºi ser-
viciilor legate de turism, în beneficiul micilor co-
munitãþi pescãreºti ºi promovarea turismului”.
Ieri s-au tras concluziile, s-a fãcut bilanþul acti-
vitãþilor ºi s-a subliniat ideea cã avem potenþial
turistic, avem resurse, trebuie neapãrate sã se
treacã la lucruri concrete.

beneficiul a 4 comunitãþi pescãreºti
din cadrul Asociaþiei „Grup Local
Pescãresc” Calafat (Maglavit, Ciu-
percenii Noi, Ghidici, Bistreþ)”, a
precizat, ieri, Diana Nedelcu, ma-
nager de proiect, în cadrul unei
conferinþe de presã prilejuitã de

închiderea proiectului.

Patru concursuri de pescuit
ºi tradiþii culinare

Activitãþile proiectului au vizat:
realizarea unui site de promovare
al localitãþilor din zona de referinþã
a proiectului (Maglavit, Ciuperce-
nii Noi, Ghidici, Bistreþ), cu refe-
rire la ecoturism, tradiþii, comuni-
tãþile pescãreºti, achiziþionarea a
patru infochioºcuri ºi a patru
panouri de promovare a ecoturis-
mului ºi instalarea acestora în fie-
care dintre  localitãþile partenere în
proiect. De asemenea, s-au orga-
nizat patru concursuri de pescuit
ºi tradiþii culinare pescãreºti, pa-
tru seminarii în ºcoli pe teme eco-
turistice în aria þintã a proiectului,

s-au realizat un film de informare
ºi promovare  ºi  un album de pro-
movare a potenþialului ecoturistic
ºi pescãresc al localitãþilor din zona
de referinþã a proiectului, s-a ela-
borat  un studiu privind identifica-
rea obiectivelor turistice din cadrul
localitãþilor Asociaþiei „Grup Local
Pescãresc” Calafat.

Grupurile-þintã vizate de proiect
au fost 4 comunitãþi pescãreºti din

cadrul Asociaþiei „Grup Local Pes-
cãresc” Calafat (comunele Magla-
vit, Ciupercenii Noi, Ghidici, Bistreþ).
Elena Vãduva, director economic, a
spus în încheiere cã a fost un pro-
iect frumos, o colaborare fructuoa-
sã cu edilii localitãþilor, implicate în
proiect, care au manifestat deschi-
dere cãtre astfel de manifestãri, ce
pun în valoare potenþialul turistic al
zonei respective.

Wizz Air amânã prima decolare
pentru 10 noiembrie. Explicaþia ar
fi cã ei au depus documentaþia  la
Autoritatea Aeronauticã Civilã Ro-
mânã ºi au precizat cã se va opera
de pe platforma din faþa termina-
lului, iar pentru început, pânã se
finalizeazã toate lucrurile, operarea
se face de pe platforma din spate,
perfect operaþionalã, renovatã ºi
modernizatã la standarde europe-
ne. De acolo decoleazã militarii
pentru teatrele de operaþiuni, aco-
lo sosesc avioanele speciale, deci
nu existã niciun impediment. Dar
asta e, facem cu spune operato-
rul. ªi pentru el este o cheltuialã
în plus, pentru cã îi va duce ºi
aduce pe clienþi cu autocarele la
Bucureºti”, a precizat Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj.

Transfer gratuit
Operatorul Wizz Air a anunþat ºi

el printr-un comunicat de presã, re-
mis ieri, amânarea reînceperii ope-
raþiunilor de la Aeroportul Interna-
þional Craiova (CRA), pânã la data
de 10 noiembrie, astfel încât îmbu-
nãtãþirile majore aduse aeroportului
sã fie finalizate. Totodatã, s-a mai
precizat faptul cã pânã la aceastã
datã Wizz Air va opera zborurile pla-
nificate din Craiova de la Aeropor-
tul „Henri Coandã” (OTP). Wizz
Air oferã zboruri cãtre cinci desti-
naþii de la Craiova: Barcelona, Bo-
logna, Londra Luton, Milano Ber-
gamo ºi Roma Ciampino. Înainte
de începerea lucrãrilor de moder-
nizare se mai opera ºi pentru Ger-
mania, la Dortmound, dar se pare
cã s-a renunþat la aceastã destina-

þie, cu condiþia alegerii unei late
destinaþii cãtre þara Angelei Mer-
kel, posibil Koln. Aceste zboruri
vor fi operate între 25 octombrie
(data iniþialã la care a fost planifi-
catã reluarea operaþiunilor la CRA)
ºi 9 noiembrie de la aeroportul din
Bucureºti, conform aceluiaºi orar
de zbor prevãzut pentru Craiova.
Wizz Air le va oferi pasagerilor de
pe zborurile afectate transferul
gratuit între aeroporturile din Cra-
iova ºi Bucureºti sau pasagerii pot
alege sã cãlãtoreascã pe cont pro-
priu. Cãlãtorii de pe zborurile viza-
te pot, totodatã, sã aleagã între a-ºi
reprograma zborul pentru o altã
datã, cel târziu pânã la 30 noiem-

brie, a pãstra contravalorea plãtitã
sub formã de credit WIZZ sau pen-
tru restituirea sumei plãtite. Pasa-
gerii sunt contactaþi individual pen-
tru a fi informaþi asupra schimbãrii
ºi a li se prezenta opþiunile de cãlã-
torie. “Pânã când Autoritatea Aero-
nauticã Civilã Românã nu va emite
autorizarea pentru operarea în con-
diþii normale de la Craiova, inclusiv
pentru cãile de rulare ºi platformele
de parcare, nu vom opera acolo.
Deºi nu avem de ales, ne cerem
scuze clienþilor noºtri pentru aceastã
întârziere în reînceperea zborurilor
noastre de la Craiova”, a  declarat
John Stephenson, vicepreºedinte
Executiv Wizz Air.
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Apariþia comunei se pierde un-
deva în negura timpului, un anu-
me stegar, Cernat, primind dealu-
rile Bucur, Trestenic ºi Rezvenic
de la Mircea cel Bãtrân. Se pare
cã numele provine de la un boier,
Radu Grecu, sau de la existenþa
unor familii de greci în aceste lo-

curi. În timpul dominaþiei austrie-
ce, la 1716, era cunoscut ca un
sat de moºneni. La 1826, aºeza-
rea fãcea parte din moºia medel-
nicerului Ianache Grecescu, la
1831 stãpân era Nicolae Hagi
Enuº, iar în 1845 proprietari apar
Dimitrie ºi Nicolae Carianopol. O
perioadã, Greceºtiul a aparþinut
de comuna Bîcleº, judeþul Mehe-
dinþi, pânã în 1968, când a tre-
cut la Dolj. „Avem o istorie în-
cãrcatã, plinã de fapte de vitejie.
În 2016, când se vor împlini 100
de ani de la intrarea României în
primul Rãzboi Mondial, vrem sã
celebrãm acel moment prin ridi-
carea unui monument închinat
celor 247 de fii ai satului, care
au murit pe front. ªi în cea de-a
doua conflagraþie mondialã am

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU ºi VALENTIN CEAUªESCU

Înconjuratã de coline fertile,

Un drum asfaltat duce, cale de 35 km, la Gre-
ceºti, undeva pe Valea Raznicului. Comuna are pa-
tru sate în componenþã – cel de centru, care dã ºi
numele localitãþii, Bãrboi, Busu ºi Gropanele – cu
peste 1.700 de locuitori, iar viaþa este mult mai bunã
decât cea a vecinilor de peste dealuri, din Botoºeºti-
Paia, principalul motiv fiind tocmai posibilitatea ac-
cesului în condiþii civilizate, pe o ºosea circulabilã,
chiar dacã, din loc în loc, mai apare câte o groapã în
carosabil. Lucrurile se vãd cu ochiul liber ºi, dupã
cum spune ºi primarul Marcel Corîci, se simt ºi în

economia comunei – mai mulþi fermieri
ºi-au deschis afaceri în zonã, comerþul
este la cote acceptabile, existã alimen-
tare cu apã curentã, strãzile interioare
sunt aproape toate asfaltate, asistenþa
medicalã nu lipseºte. Probleme mai
sunt, mai ales cu fondul forestier, dar
speranþe de mai bine existã. Pe scurt, o
viaþã normalã, într-o localitate care nu
plesneºte de bogãþie, dar nici nu este la
limita subzistenþei.

avut opt eroi cãzuþi la datorie. Cu
ocazia festivitãþilor respective,
vom edita ºi o monografie a lo-
calitãþii, deoarece vrem sã arã-
tãm lumii ce a fost, ce este ºi ce
va fi comuna Greceºti”, a spus
Marcel Corîci, primarul comu-
nei Greceºti.

Toate cadrele ºcolare
sunt licenþiate

Graþie drumului judeþean Dj 606
B, care este „acceptabil”, potrivit spu-
selor primarului Corîci, situaþia învã-
þãmântului de aici este salutarã, în com-
paraþie cu comunele învecinate.
„Avem o ºcoalã cu clasele V – VIII
în centrul localitãþii, iar în satele Busu
ºi Gropanele câte o ºcoalã cu clase-
le I-IV. Toate instituþiile de învãþã-
mânt sunt reabilitate. Grãdiniþe avem
la Gropane – reabilitatã în 2014 prin
GAL ºi la Busu – modernizatã în 2013
ºi o alta la Greceºti”, ne-a menþionat
Marcel Corîci, primarul comunei
Greceºti. Numãrul de cadre didacti-
ce a ajuns la 22, dintre care doar
douã sunt din localitate.

„Nu avem suplinitori, toate ca-
drele sunt cu studii superioare ºi nu
avem probleme cu decontarea chel-
tuielilor de transport pentru perso-
nalul didactic”, a mai menþionat edi-
lul. Nu ar fi de mirare ca, datoritã
atenþiei cu care primarul Corîci se
apleacã asupra domeniului educa-
tiv, sã avem surprize plãcute pe vi-
itor, mai ales cã de pe aceste me-
leaguri au plecat oameni ce au fã-
cut cinste locului. ªi, ca sã fim ac-
tuali, evidenþiem doar pe generalul
de brigadã dr. Constatin Florea, in-
spector-ºef al Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean „Mihai Bravul”
Dolj. De altfel, o monografie ce va
fi elaboratã în curând de prof. Di-
nicã Ciobotea ºi Jean Bãileºteanu va
evidenþia mai exact fenomenul cul-
tural din comuna Greceºti.

Tehnologia respirã doar
peste jumãtate din comunã
Secolul informaþional atinge cu

aripa sa ºi o parte din comuna Gre-
ceºti. Ce-i drept, pe jumãtate doar.
Este un fapt de neînþeles pentru edi-
lul din Greceºti ºi cei din comunele
limitrofe. „Este foarte slab semna-
lul de telefonie mobilã. Am fãcut
adrese la firmele de profil prezen-
tându-le ºi potenþiali abonaþi, ba
chiar am oferit ºi terenul necesar
amplasãrii staþiilor radio pentru te-
lefonia mobilã, dar nu am primit
nicio confirmare de 5 ani încoace”,
s-a confesat primarul din Greceºti.
Mai exact, dinspre Craiova, pânã la
jumãtatea comunei Gre-
ceºti, semnalul radio are
ceva putere. În schimb,
spre vecinãtatea cu jude-
þul Mehedinþi, „existã”, dar
lipseºte cu desãvârºire. În-
tortocheate sunt analizele
interne de profitabilitate ale
operatorilor de telefonie
mobilã referitoare la
oportunitatea investiþiilor
în aceastã zonã, dar nu
vedem care este vina
unor elevi, ce locuiesc în
zona comunei fãrã sem-
nal GSM, în timp ce, alþii
pot beneficia de servicii-
le telefoniei mobile?

O infrastructurã incitantã
Investitori în Greceºti nu sunt

prea mulþi, dar cei care activeazã
sunt destul de puternici. Agronom
de profesie ºi ºcolit pe vremea
când chiar se putea vorbi de agri-
culturã în cel mai serios mod cu
putinþã, Marcel Corîci înþelege cã
fãrã o comasare a terenurilor agri-
cole ar fi fost greu pentru local-
nici. „Avem o mare asociaþie agri-

colã, care depãºeºte 3.000 ha. Mai
sunt ºi alþi fermieri cu suprafeþe
mai mici de 300 ha ºi prea puþini
mai sunt localnicii care nu au in-
trodus terenul în circuitul agricol”,
a precizat primarul Corîci.

ªi realitatea nu-l contrazice. Am
vãzut suprafeþe întinse cultivate cu
grâu, ce se leagãnã, deja, sub vân-
tul rãcoros de toamnã ºi primito-
re, totodatã, de precipitaþiile din
abundenþã. Pericole pentru culturi
nu par sã mai fie. „Raznicul este
bine îmblânzit prin lucrãri hidro-
tehnice. Pe aceastã cale vreau sã
mulþumesc ABA Jiu pentru spriji-
nul acordat. Tot satul Greceºti
este, acum, ferit. Pe cele 4.400 ha
cultivate predominã culturile de

grâu, porumb, floarea-soarelui.
Mai puþin rapiþa. Nu avem un sol
prielnic pentru aceasta”, ne-a ex-
plicat primarul Marcel Corîci.

Mãsurat prin ochii oamenilor
ºi viceversa

Ca în orice comunitate, ºi aici
lucrurile nu sunt toate roz. Diver-

se pete de culoare sunt provocate
fie de hãþiºul legislativ, fie de noile
reglementãri care îngusteazã dru-
mul spre ajutoarele bãneºti din par-
tea statului. „Avem probleme cu
fondul forestier ºi am încercat sã
soluþionãm situaþia la nivel de Pre-
fecturã, de OCPI, dar nu am reu-
ºit. Este vorba de mãririle de su-
prafeþe forestiere dupã data elibe-
rãrilor titlurilor de proprietate ce au
o vechime de zeci de ani. Mã refer
la creºterea vegetaþiei pe cale na-
turalã, iar noi nu putem sã dãm alte
titluri de proprietate oamenilor,
pentru ce li se cuvine în mod fi-
resc. Sper cã, mai devreme sau mai
târziu, situaþia se va rezolva cum-
va”, ne-a declarat edilul.

Ajutoare so-
ciale primesc, la
Greceºti, 120 de
persoane. ªi aici
este meritul pri-
marului, forþa de
muncã pentru
realizarea diver-
selor investiþii
din comunã a
fost cea a local-
nicilor. „Iniþial,
pentru 60 de oa-
meni am ofertat
angajarea la lu-
crãrile de ame-
najare a Raznicu-
lui. 10 ore pe zi,
1.200 de lei sa-
lariul, plus bo-

nuri de masã. Ei bine, dintre cei
cãrora le-am fãcut oferta, doar 11
au mai venit sã lucreze”, ni s-a
confesat edilul. Orice comentariu
este de prisos.

Ultimele ploi sunt pentru cei din
Greceºti dovada cã, undeva, aco-
lo Sus, cineva îi iubeºte ºi munca
lor de peste an nu este zadarnicã.
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Filarmonica „Oltenia” por-
neºte, chiar în aceastã searã, un
proiect multicultural, de anver-
gurã, prin care îºi propune sã
aducã pe scenã personalitãþile vie-
þii muzicale din toate cele 28 de
state ale Uniunii Europene. Cum
vi se pare acest proiect cultural?

În aceastã stagiune, Filarmoni-
ca „Oltenia” din Craiova va pune
în operã un proiect nou, în sensul
cã din luna octombrie pânã în luna
mai a anului viitor concertele sãp-
tãmânale de vineri seara sunt de-
dicate unui stat-membru al Uniu-
nii Europene, întrucât dirijorul ºi
solistul acelei seri sunt personali-
tãþi provenite din acea þarã, iar lu-
crãrile prezentate publicului sunt
noi, mai puþin interpretate pânã în
prezent, cât ºi piese de mare rezo-
nanþã, create de-a lungul timpului
de marii compozitori europeni.

Ideea este foarte bunã din per-
spectiva cunoaºterii, prin interme-
diul culturii, a statelor europene,
iar pe de altã parte înlãturã în cea
mai mare mãsurã posibilitatea re-
petãrii, în fiecare stagiune, a unor
concerte ºi simfonii arhicunoscute
la care dirijorii ºi soliºtii apeleazã
din comoditate, pentru cã, pe de
o parte, sunt uºor de interpretat,
iar pe de altã parte, fiind lucrãri
foarte frumoase, publicul melo-
man pleacã acasã foarte mulþumit.

De ce credeþi cã a fost aleasã
Austria sã deschidã acest pro-
gram de concerte?

Prof. univ. dr. Bianca Predescu:

O searã specialã pentru Filarmonica Ol-
tenia ºi publicul meloman din Craiova. Pro-
iectul celor 28 de concerte simfonice, susþi-
nute de tot atâtea þãri membre ale Uniunii
Europene, porneºte la drum ºi îºi propune
sã promoveze Craiova în cursa pentru obþi-
nerea titlului de Capitalã Culturalã Euro-
peanã 2021. Maratonul muzical se deschi-
de cu Austria, leagãnul muzicii clasice, o

þarã în care cultura ºi arta îºi au locul bine-
meritat. Profesorul universitar doctor Bian-
ca Predescu este printre puþinele persoane
din Craiova ale cãrei merite academice au
fost recunoscute de statul austriac, care i-a
decernat Ordinul de Stat „Crucea Austriei
pentru ªtiinþe ºi Arte”, iar domnia sa poate
sã fie un ambasador autentic al istoriei ºi
culturii din zona noastrã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

Nu ºtiu în ce
mãsurã organizato-
rii acestui program
au avut în vedere
conceptul de „di-
plomaþie culturalã”.
El a fost gândit ºi i
s-a dat viaþã prin
politicile adoptate
în ultimii ani de
Germania ºi Aus-
tria. ªtiu cã din anul
2010 Ministerul
Afacerilor Externe
din Austria a înfiin-
þat o Direcþie „Di-
plomaþie Culturalã”,
al cãrei prim ºef a
fost profesorul
Martin Eichtinger,
fost ambasador al
Austriei la Bucureºti
pânã în 2010. L-am
cunoscut personal
pe Excelenþa Sa cu
ocazia conferii, în

mai 2010, într-o ceremonie deo-
sebit de fastuoasã ºi emoþionan-
tã, la sediul Ambasadei Austriei
de la Bucureºti, Ordinul de Stat
„Crucea Austriei pentru ªtiinþã ºi
Artã”. Cu Excelenþa Sa am avut
un dialog nu doar protocolar, ci
ºi de informare în domeniul drep-
tului, fiind jurist de profesie ºi
preocupându-se la acea datã de
reglementãrile cetãþeniei
europene, atât prin actele
obligatorii ale Uniunii, cât
ºi prin mãsurile luate de
statele membre pentru ca
acest concept generos sã
primeascã eficienþã juri-
dicã. Misiunea diplomati-
cã a fost ulterior conti-
nuatã de Excelenþa Sa
Michael Schwarzinger,
personalitate activã în via-
þa noastrã culturalã, iar în
prezent este exercitatã de
dr. Gerhard Reiweger.
Conceptul de „diplomaþie
culturalã” este actual, iar
Germania ºi Austria, în
ultimii ºase ani, au iniþiat
organizarea de cursuri ºi
ºcoli de varã pentru stu-
denþii din toatã lumea pen-
tru a-i face sã conºtienti-
zeze rolul formator al cul-
turii ºi importanþa tradi-
þiilor ºi particularitãþilor
culturale ale poporului în
mijlocul cãruia te-ai nãs-
cut ºi te reprezintã oriun-
de în lume.

Nu întâmplãtor, ne acordaþi
astãzi acest interviu, fiind singu-
rul craiovean care a primit Or-
dinul de Stat „Crucea Austriei
pentru ªtiinþã ºi Artã”. Ce i-a de-
terminat pe austrieci sã vã con-
fere acest înalt merit?

În anul 2008, profesorul Her-
bert Schambeck, fost preºedinte
al Parlamentului – Bundesrat, ºi
profesorul Heribert Franz Koek
au efectuat o vizitã academicã la
Universitatea din Craiova, susþi-
nând conferinþe deosebit de in-
teresante. Fiind impresionatã de
modul de abordare a probleme-
lor ce þin de teoria statului ºi drep-
tului, particularitãþile ºi efectele
integrãrii europene, am pãstrat o
relaþie de cercetare în domeniu
prin participarea la diverse con-
ferinþe organizate la iniþiativa
domniilor lor ºi cred cã prin mo-
dul în care am pus în luminã va-
loarea ºcolii de drept româneºti,
tradiþiile sale istorice, cât ºi mo-
dul de a vedea importanþa ºi efec-
tele integrãrii europene în pre-
zent, am fost onoratã cu confe-
rirea Ordinului de Stat menþionat.

Întotdeauna aþi pledat pentru
educaþia prin culturã, fie ea ºi
muzicalã. Cât de mult credeþi cã
ne ajutã acest proiect nou al Fi-
larmonicii „Oltenia”?

Dialogul politic, convenþiile
internaþionale ºi chiar instituþiile
de profil dezvoltã un limbaj ri-
gid pentru omul de rând ºi, de-a
lungul timpului, s-a observat cã
ele mai mult se izoleazã de oa-
meni decât sã se apropie de
aceºtia. Cea care îi apropie pe
oameni este cultura, afinitãþile ºi
nevoia de cunoaºtere reciprocã,
cât ºi, evident, satisfacerea ne-
voilor cotidiene.

Toate acestea se obþin printr-
un dialog informal, prin modul în
care oamenii se fac cunoscuþi se-
menilor lor. În fond ºi la urma
urmei, în ultimul deceniu, popo-
rul român s-a fãcut cunoscut prin
câteva persoane ºi, cu excepþia
fostului preºedinte Nicolae Ceau-
ºescu, restul au fost oameni de

culturã ºi sportivi.

Odatã deveniþi membri
au Uniunii Europene,
regretatul Lord Slyn,
fost judecãtor la Cur-
tea de Justiþie UE, mai
multe mandate, îmi
spunea: „Bianca, va-
loarea cea mai de preþ
cu care aþi venit voi în
Uniunea Europeanã
sunt cultura ºi tradiþii-
le. Voi sunteþi încã le-
gaþi de tradiþiile care au
menþinut atâtea secole
societatea în picioare,
cum sunt respectarea
familiei ºi valoarea re-
ligiei. Cu acesta tre-
buie sã veniþi cãtre o
societate înstrãinatã,
care a uitat de nevoile
morale ale unei vieþi
normale, alergând doar
dupã profit.

Este trist când afli de
la alþii ce este mai de
preþ la tine ºi este la fel
de trist când afli de la
alþii cât de puþin ne pre-

ocupãm pentru ziua de mâine,
cãci, în anul 2010, profesorul
Schambeck, om politic cu o ca-
rierã remarcabilã atât pe plan in-
tern, cât ºi pe plan internaþional,
cunoscând bine ce se întâmplã
la noi, îmi spunea: „Cel mai grav
este cã nu mai aveþi pe cine sã
mai aduceþi în faþã. Veþi vedea cã
veþi ajunge sã vã puneþi întreba-
rea pe cine alegeþi ca preºedinte
al statului...”.

Vã propuneþi ca tocmai
aceastã serie de concerte sã fie
un preambul pentru o mai mare
apropiere de Viena?

În anii trecuþi mi-am dorit
mult sã realizãm o relaþie mai
bunã de colaborare cu Ambasa-
da Austriei în România ºi îmi
doream sã-i invitãm cu ocazia
Zilelor Craiovei, dar cum Ziua
Naþionalã a Austriei este pe 26
octombrie, când noi sãrbãtoream
ºi Zilele oraºului, fiecare avea
program festiv ºi trebuia sã fie
prezent „la el acasã”. Cred cã
acum, când Zilele Craiovei au altã
datã, putem stabili un dialog cu
mai mult conþinut, cu „prietenii”
noºtri, atât timp cât, tocmai în
contextul integrãrii în UE, Aus-
tria este unul dintre satele care a
manifestat multã deschidere cã-
tre þãrile ex-socialiste ºi, ca stat
situat în Europa centralã, a avut
mult timp o poziþie mai echilibratã
ºi de înþelegere a istoriei þãrilor
din estul Europei. Pe de altã par-
te, sunt punþi în istorie care ne
leagã, cãci, pânã în prima parte
a secolului al XX-lea elitele inte-
lectuale româneºti se formau, în
egalã mãsurã, la Viena ºi la Pa-
ris. Cred cã trebuie sã ne apro-
piem de toþi mai mult, cãci avem
ce învãþa din seriozitatea cu care
fiecare ºi-a afirmat fiinþa, aspi-
raþiile ºi, evident, cultura prin care
a rezistat în timp tuturor factori-
lor potrivnici.
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Mai mulþi comentatori israelieni îl evalueazã
pe Benjamin Netanyahu ca epuizat ºi în acelaºi
timp surmenat. Marþi, media din statul evreu a
publicat o fotografie în care îl aratã prezent la
manevrele Tsahal (armata israelianã). În ziua
primirii secretarului general al ONU, Ban Ki-
moon, Netanyahu l-a asimilat pe preºedintele
palestinian Mahmoud Abbas, cu Hamasul (or-
ganizaþie rivalã Fatah) ºi Statul Islamic. Seara,
premierul israelian a declarat, la tribuna celui
de-al 37 congres al organizaþiei sioniste mon-
diale cã „Hitler nu dorea sã îi extermine pe evrei
în epocã ºi doar sã îi expulzeze”. Muftiul Ieru-
salimului, Hadj Amin al-Husseini, a venit la Hi-
tler ºi i-a spus „dacã îi expulzaþi, ei vor veni toþi
aici (în Palestina)”. „Atunci ce trebuie sã fac?”,
a întrebat Hitler. „Ardeþi-i!”, a fost rãspunsul
lui al-Husseini. Afirmaþiile au fost calificate ca
revizioniste ºi organizaþiile de apãrare a dreptu-
rilor omului au ieºit pe baricade. Oricum dis-

Polemicã stârnitã de NetanyahuPolemicã stârnitã de NetanyahuPolemicã stârnitã de NetanyahuPolemicã stârnitã de NetanyahuPolemicã stârnitã de Netanyahu
cursul a provocat o vie polemicã. Ce s-a în-
tâmplat în timpul celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial? Liderul naþionalist palestinian, figura
marii revolte din 1936 contra afluxului de imi-
granþi evrei în Palestina, era efectiv antisemit ºi
s-a raliat celui de-al Treilea Reich în 1941. El a
dat ajutor în crearea unei divizii SS formatã din
musulmani bosniaci ºi difuzarea unor progra-
me de propagandã destinate lumii arabe. Su-
porterii sãi rãmaºi în Palestina i-au spionat pe
britanici pentru a comunica Berlinului. Despre
al-Husseini se spune cã ar fi vizitat cel puþin o
datã taberele de exterminare, dar nu existã nicio
certitudine cã a instigat la exterminarea evrei-
lor. În memoriile sale de dupã rãzboi, al-Hus-
seini, aflat în exil în Egipt, unde s-a autopro-
clamt ºef al guvernului din toatã Palestina, re-
cunoaºte cã a discutat despre soarta evreilor
cu Hitler ºi cã ar fi fost trimis în Polonia. Obo-
seala premierului Netanyahu nu explicã totul,

fiindcã israelienii sunt nemulþumiþi de maniera
sa de a gestiona violenþele ultimelor sãptãmâni
la Ierusalim ºi Cisiordania ocupatã. Modificând
statu-quo dintre evrei ºi musulmani în Mos-
cheea Ierusalim îi considerã pe aceºtia din urmã
combatanþi ai pro-nazistului al-Husseini. Lide-
rul opoziþiei, Isaac Herzog, l-a acuzat pe Neta-
nyahu de „trivializarea Holocaustului” ºi de pa-
sarea responsabilitãþii Holocaustului de la na-
ziºti la palestinieni. „Mã aºteptam ca fiul unui
istoric (tatãl lui Netanyahu a fost profesor uni-
versitar) sã fie mai precis în relatarea fapte-
lor”, a spus Isaac Herzog. Unul dintre istoricii
cei mai serioºi ai statului evreu Tom Segev,
calificã afirmaþiile premierului ca „absurde”.
John Kerry, secretarul de stat american, i-a
cerut lui Netanyahu, ieri, „sã punã capãt vio-
lenþelor israelo-palestiniene ºi incitãrilor”. ªeful
diplomaþiei americane urmeazã sã-l întâlneas-
cã, la Berlin, pe Benjamin Netanyahu.

Kosovo ºi Uniunea Europeanã
vor semna sãptãmâna viitoare acor-
dul de stabilizare ºi asociere, dupã
unda verde datã ieri de statele mem-
bre, prima etapã pe calea aderãrii
la UE, a anunþat o sursã oficialã de
la Bruxelles. Semnarea acestui
acord va avea loc la 27 octombrie
la Strasbourg, în prezenþa premie-
rului kosovar Isa Mustafa, a co-
misarului european pentru extinde-
re Johannes Hahn ºi a Înaltului re-
prezentant pentru afaceri externe,
Federica Mogherini, a anunþat o
purtãtoare de cuvânt a Comisiei,
Maja Kocijancic. Cele 28 de þãri ale
UE au dat undã verde ieri acestei
semnãri, care survine dupã doi ani
de negocieri, în pofida faptului cã
cinci þãri europene (Spania, Gre-
cia, Cipru, România ºi Slovacia) nu
recunosc independenþa proclama-
tã de Kosovo în 2008. Acordul de
stabilizare ºi asociere (ASA) este
o etapã importantã în apropierea

ONU: Peste 30.000

de persoane riscã

sã moarã de foame

în Sudanul de Sud
Peste 30.000 de persoane

riscã sã moarã foame în
regiunile din Sudanul de
Sud cele mai rãvãºite de
rãzboiul civil ºi alte zeci de
mii sunt în pragul foame-
tei, a avertizat ieri ONU.
Chiar dacã nu a fost decla-
ratã oficial starea de
foamete, Sudanul de Sud
trece prin cea mai dificilã
fazã a sa din cele 22 de
luni ale unui conflict
marcat de numeroase
atrocitãþi, iar “cel puþin
30.000 de persoane trãiesc
în condiþii extreme ºi riscã
sã moarã de foame”,
conform unui comunicat
comun publicat de trei
organizaþii ale ONU —
UNICEF, FAO ºi PAM. Cele
mai afectate zone din cauza
acestui conflict, care
presupune în special un
blocaj în privinþa ajutoru-
lui, se situeazã în statul
Unite, în nordul bogat în
petrol, precizeazã Fondul
Naþiunilor Unite pentru
Copii, Organizaþia pentru
Agriculturã ºi Alimentaþie
ºi Programul Alimentar
Mondial. În pofida unui
acord de pace semnat la
sfârºitul lunii august, au
loc lupte intense, însoþite
de numeroase rãpiri ºi
violuri asupra femeilor ºi
copiilor, scriu cele trei
organizaþii. “Fãrã un acces
nelimitat la ajutor umani-
tar, insecuritatea alimenta-
rã se poate agrava ºi trans-
forma în foamete în anu-
mite pãrþi ale statului
Unite”, avertizeazã comuni-
catul. Din decembrie 2013,
Sudanul de Sud este scena
unui rãzboi între armata
fidelã preºedintelui Salva
Kiir ºi o rebeliune condusã
de fostul sãu vicepreºedinte
ºi rival, Riek Machar.
Rãzboiul civil, marcat de
masacre ºi atrocitãþi atri-
buite celor douã tabere, a
fãcut din decembrie 2013
zeci de mii de morþi ºi a
determinat strãmutarea a
circa 2,2 milioane de sud-
sudanezi din locuinþele lor.
“De la începutul luptelor în
urmã cu aproape doi ani,
copiii cad victime ale
conflictului, bolilor, fricii
ºi foametei”, a atras aten-
þia responsabilul UNICEF
pentru Sudanul de Sud,
Jonathan Veitch.

Numãrul actelor de violenþã împotriva unor
centre pentru refugiaþi a crescut puternic în Ger-
mania în 2015, a indicat ieri poliþia judiciarã ger-
manã (BKA), avertizând totodatã asupra riscului
sporit de agresiuni ale extremiºtilor de dreapta
împotriva unor responsabili politici. Potrivit BKA,
în trimestrul al treilea al anului au fost consem-
nate 285 astfel de delicte, comparativ cu 198 în
perioada similarã a lui 2014. În ce priveºte între-

Un bãrbat mascat ºi înarmat cu
o sabie a ucis, ieri, douã persoane
ºi a rãnit alte trei, la o ºcoalã din
vestul Suediei, dupã care a fost
împuºcat de poliþie. Victimele sunt
un adult ºi patru copii. Iniþial patru
rãniþi au fost transportaþi la spital,
însã unul dintre aceºtia a decedat.
„Una dintre cele patru persoane
internate în spital a decedat”, a
declarat un purtãtor de cuvânt al
spitalului, Nicklas Claesson. Potri-
vit mass-mediei suedeze, este vor-
ba despre unul dintre cei doi elevi
rãniþi. Un profesor a murit din ca-
uza rãnilor în ºcoalã înainte de in-
tervenþia medicilor, în timp ce ata-
catorul a fost grav rãnit cu focuri
de armã de poliþie. Incidentul a
avut loc la ºcoala Kronan din Trol-
lhätten, oraº industrial cu 50.000
de locuitori, situat la 75 de kilo-
metri nord de Goteborg. La ºcoala
unde a avut loc acest incident în-
vaþã aproximativ 400 de copii cu

Kosovo ºi UE vor semna acordul
de stabilizare ºi asociere

Doi morþi în urma unui atac cu sabie
la o ºcoalã în vestul Suediei

unei þãri de UE. El impune o moni-
torizare ºi schimburi în materie
economicã, de guvernare ºi statul
de drept, de exemplu, în ceea ce
priveºte drepturile omului ºi siste-
mul judiciar pentru a le apropia
progresiv de criteriile europene.
Comisia Europeanã a exclus orice
nouã extindere înainte de 2020,
chiar pentru þãrile care au început
deja negocierile în vederea aderãrii
la UE, respectiv Serbia, Macedo-
nia, Muntenegru, Albania ºi Tur-
cia. Semnarea ASA cu Kosovo este
posibilã datoritã unei normalizãri
progresive a relaþiilor între Belgrad
ºi Priºtina, dupã semnarea unui
acord istoric, în aprilie 2013. Cu
toate acestea, Serbia ºi Kosovo
continuã totuºi sã aibã relaþii difi-
cile de la conflictul armat care a
opus forþele de la Belgrad unei ghe-
rile independente în Kosovo, în
1998-1999, determinând NATO sã
intervinã în primãvara anului 1999.

vârste între ºase ani ºi 15 ani. Po-
liþia a rãspuns unui apel de urgenþã
conform cãruia un bãrbat mascat
înarmat cu o sabie se afla în incin-
ta ºcolii, iar o persoanã fusese ata-
catã în clãdire sau în cafeneaua din
apropierea ºcolii. „La scurt timp,
am primit informaþia cã atacatorul
a fost împuºcat de poliþie ºi cã sta-
rea sa nu se cunoaºte deocamda-
tã”, a anunþat poliþia pe site-ul sãu.
Purtând o mascã din trilogia „Rãz-
boiul Stelelor”, potrivit mass-me-
diei suedeze, atacatorul, ale cãrui
motive rãmân deocamdatã necu-
noscute, a intrat ieri dimineaþã în
ºcoalã ºi a atacat mai multe per-
soane, copii ºi adulþi. Premierul
suedez Stefan Löfven urma sã se
deplaseze ieri la faþa locului. An-
chetatorii l-au identificat pe auto-
rul atacului ca fiind un bãrbat în
vârstã de aproximativ 20 de ani. Ei
urmeazã sã efectueze percheziþii la
domiciliul acestuia.

Germania: Numãrul actelor de violenþã împotriva
centrelor de refugiaþi, în creºtere puternicã

gul an 2015, au fost înregistrate 576 de acte de
violenþã împotriva unor centre de refugiaþi pe
teritoriul þãrii. Dintre acestea, 523 au fost comi-
se de extremiºti de dreapta, cele mai multe refe-
rindu-se la distrugere materialã, delict de propa-
gandã ºi incitare la urã. “Pe lângã delictele împo-
triva centrelor de gãzduire a solicitanþilor de azil,
agitaþia împotriva responsabililor prezumtivi (pen-
tru afluxul de migranþi), a responsabililor politici

sau a administratorilor centrelor de primire ar
putea câºtiga în importanþã”, a subliniat o purtã-
toare de cuvânt a BKA.  Avertismentul poliþiei
judiciare intervine la scurt timp dupã ce candi-
data independentã la primãria oraºului Koln, Hen-
riette Reker, a fost înjunghiatã sâmbãtã de un
extremist de dreapta pentru poziþia sa în favoa-
rea refugiaþilor, cu o zi înaintea scrutinului la care
a ºi fost aleasã în fruntea municipalitãþii.
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La Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” va fi inaugurat miercuri, 28
octombrie, ora 18.30, un spaþiu
destinat artelor ºi întâlnirilor cu
publicul craiovean, ºi nu numai,
denumit „Ia te uitã!”. Deschide-
rea va fi fãcutã cu „Flori pentru
Algernon”, o creaþie a actriþei Iu-
lia Colan. Producþie a Teatrului
ACT, spectacolul este multipre-
miat, cel mai recent la Festivalul
de Teatru „Excelsior TEENFEST”
de la Bucureºti. Totodatã, specta-
colul a fost selecþionat pentru a fi
reprezentat la Festivalul Naþional de
Teatru 2015.

În aceeaºi searã va fi vernisatã
expoziþia tânãrului fotograf Albert
Dorin, „in / out (the curtain)”.
Nãscut în Craiova, Albert Dobrin
este student în anul al IV-lea la Uni-
versitatea de Arhitecturã „Ion Min-
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cu” din capitalã. De
asemenea, va fi lan-
sat volumul de teatru
„Soþii, prietene,
amante”, de Cornel
Mihai Ungureanu,
recent nominalizat la
Premiul Festivalului
de Literaturã (fest-
LIT) Cluj, ediþia a II-
a. Una dintre piesele
volumului, „Ultimul
dans al libelulei”, a
fost prezentatã la Na-
þionalul craiovean în
cadrul proiectului
„Autorii sunt în
salã” destinat prezentãrii de spec-
tacole-lecturã în premierã, în pre-
zenþa autorilor. În aceeaºi searã,
maestrul Mircea Suchici, solist in-
strumentist al Filarmonicii „Olte-

nia”, va prezenta un microrecital
cu piese pentru violoncel, clasice
ºi contemporane. Alãturi de el, la
vioarã, va concerta Andreea Su-
chici, elevã la Liceul de Artã „Ma-
rin Sorescu”.

Potrivit reprezentanþilor
Teatrului Naþional Craio-
va (TNC), noul spaþiu –
aflat pe aripa de vest a clã-

dirii instituþiei, care gãzduieºte ºi
noua Agenþie Teatralã moderniza-
tã – va fi locul unde artiºti ºi oa-
meni de culturã pot sã se exprime
public în cadrul unor manifestãri

multiple: recitaluri de teatru, poe-
zie, expoziþii de fotografie ºi arte
plastice, lansãri de carte, seri mu-
zicale, discuþii ºi dezbateri pe di-
verse teme culturale. Spaþiul este
dedicat cu precãdere tinerilor cre-
atori din toate domeniile, care pot
propune proiecte ce vor fi evalua-
te de TNC.

Muzeul Olteniei, cu sprijinul
Consiliului Judeþean Dolj ºi în par-
teneriat cu Primãria  Municipiului
Craiova ºi Consiliul Local, ºi-au
propus ca, în acest an, prin invi-
tarea a peste150 de meºteri, re-
prezentând meºteºuguri tradiþio-

Muzeul Olteniei din Craiova – Sec-
þia de Etnografie (Casa Bãniei) orga-
nizeazã, în perioada 23-25 octom-
brie, în Piaþa „Mihai Viteazul”, Târ-
gul Meºterilor Populari, ediþia a
XXXVIII-a, un regal al tradiþiilor ºi
meºteºugurilor populare româneºti
autentice, o reprezentare culturalã
dinamicã ce implicã deopotrivã res-
ponsabilitate ºtiinþificã ºi valoricã,
de delimitare ºi creare a unui spaþiu

identitar autentic, în centrul Craio-
vei. Deschiderea oficialã are loc as-
tãzi, ora 12.00, iar expoziþia cu vân-
zare în aer liber ºi demonstraþiile
meºterilor populari vor putea fi ad-
mirate zilnic, pânã duminicã, între
orele 9.00 ºi 19.00. Sâmbãtã, 24 oc-
tombrie, ora 13.00, vor fi decernate
premiile Târgului, iar duminicã, 25
octombrie, la ora 18.00, va avea loc
închiderea oficialã a evenimentului.
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Programul
manifestãrii:
 Astãzi, 23 octombrie:
Ora 12.00: Deschiderea oficialã
Orele 12.00-19.00: Târgul Meº-

terilor Populari
 Mâine, 24 octombrie
Orele 9.00-19.00: Târgul Meº-

terilor Populari
Ora 12.00: Spectacol folcloric

susþinut de rapsodul popular Ion
Creþeanu

Ora 13.00: Acordarea premiilor
în cadrul evenimentului.
 Duminicã, 25 octombrie
Orele 9.00-18.00: Târgul Meº-

terilor Populari
Ora 18.00: Închiderea oficialã a

Târgul Meºterilor Populari

nale româneºti din aproa-
pe 30 de judeþe (Maramu-
reº, Harghita, Vâlcea,
Argeº, Mehedinþi, Gorj,
Sibiu, Hunedoara, Praho-
va, Suceava, Sãlaj º.a.),
sã consolideze, la Craio-
va, la superlativ, marca
identitarã a Târgului
Meºterilor Populari,
printr-o multitudine de

exprimãri culturale.
Obiectele populare propuse în

cadrul Târgului Meºterilor Po-
pulari reflectã, în fapt, eforturi-
le susþinute ale specialiºtilor Mu-
zeului Olteniei, în cunoaºterea ºi
valorificarea meºteºugurilor po-

pulare autentice, a produselor de
artã româneascã realizate de þe-
sãtori, iconari, olari, cojocari, ar-
tizani în prelucrarea lemnului, pie-
lãritului, împletitului, metalelor
preþioase, creatori de costume
populare, ce vor oferi craioveni-
lor, cu ocazia Târgului, bucuria
reîntâlnirii cu produsul artizanal
tradiþional, aparþinând patrimo-
niului imaterial românesc.

De la ceramicã, scoarþe ºi
costume la bunãtãþi tradiþionale

Va fi expusã spre vânzare o
gamã diversificatã de artefacte ale
artei ºi creaþiei populare, de la cos-
tume populare la ceramicã, obiec-
te casnice, textile, împletituri, ouã
încondeiate, icoane pe lemn ºi sti-
clã, scoarþe þãrãneºti, piese de port,
tablouri lucrate în tehnica goble-
nului, obiecte din metal ºi material
preþioase, produse alimentare tra-
diþionale, cum ar fi afumãturi ºi
brânzã de Sibiu, cârnaþi, ºuncã, cal-
taboºi etc. De asemenea, vor fi
prezenþi apicultori cu produse spe-
cifice, cofetari cu bunãtãþi tradiþi-
onale, cozonaci, plãcintã, ciocola-
tã, turtã dulce, halva, magiun, za-
cuscã, gem si diferite dulceþuri.
Sunt invitaþi ºi producãtori de ule-
iuri comestibile tradiþionale din floa-
rea-soarelui, seminþe de dovleac,
seminþe de struguri, precum ºi pro-
ducãtori de sucuri naturale.

Festivitatea de premiere
va avea loc mâine

Festivitatea de premiere va
avea loc mâine, 24 octombrie,
ora 13.00, selecþia meºterilor fi-

ind riguros analizatã de un juriu
specializat, format din dr. Flo-
rin Ridiche – managerul Muzeu-
lui Oltenei (preºedinte), prof.
univ. dr.  Doina Iºfãnoni (Mu-
zeul Naþional al Satului „Dimi-
trie Gusti”), dr. Ion Bãlosu –
ºeful Secþiei de Etnografie a Mu-
zeului Olteniei, dr. Albinel Fires-
cu – ºeful Secþiei de Etnografie
a Muzeului  Judeþean Gorj ,  

dr. Ionuþ Dumitrescu – ºeful
Secþiei de Etnografie a Muzeu-
lui Judeþean Vâlcea, Florentina
Pleniceanu – muzeograf la Mu-
zeul Regiunii Porþilor de Fier din
Mehedinþi, dr. Irinel Cãnureci,
dr. Roxana Deca, Aniºoara Bã-
lan – muzeografi în cadrul Mu-
zeul Olteniei (membri), ºi Lore-
dana Durãu –  muzeograf la
Muzeul Olteniei (secretar).
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Sesiune de comunicãri în
cadrul Sãptãmânii Limbii
italiene în lume

Cu ocazia celei de a XV-a ediþii a Sãptãmânii
Limbii italiene în lume, care se desfãºoarã în pe-
rioada 19-24 octombrie a.c. ºi care are tema „Ita-
liano della musica, musica dell’Italiano”, mâine,
24 octombrie, cu începere de la ora 12.00, la Lec-
toratul Italian al Universitãþii din Craiova va avea
loc o sesiune de comunicãri. Vor susþine lucrãri prof.
Aurelian Velea – Liceul de Arte Plastice „Nicolae
Tonitza” Bucureºti („Dante e la musica”), prof.
Raluca Veliºcu Gavrilescu – Liceul „Charles Lau-
gier” Craiova („Claudio Monteverdi e il trionfo
dell’opera in musica”), prof. Carmen Fãgeþea-
nu – Liceul Adventist Craiova („Pietro Metastasio
e la Riforma del melodrama”) ºi Ana Maria Pa-
sãre – studentã în anul al III-lea la secþia englezã-
italianã („Un singolare esperto di musica: Gabriele
D’Anunzio”). Evenimentul este organizat de So-
cietatea Culturalã Româno-Italianã „Dante Ali-
ghieri” – Comitet Local al Societãþii „Dante Ali-
ghieri” din Roma ºi Secþia de Italianã a Facultãþii
de Litere a Universitãþii din Craiova, iar coordo-
natorul programului este prof. univ. dr. Elena Pîr-
vu, de la Facultatea de Litere craioveanã.

Regele Mihai I, subiectul
unei conferinþe susþinute
astãzi

Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia
Aman” ºi Asocia-
þia Euro-Agora
Craiova – Clubul
Monarhist orga-
nizeazã astãzi, în-
cepând cu ora
12.00, conferinþa
cu tema „Regele
Mihai I – ultimul
zid împotriva in-
staurãrii comu-
nismului în Ro-
mânia”, susþinu-
tã de Mihai Firi-
cã. Evenimentul
are loc în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, intrarea
publicului fiind liberã.

Lansãri de cãrþi
la Biblioteca
Judeþeanã

În Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu” a Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” are
loc astãzi, ora 17.00, lansarea
volumelor „Inamoratu¹” (vol.
XIII), „Suita” (vol. XIV),
„Ultimul tangou” (vol. XV),
publicate în Seria „Din gându-
rile mele” a autorului Dumitru
Serafim. Evenimentul va fi
moderat de Raluca Sandu ºi îi
are ca invitaþi pe prof. Liliana
Hinoveanu, prof. Doina Ionaº-
cu, prof. Dana Popescu, prof.
Marian Niþã, prof. univ. dr. I.
Vasile, dr. Dodo Grecescu,
prof. Tudor Camarasu, ing.
Adriana Batista Camarasu, av.
Luca Marin, general Ghe. Popa,
col. Ion Untaru, col. Sile
Lepãdat, col. Paul Turturicã,
col. Radu Teodor.

Dupã premiera de la 1 iunie a.c. ºi mul-
te reprezentaþii – cea mai recentã fiind în
cadrul Festivalului Internaþional de Teatru
„Poveºti” de la Alba Iulia –, micu-
þa Dorothy ºi cãþeluºul ei Toto,
Sperie-Ciori, Leul cel Laº ºi câte
ºi mai câte personaje de poveste
din „Vrãjitorul din Oz” se reîntâl-
nesc cu publicul craiovean pe sce-
na Teatrului pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”. Spectacolul lor va
avea loc mâine, 24 octombrie, ora
18.00, în cadrul Festivalului Inter-
naþional „Elena Teodorini”, orga-
nizat de Opera Românã Craiova.

Musical pentru copiii de toate
vârstele, „Vrãjitorul din Oz” este
o adaptare dupã L. Frank Baum,
cu scenariul ºi regia semnate
Cristian Mitescu, scenografia Eu-
genia Tãrãºescu-Jianu, muzica Alexan-
dru Berehoi, coregrafia Ionuþ Sergiu An-
ghel. Cãlãtoria în cãutarea Oraºului de
smarald ºi a Vrãjitorului din OZ este po-

„Vrãjitorul din Oz”, din nou pe scena Teatrului “Colibri”

Organizatã în perioada 23 octombrie
2015 – 20 mai 2016, „Stagiunea Europa”
cuprinde 28 de concerte, fiecare aducând
pe scena Filarmonicii „Oltenia” un dirijor
ºi un solist nativi din fiecare þarã a Uniunii
Europene, care vor interpreta lucrãri din
patrimoniul muzical clasic ºi contempo-
ran al culturii respective. Evenimentul este
realizat cu sprijinul  ambasadelor ºi con-
sulatelor României în cele 27 de þãri euro-
pene partenere.

Toatã aceastã sãptãmânã a fost dedica-
tã culturii austriece, în foaierul Filarmoni-

„Probabil cea mai complexã sta-
giune din Europa”, aºa cum a fost
caracterizatã de organizatori, „Sta-
giunea Europa” este deschisã, ofi-
cial, astã-searã, de muzica ºi mu-
zicienii Austriei. Concertul începe
la ora 19.00 ºi este susþinut de
Orchestra Simfonicã a Filarmoni-
cii craiovene, dirijatã de Michael
Zlabinger, ºi de solistul violonce-
list Stefan Jess-Kropfitsch. În pro-
gram se regãsesc lucrãri de Haydn
ºi Brahms, precum ºi o primã au-
diþie semnatã Gottfried von Einem.
Alãturi de cei doi muzicieni, la
Craiova a fost invitat ºi Excelenþa
sa Gerhard Reiweger, Ambasador
al Republicii Austria în România,
însã evenimentul va fi onorat cu
prezenþa de un alt oficial.

sibilã datoritã actorilor Mugur Prisãca-
ru, Alis Ianoº, Cosmin Dolea, Emanuel
Popescu, Daniel Mirea, Ionica Dobres-

cu, Rodica Prisãcaru, Adriana Ioncu, Alla
Cebotari. Ziua de miercuri, 18 noiembrie
a.c., va gãsi „Vrãjitorul din Oz” în Bu-
cureºti, invitat de Teatrul de animaþie

„Þãndãricã” la Festivalul Internaþional al
Teatrului Contemporan de Animaþie „Im-
Puls”, aflat la ediþia a XI-a.

Duminicã, 25 octombrie, ora
11.00, la „Colibri” vã aºteaptã
„Rãþuºca cea urâtã”, de Hans
Christian Andresen, într-un
spectacol regizat de Todor Va-
lov, cu scenografia semnatã
Stefka Kyuvlieva, pe muzica
Elenei Metodieva. Întâmplãri cu
tâlc, pline de emoþie ºi învãþã-
turi publicul va trãi împreunã cu
actorii Alis Ianoº, Emanuel Po-
pescu, Alla Cebotari, Ionica Do-
brescu, Adriana Ioncu, Iulia Câr-
stea, Rodica Prisãcaru, Mugur
Prisãcaru ºi Daniel Mirea

Biletele se pot procura de la
Agenþia Teatrului „Colibri”, des-

chisã de luni pânã sâmbãtã, între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica,
în intervalul 10.00-13.00. Costã 5 lei, 7 lei
sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

Gerhard Reiweger, Ambasador
al Republicii Austria în România:

«În afara graniþelor, Austria este deseori ºi în mare
mãsurã asociatã cu realizãrile sale culturale. Nu existã
nici o îndoialã cã Austria joacã un rol mult mai im-
portant ca naþiune culturalã decât i-ar reveni dupã
criterii politice sau economice. În mod tradiþional,
muzicii îi revine un statut aparte. Pe lângã patrimo-
niul cultural bogat, cunoscut la nivel mondial, Aus-
tria se mândreºte însã ºi cu un domeniu muzical,
tânãr, dinamic, creativ ºi inovativ, care nu ar exista
fãrã contactele internaþionale de acest fel. Dezvol-
tarea culturii, a artei ºi a ºtiinþei are nevoie de schim-
buri, dezbateri ºi întâlniri.

Prin aniversarea a 111 ani a Filarmonicii „Olte-
nia”, municipiul Craiova se bucurã, de asemenea,
de o tradiþie muzicalã impresionantã. „Stagiunea
Europa” constituie dovada vie a faptului cã oraºul
Craiova doreºte sã se dezvolte în cadrul Europei
unite, prin contacte ºi întâlniri pentru idei ºi impul-
suri inovatoare, ºi nu doar sã beneficieze de gloriile
trecutului. Ca Ambasador al Austriei, sunt deosebit
de mândru ºi de recunoscãtor cã „Stagiunea Euro-
pa” va fi deschisã cu Sãptãmâna austriacã. Alãturi
de concert va fi prezentatã ºi expoziþia „Anul 1914
– (Ne)liniºtea dinaintea furtunii”. Urez „Stagiunii
Europa” mult succes ºi sunt încântat de continua-
rea frumoasei noastre colaborãri».

cii craiovene deschizân-
du-se o expoziþie de fo-
tografie intitulatã „Aus-
tria anului 1914 –
(Ne)liniºtea dinaintea
furtunii”. De asemenea,
asearã melomanii au
avut intrare liberã la co-
locviile muzicale desfã-
ºurate în Sala „Filip La-
zãr” a instituþiei, invitaþi
fiind chiar cei doi prota-
goniºti ai acestei seri

muzicale: dirijo-
rul Michael Zla-
binger ºi vio-
loncelistul Ste-
fan Jess-Kropfitsch.

Michael Zlabinger s-a nãscut
la Viena, în anul 1984. La Univer-
sitatea de Muzicã din oraºul natal
a urmat cursurile de dirijat orches-
trã ºi pian (cu Manfred Huss). În
perioada 1998-2003 s-a speciali-
zat în orgã ºi muzicã religioasã la
dioceza Conservatorului din Vie-
na, iar între 2008-2010 a studiat
la Lucerna (Elveþia) cu prof. Ralf
Weikert. Din 2005 este conducã-
torul orchestrei Camerata „Maria
Brunn” Viena. Este membru al or-
chestrei Haydn Sinfonietta Wien.

Stefan Jess-Kropfitsch s-a
nãscut în anul 1964, la Klagenfurt,
ºi a început studiul violoncelului
sub îndrumarea profesorilor To-
bias Kuhne ºi Andre Navarra, ab-
solvind apoi „Hochschule für
Musik” din Viena. Este deþinãtorul
a numeroase premii, inclusiv
prestigiosul Premiu „Dr. Karl
Bohm” decernat de filarmonica

vienezã. A concertat în întreaga lume, în
compania unor orchestre celebre precum
Mozarteum Orchestra of Salzburg, Mos-
cow Philharmonic Orchestra, Festival
Strings of Lucerne, ºi a realizat numeroase
înregistrãri radio. Este membru al celebru-
lui trio cu pian „Jess-Trio-Wien”, formaþie
care a susþinut peste 1.500 de concerte în
importante centre culturale. Din 2004 este
profesor de violoncel la Universitatea de
Muzicã din Viena, iar din 2006 este ºi di-
rector al Departamentului de instrumente
cu coarde. Cântã pe un violoncel Gagliano,
fabricat în 1766 la Napoli, în Italia.

Programul concertului cuprinde o pri-
mã audiþie cu lucrarea „Fraktale, Concer-
to philharmonico” de Gottfried von Einem,
precum ºi Concertul în Re major pentru
violoncel ºi orchestrã, Hob.VIIb:2, de Jo-
seph Haydn, ºi Simfonia a IV-a în Mi mi-
nor, op. 98, de Johannes Brahms. Urmãto-
rul program muzical din cadrul „Stagiunii
Europa” va fi dedicat, sãptãmâna viitoare,
Cehiei, reprezentatã de dirijorul Martin Pes-
chik ºi de solistul violoncelist Vaclav Zak.
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„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova
Muzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschide
„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova
Muzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschide
„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova
Muzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschide
„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova
Muzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschide
„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova
Muzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschide
„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova
Muzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschideMuzica Austriei deschide
„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova„Stagiunea Europa” la Craiova
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METEO

Parþial
înnoratvineri, 23 octombrie - max: 12°C - min: 3°C

$
1 EURO ...........................4,4291 ............. 44291
1 lirã sterlinã................................6,0511....................60511

1 dolar SUA.......................3,9147........39147
1 g AUR (preþ în lei)........146,9143.....1469143

Cursul pieþei valutare din 23 octombrie 2015 - anunþat de BNR
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Banshee

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Banshee, un orãºel din Statele
Unite în care locuitorii sunt o
populaþie de Amiºi, este pertur-
bat de un nou venit, enigmatic,
expert în arte marþiale, care ia
locul ºerifului recent asasinat.
ªi el are intenþia de a face ca
legea sã fie respectatã, dar are
o manierã proprie pentru asta.
Mai mult, planurile sale nu
servesc decât propriului inte-
res, nicidecum interesului
populaþiei.

Procedura standard

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Regizorul de documentare
laureat cu Oscar, Errol Mor-
ris, revine cu S.O.P. (Standard
Operating Procedure), un
documentar în care investi-
gheazã scandalurile privind
încãlcarea drepturilor omului
în penitenciarul Abu Ghraib
de langa Bagdad ºi dedesub-
turile notoriului rãzboi anti-
teroare. De partea cui este
adevãrul?
Regia: Errol Morris
Cu: Merry Grissom, Joshua
Feinman

Soldatul universal:
Ziua rãzbunãrii

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  23:15

Dupã ce, în urma unui jaf la el
acasã, soþia ºi fiica lui John
sunt ucise, bãrbatul începe
sã-ºi planifice rãzbunarea.
Lupta îl va purta pe John în
faþa lui Andrew Scott ºi a unei
armate de rãzboinici îmbunã-
tãþiþi genetic.
Regia: John Hyams
Cu: Dolph Lundgren, Jean-Claude
Van Damme

VINERI - 23 octombrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 O þarã mai bunã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
18:00 Ne vedem la TVR
19:00 Cooltura
19:45 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
23:00 Nocturne
00:10 Mona Lisa
1986, Marea Britanie, Comedie,

Thriller
01:59 Anchetele comisarului

Antonescu
02:25 Zon@
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Telejurnal
03:45 Discover România
03:55 Tot ce conteazã
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Bunã dimineaþa mea
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 O carierã de succes (R)
2014, Comedie
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 Telejurnal TVR 2
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 O carierã de succes
2014, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Naturã ºi aventurã
20:10 Poveste dupã poveste
21:00 Arte , carte ºi capricii
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Ultima banda
2007, SUA, Dramã
01:20 Deportaþii
02:10 Cartea cea de toate zilele
02:15 Arta fericirii
03:30 A doua emigrare
04:00 Popasuri folclorice
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

08:10 O promisiune
09:50 Falsificatorul
11:25 Reþeaua
12:30 Cealaltã femeie
14:20 Nuntaºi de închiriat
16:00 Ultimele zile disco
17:55 Filme ºi vedete
18:25 Falsificatorul
20:00 Banshee
20:55 Episoade
21:30 Northmen. Saga vikingilor
23:10 Trage tare ºi te scoþi
01:20 La ananghie
02:50 Sex Tape
04:25 Northmen. Saga vikingilor
06:00 Nebunie în Las Vegas

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
22:45 Erin Brockovich
2000, SUA, Dramã
01:30 Druizii
2001, SUA, Dramã, Istoric
03:30 Lecþii de viaþã (R)
04:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ

09:00 Teleshopping
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Rosario (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Rosario
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Inimã de þigan
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Daria, iubirea mea
02:00 Viaþã nedreaptã (R)
03:30 Inimã de þigan (R)
04:30 Daria, iubirea mea (R)
05:15 Doamne de poveste
06:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)

07:30 La Mãruþã
09:00 La bloc (R)
11:30 Operaþiunea "Petrecerea

anului" (R)
13:45 Leu în deºert (R)
16:15 La bloc
18:30 Zile fericite
20:30 Încurcãturi sentimentale
22:30 Procedura standard
00:45 Încurcãturi sentimentale

(R)
02:30 Cine A.M.
04:30 Tinerii justitiari
05:30 Zile fericite (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 X Factor
23:15 Soldatul universal: Ziua

rãzbunãrii
2012, SUA, Acþiune, SF
01:15 Observator (R)
02:15 Soldatul universal: Ziua

rãzbunãrii (R)
2012, SUA, Acþiune, SF
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 Pe banii pãrinþilor
00:00 Surfer de Nisa
2005, Franþa, Comedie
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:00 Pe banii pãrinþilor (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus din inima României

(R)
08:20 Focus Magazin (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Dosarele DNA (R)
12:30 ªcoala.tv (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:10 La TV (R)
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Iarna bobocilor
1977, România, Comedie
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:15 Focus Magazin (R)
02:00 Casanova
2005, Marea Britanie, Biografic,

Comedie, Dramã
03:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:00 Casanova (R)
2005, Marea Britanie, Biografic,

Comedie, Dramã
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Europa

League: Fenerbahce - Ajax
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Europa

League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Marea Þãcãnealã
20:30 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night
23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK,

Episodul 475
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

programe TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãriprograme TV / recomandãri



cuvântul libertãþii / 13vineri, 23 octombrie 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC JIUL SA Craiova, Str. Ca-

lea Bucureºti nr.1, jud. Dolj J16/
19/1991, CUI RO2308342. CON-
VOCATOR. In baza Actului con-
stitutiv al SC JIUL SA ºi a preve-
derilor Legii nr. 31/1990 republi-
catã, Administratorul Unic al SC
JIUL SA Craiova, cu sediul în
Craiova, Str. Calea Bucureºti
nr.1, jud. Dolj, având numar de
ordine în Registrul Comerþului
Dolj J16/19/1991 ºi având Cod
Unic de Înregistrare RO2308342,
convoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor SC
JIUL SA, la sediu societãþii, în
data de 25.11.2015, ora 11. Ordi-
nea de zi pentru AGAE este ur-
mãtoarea: 1.Discuþii cu Acþiona-
rii. 2.Reglementarea în evidenþa
structurii de acþionariat prin în-
locuirea denumirii acþionarului
AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sin-
tagmã „Statul român prin Auto-
ritatea pentru Administrarea
Activelor Statului”. La Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþio-
narilor SC JIUL SA vor putea
participa ºi vor putea vota toþi
acþionarii înregistraþi în Regis-
trul Acþionarilor la sfârºitul zilei
de 18.11.2015 – data de referin-
þã. Participarea la Adunarea Ge-
neralã Extraordinarã a Acþiona-
rilor se face în nume propriu sau
prin reprezentanþi mandataþi
prin procurã specialã, în condi-
þiile Legii nr. 31/1990 republica-
tã. Modelul se poate procurã de
la sediul societãþii începând cu
data de 16.11.2015. Procurile
speciale vor fi depuse la sediul

societãþii în original pânã la data
de 23.11.2015 iar la intrarea în
sala pentru participarea la
ºedinþã, acþionarii ºi reprezen-
tanþii lor se vor legitimã cu carte
de identitate, buletin de identi-
tate sau cu paºaport. In cazul
neîntrunirii condiþiilor de valida-
re, Adunarea Generalã Extraor-
dinarã a SC JIUL SA se convoa-
cã pentru data de 26.11.2015, la
aceeaºi orã, în acelaºi loc si cu
aceeaºi ordine de zi, data de re-
ferinþã rãmânãnd aceeaºi. Admi-
nistrator Unic, Opriº Florin.

S.C. EDOARDO DESIGN
SRL, titular al proiectului „Des-
fiinþare: C1 - clãdire nr. inven-
tar 1027; C2 - clãdire nr. inven-
tar 1028; C3 - clãdire birouri nr.
inventar 1029; C4 - clãdire nr.
inventar 1026; C5 - depozit nr.
inventar 1019; C6 - centrralã ter-
micã nr. inventar 1030, anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj, pentru proiec-
tul propus a fi amplasat în mu-
nicipiul Calafat, str. Nicolae Bãl-
cescu, nr. 137, judeþul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de luni- vineri, în-
tre orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro Publicul
interesat poate înainta comen-
tarii/ observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare pânã la data
de 28.10.2015.

INFORMARE Aceastã informa-
re este efectuata de: I.I. Mirescu Ali-
na, cu sediul în Com. Periºor, Str.
Henri Coandã, nr. 330, Tel:
0722340954, ce intenþioneazã sã so-
licite de la ADMINISTRAÞIA BAZI-
NALÃ DE APA JIU Craiova, aviz de
gospodarire a apelor/aviz de ampla-
sament pentru desfãºurarea activi-
tãþii de: „ÎNFIINÞAREA UNEI PLAN-
TAÞII POMICOLE LA I.I. MIRESCU
ALINA, ÎN COMUNA PERIªOR, JU-
DEÞUL DOLJ”. Localizat în EXTRA-
VILANUL COMUNEI PERIªOR, ÎN
TARLAUA 232. Aceastã investiþie
este NOUÃ. Aceastã solicitare de
aviz este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obþinã
informatii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodã-
rire a apelor pot contacta solicitan-
tul de aviz la adresa mentionatã.
Persoanele care doresc sã transmi-
tã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului
dupã data de 22 Octombrie 2015.

S.C. DIGITAL GRAFIX GROUP
SRL titular al proiectului “CON-
STRUIRE HALÃ DEPOZITARE ªI
PRELUCRARE LEMN” anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj pentru proiectul propus
a fi amplasat în comuna Malu Mare,
sat Preajba, str. Henry Ford, nr. 13C
bis. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1 în zilele de luni-
vineri între orele 9.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã la
data de 31.10.2015.



ANUNÞ

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Alocaþii, indemnizaþii, aju-
toare încãlzire locuinþe, Direcþia Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã, din ca-
drul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment Protecþie socialã ºi
asistenþi personali, Serviciul Stabilire ajutor social ºi protecþie socialã, Direcþia Ad-
ministraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã, din cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza,
nr. 7, în data de 23.11.2015, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã
se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Aloca-
þii, indemnizaþii, ajutoare încãlzire locuinþe, Direcþia Administraþie Publicã ºi Asisten-
þã Socialã:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartiment
Protecþie socialã ºi asistenþi personali, Serviciul Stabilire ajutor social ºi protecþie
socialã, Direcþia Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare
de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã
cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul

Resurse Umane.
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Anunþul tãu!

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

SPORT CLUB MUNICIPAL
Craiova, cu sediul în Craiova,
Str.Brestei, nr.4, Jud.Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocupa-
rea urmãtoarelor funcþii con-
tractuale vacante dupã cum ur-
meazã: Inspector de speciali-
tate IA (economist)- 1 post. Con-
diþii de participare la concurs:
Studii superioare, vechime-
minim 5 ani. Data ºi ora de des-
fãºurare a concursului:
17.11.2015, ora 10.00- proba
scrisã; Inspector de specialita-
te I (operator electronic ºi reþe-
le)- 1 post. Condiþii de partici-
pare la concurs: Studii superi-
oare, vechime- minim 2 ani.
Data ºi ora de desfãºurare a
concursului: 17.11.2015, ora
13.00- proba scrisã; Consilier
(pe probleme de imagine,
marketing, relaþii publice)- 2
posturi. Condiþii de participare
la concurs: Studii superioare.
Data ºi ora de desfãºurare a
concursului ºi a interviului:
24.11.2015, ora 10.00 - proba
scrisã. Depunerea dosarelor
de înscriere la concurs se va
efectua în maxim 10 zile lucrã-
toare de la afiºarea anunþului
la sediul clubului din Str.Bres-
tei, nr.4, Loc.Craiova. Datele de
participare la interviu ºi proba
practicã se vor afiºa odatã cu
rezultatele la proba scrisã, în
maxim 4 zile lucrãtoare. Relaþii
suplimentare la sediul clubu-
lui din Craiova, Str. Brestei, nr.
4, telefon/fax: 0351.451.807.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.





CONDUCEREA COMPANIEI
DE APÃ OLTENIA S.A. ªI COLE-
GII SUNT ALATURI DE IN-
G.MIRCEA PODEANU,ÎN ACES-
TE MOMENTE GRELE PRICI-
NUITE DE DECESUL TATÃLUI.

SINCERE CONDOLEANÞE
FAMILIEI ÎNDOLIATE

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zilei
de naºtere Adina -soþie,
Darius- fiu, Andra- sorã,
Elena ºi Costel – pãrinþi,
ureazã dragului lor CLAU-
DIU BAZÃVERDE sãnã-
tate, prosperitate, succes
în viaþã ºi  La Mulþi Ani!

OFERTE SERVICIU
World Vision România,
organizaþie neguverna-
mentalã creºtin - umanita-
rã, angajeazã Specialist
Marketing, 4 ore, în cadrul
Biroului zonal din Craiova.
Cerinþe: 1. Studii Universi-
tare de specialitate. 2. Ex-
perienþa în strîngeri de fon-
duri, marketing, identifica-
re ºi dezvoltare relaþii cu
corporaþii ºi donatori indi-
viduali, cu scopul precis
de a atrage resurse pen-
tru organizaþie, dezvoltare
relaþii cu potenþiali dona-
tori. 3. Cunoºtinþe avansa-
te de limba englezã. Per-
soanele interesate se pot
prezenta la biroul nostru
din Craiova - str.Mirceºti,
bl. M5 sc.1 ap.1, pentru a
aduce un CV ºi o scrisoa-
re de intenþie sau pot tri-
mite aceste documente
prin fax la nr.0251/
545.646. Data limitã 30
octombrie 2015. Telefon:
0251/ 592 815”. Persoa-
na de contact – Vasilica
Cîrlugea – 0731 444 783.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi
la contabilitate. Telefon:
0722/943.220.

Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
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Vând casã ultracentral.
Telefon: 0745/ 156.482.
VÂND urgent casã Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefom:
0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000
mp curte, grãdinã în Li-
vezi-Podari, ªoseaua
Naþionalã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu HORA-
TION, Craiova, str. Recu-
noºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci tip
Cramã. Profit substanþial.
Telefon: 0786/193.499.
Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, jude-
þul Vâlcea. Telefon: 0747/
453.261; 0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.

Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. + te-
ren 270 m.p. + casã cen-
tralã pe lemne + maga-
zie diverse, zona Catar-
giu Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe, te-
ren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial ne-
gociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci,
2 sãli lungime 30 m, mo-
bilatã, 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
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, comuna Va-
lea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.

Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pã-
tul ºi magazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogoºu - Dolj.
Telefon: 0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. 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. Tele-
fon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la stra-
da principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.

Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabrica-
þie 2008, benzinã ºi GPL.
Telefon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciu-
curi noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negociabil.
Telefon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând ladã frigorificã cu 5
sertare Arctic. Telefon:
0765/291.623.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând canapea, fotolii, ºifo-
nier, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz,
frigider, masã, scaune,
saltea copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 3 locuri de veci în ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calculator
instruire copii, douã roþi
155/13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, prelu-
crate - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.

Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemontatã,
TV color 102 cm, polizor
2500 Waþi, pat mecanic,
saltea, cãrucior handi-
cap, diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã supra-
pusã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 salte-
le relaxa, 1 ladã frigorificã
5 sertare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorife-
re fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.

Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, reduc-
tor oxigen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3
culoare negru. 2200 lei.
Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Tele-
fon: 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
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.

Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
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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:

Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Spaþiu comercial ultracen-
tral. Telefon: 0763/
980.248.
Inchiriez garsonierã mobi-
latã, zona Simplon. Tele-
fon: 0751/ 192.568
Inchiriez o camerã la bloc
la o fatã cu posibilitãþi de
platã a chiriei ºi utilitãþilor
lunar. Telefon: 0726/
497.404.
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere
mobilat Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon: 0766/
328.569.
Primesc în gazdã la bloc
Calea Bucurerºti 1 sau 2
fete. Telefon: 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. Te-
lefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gazdã
la bloc, Calea Bucureºti.
Telefon: 0762/850.986.

Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dol-
jului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 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 apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.
MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, modes-
tã, fãrã obligaþii. Rog serio-
zitate. Telefon: 0351/
181.202.
Vãduv, pensionar, fizic
plãcut 179/85, 61 ani, do-
resc doamnã vârstã apro-
piatã plãcutã fãrã vicii. Te-
lefon: 0720/0582.934.
Pensionar caut pensiona-
rã pentru convieþuire. Te-
lefon: 0762/728.493.
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65-
70/80, plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Te-
lefon: 0723/684.511.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
S.C. AUTO WJK SRL
anunþã pierderea certifi-
catelor constatatoare cu
Nr. 15.300/ 07.04.2008
pentru sediul social ºi terþi
ºi certificatul de înregis-
trare al societãþii. Se de-
clarã nule.
Pierdut legitimaþie de con-
curs la Facultatea de
Agronomie Ingineria Me-
diului Craiova pe numele
CALOTÃ LIGIA THEODO-
RA. Se declarã nulã.
PIERDUT Anexe de
funcþionare pentru SC
VASIROM SRL. Se de-
clarã nule.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova pe numele Ionicã
Florentina Alina. Se de-
clarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova pe numele Pa-
chia Elena Denisa. Se
declarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de
Facultatea de Horticultu-
rã Craiova pe numele
Paºol Georgiana. Se
declarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova pe numele Caza-
cu Roni-Cristiana. Se de-
clarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova pe numele Pipoi
Cristian. Se declarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Fa-
cultatea de Horticulturã
Craiova pe numele ªte-
fan Bogdan Cosmin. Se
declarã nulã.
PIERDUT Legitimaþie de
concurs eliberatã de Uni-
versitatea din Craiova, Fa-
cultatea de Ingineria ºi
Protecþia Mediului în Agri-
culturã pe numele Voicu
(Stãicuºi) Mariana Mihae-
la. Se declarã nulã.

DECESE
Familia anunþã cu du-
rere trecerea în nefiin-
þã a iubitului nostru
soþ, tatã ºi bunic, prof.
PODEANU CONSTAN-
TIN OCTAVIAN suflet
nobil ºi generos. Cor-
pul neânsufleþit se aflã
depus la Biserica Har-
ºu. Slujba de înmor-
mântare are loc azi,
23.10.2015, ora 12.00.
Vei rãmâne mereu în
inimile noastre!
CONDOLEANÞE
Rectorul Universitãþii
din Craiova ºi  membrii
Consiliului de Adminis-
traþie al Universitãþii din
Craiova transmit since-
re condoleante dom-
nului decan al Facultã-
þii de Automaticã, Calcu-
latoare ºi Electronicã,
prof. univ. dr. Eugen
Bobaºu, la trecerea în
nefiinþã a mamei  sale.
Membrii Senatului
Universitãþii din Craio-
va  transmit sincere
condoleanþe  domnu-
lui decan al Facultãþii
de Automaticã, Calcu-
latoare ºi Electronicã,
prof.univ.dr. Eugen
Bobaºu ºi familiei,  in
clipele de mare triste-
te pricinuite de dece-
sul mamei sale. Since-
re condoleanþe!

Promoþia 1961 a liceu-
lui Fraþi Buzeºti Craio-
va anunþã cu mare
durere ºi consternare
pierderea colegului ºi
prietenului lor de o
viaþã, dupã o lungã ºi
grea suferinþã Prof.
PODEANU OCTAVIAN
(TAVI ). A fost pentru
noi în permanenþã un
bãiat inteligent, prie-
tenos, totdeauna
apropiat de cei din jur
de elevii ºi colegii sãi
profesori. Fie cã a
fost profesor, fie cã a
fost inspector- ºef în
învãþãmântul preuni-
versitar, fie cã a fost
director de ºcoalã, fie
cã a fost viceprimarul
Craiovei – TAVI a pãs-
trat aceiaºi omenie,
cumpãtare ºi pregãti-
re prpfesionalã- tot-
deauna noi, colegii lui
mândrindu-ne cu co-
legul nostru. Soþiei
Letiþia, copiilor Mãdã-
lina ºi Mircea, le
transmitem sincere
condoleanþe, pentru
noi el va rãmâne tot-
deauna înscris în ca-
talogul promoþiei 1961
Fraþi Buzeºti. În nume-
le colegilor, colectivul
de iniþiatori: prof. Doina
Frunzescu, Marilena
Stroie, Cornelia Buzes-
cu, Prof. Dr. Corneliu
Sabetay.

Familia Conf.univ.dr.
Mircea Zãvãleanu este
alãturi de  bunul prie-
ten, prof.univ.dr. Eugen
Bobaºu, în clipele de
mare durere pricinuite
de trecerea în nefiinþã
a mamei sale. Sincere
condoleanþe familiei
îndoliate!
Regretãm din inimã
pierderea bunului nos-
tru prieten de-o viaþã,
TAVI PODEANU. Since-
re condoleanþe întregii
familii! Coca ºi Florin
Armeanu.
Fam. Aristidie Gheor-
ghiu ºi fam. Maria Dobri-
nescu îºi exprimã pro-
fundul regret la decesul
omului deosebit OCTA-
VIAN PODEANU. Since-
re condoleanþe familiei!
Prof. Aristidie Gheor-
ghiu îºi exprimã con-
sternarea la aflarea
veºtii decesului prema-
tur al eminentului  pro-
fesor ºi cu o bogatã
culturã OCTAVIAN PO-
DEANU. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Colectivul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj
este alãturi de familia în-
dureratã la decesul ce-
lui ce a fost Prof. PODEA-
NU OCTAVIAN. Dumne-
zeu sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace!Sincere
condoleanþe!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

PSG ºi Real Madrid ºi-au împãrþit punctele, mier-
curi searã, pe “Parc des Princes”, la capãtul unui
meci departe de aºteptãri ºi care s-a încheiat cu un
rezultat alb, 0-0. A fost prima datã dupã 40 de parti-
de consecutive când spaniolii nu marcheazã în gru-
pele UEFA Champions League, mai exact din no-
iembrie 2008, de la un 0-2 pe terenul lui Juventus.

În prima reprizã, neamþul Kevin Trapp a fost la
post la execuþie semnatã de Jese Rodriguez, iar apoi
portarul transferat de PSG de la Eintracht Frank-
furt a intervenit ºi la o loviturã de cap a lui Cristia-
no Ronaldo.

În partea a doua, parizenii au fost ºi ei aproape de
gol, prin Cavani, care nu a profitat de centrarea lui
Thiago Motta. Ultimul cuvânt l-a avut Ronaldo, dar
ºutul sãu a trecut puþin pe lângã poarta adversã.

Madrilenii se pot însã considera mulþumiþi de re-
zultat, din moment ce nu s-au putut baza pe vedetele
Bale, James Rodriguez, Benzema ºi Modric, tocmai

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 3-A

PSG – Real sau la pomul lãudat…PSG – Real sau la pomul lãudat…PSG – Real sau la pomul lãudat…PSG – Real sau la pomul lãudat…PSG – Real sau la pomul lãudat…

Rezultate consemnate miercuri

GRUPA A: Malmo FF – ªahtior Doneþk 1-0 (Rosenberg 17), Paris SG – Real Madrid
0-0.

Clasament: 1. Real 7p, 2. PSG 7p, 3. Malmo 3p, 4. ªahtior 0p.

GRUPA B: ÞSKA Moscova – Manchester Utd 1-1 (Doumbia 15 / Martial 65), Wol-
fsburg – Eindhoven 2-0 (Dost 46, Kruse 57).

Clasament: 1. Wolfsburg 6p, 2. Man. Utd 4p, 3. ÞSKA 4p, 4. Eindhoven 3p.

GRUPA C: Atletico Madrid – Astana 4-0 (Saul 23, Martinez 29, Oliver Torres 63,
Dedechko 89 aut.), Galatasaray – Benfica 2-1 (Inan 19 pen., Podolski 33 / Gaitan 2).

Clasament: 1. Atletico 6p, 2. Benfica 6p, 3. Galatasaray 4p, 4. Astana 1p.

GRUPA D: Juventus – Monchengladbach 0-0, Manchester City – Sevilla 2-1 (Rami
36 aut., De Bruyne 90+1 / Konoplyanka 30).

Clasament: 1. Juventus 7p, 2. City 6p, 3. Sevilla 3p, 4. Monchengladbach 1p.

în cea mai dificilã deplasare din grupe.
În urma acestei remize, ambele echipe au acumu-

lat câte 7 puncte din 9 posibile, iar câºtigãtoarea gru-
pei se va decide, mai mult decât probabil, la revanºa
de peste douã sãptãmâni.

În aceeaºi grupã (A), Malmo a stricat “centena-
rul” lui Lucescu, ajuns la meciul 100 în aceastã fazã,
suedezii impunându-se cu 1-0, rezutat în urma cã-
ruia ªahtior rãmâne la cota zero atât în dreptul golu-
rilor, cât ºi în dreptul punctelor.

Altfel, Manchester City devine o specialistã a fi-
nalurilor de meci, dupã victoria de la Monchenglad-
bach (2-1; cu u gol al lui Aguero în minutul 90),
“cetãþenilor” cãzându-le de astã datã victimã Sevilla,
tot 2-1, graþie unei reuºite semnate de cãtre De Bru-
yne (90+1). În ambele partide City a revenit de la 0-
1. Performanþã excelentã ºi pentru Monchenglad-
bach, care a smuls un punct (0-0) în fief-ul liderului
Juventus.

Iatã ce s-a întâmplat ºi marþi

GRUPA E: BATE Borisov – FC Barcelona 0-2 (Rakitic 48, 64), Bayer Leverkusen – AS
Roma 4-4 (Hernandez 4 pen., 19, Kampl 84, Mehmedi 86 / De Rossi 29, 38, Pjanic 54,
Iago Falque 73).

Clasament: 1. Barcelona 7p, 2. Leverkusen 4p, 3. BATE 3p, 4. Roma 2p.

GRUPA F: Arsenal – Bayern Munchen 2-0 (Giroud 77, Ozil 90+4), Dinamo Zagreb –
Olympiacos 0-1 (Ideye Brown 79; Alexandru Mãþel a fost integralist la gazde).

Clasament: 1. Bayern 6p, 2. Olympiacos 6p, 3. Arsenal 3p, 4. Dinamo Zagreb 3p.

GRUPA G: FC Porto – Maccabi Tel Aviv 2-0 (Aboubakar 37, Brahimi 41), Dinamo Kiev
– Chelsea 0-0.

Clasament: 1. Porto 7p, 2. Dinamo Kiev 5p, 3. Chelsea 4p, 4. Maccabi 0p.

GRUPA H: Zenit St. Petersburg – Lyon 3-1 (Dzyuba 2, Hulk 56, Danny 82 / Lacazette
49), Valencia – Gent 2-1 (Feghouli 15, Mitrovic 72 aut. / Foket 40).

Clasament: 1. Zenit 9p, 2. Valencia 6p, 3. Gent 1p, 4. Lyon 1p.

Rãmasã cu cele trei puncte
din runda inauguralã, CS
Universitatea II Craiova va
încerca, astãzi, sã opreascã la
cota 6 ºirul înfrângerilor.
Adversarã îi va fi Cetate Deva,
într-un meci ce va debuta la ora
15:00, la Iºalniþa. Etapa trecutã,
alb-albaºtrii au cedat cu 1-2 în
deplasarea de la CS Ineu,
formaþie aflatã în acel moment
în posesia lanternei roºii, timp în
care ardelenii îºi treceau în cont
primul lor punct “afarã”, 0-0 la
Motru.

Partida din aceastã dupã-
amiazã va fi arbitratã de birgadã
condusã de Sergiu Popa (Aiud/
Alba), ajutat de Ionuþ Cojocaru
(Giurgiu) ºi de Florin Potora –
de asemenea din Aiud. La masa
observatorilor au fost însãrcinaþi
sã stea Ioan Filip (Slatina) ºi Ion
Lupºa (Caransebeº).

Cum am notat deja în progra-
mul etapei din Seria 4, ACSO
Filiaºi, cãzutã pe ultimul loc
dupã runda trecutã, va juca
mâine, în deplasare, cu Minerul
Motru. Tot mâine va evolua ºi
CS Podari, cealaltã reprezentantã
a Doljului în al treilea eºalon
(Seria 3), elevii lui Dragoº Bon
înfruntând, în Ilfov, echipa
secundã a celor de la FC
Voluntari.

LIGA A III-A

Iese “satelitul” din pasa neagrã?

Seria 4 – etapa a 9-a
Astãzi, 15:00: CS U II CRAIOVA – Cetate Deva, Mãgura Cisnãdie –

Performanþa Ighiu, Nuova Mama Mia Becicherecul Mic – CS Ineu.
Mâine, 15:00: Minerul Motru – ACSO Filiaºi, Metalurgistul Cugir –

Pandurii II, Millenium Giarmata – FC Hunedoara, ASU Poli Timiºoara –
Naþional Sebiº. Municipal Lugoj stã.

1. Sebiº   19 9. Motru 9
2. Poli*   18 10. Cisnãdie* 8
3. Lugoj   18 11. Deva* 7
4. Ighiu   15 12. Giarmata* 5
5. Cugir*   13 13. Ineu* 4
6. Mama Mia*   13 14. CS U CRAIOVA* 3
7. Pandurii II   12 15. FILIAªI 3
8. Hunedoara   12

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga

I: CSMS Iaºi – Concordia Chiaj-
na, ACS Poli Timiºoara – CFR
Cluj.

DIGI SPORT 2
8:10 – MOTO GP – Marele

Premiu al Malaeziei: FP2 / 15:30
– TENIS (F) – Kremlin Cup, la
Moscova, în Rusia: semifinale /
18:00, 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: HCM Baia
Mare – Larvik, Savehof – CSM
Bucureºti / 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Rayo Valleca-
no – Espanyol / 4:00 – MOTO
GP – Marele Premiu al Malaeziei:
FP3.

DIGI SPORT 3
17:30 – TENIS (F) – Kremlin

Cup, la Moscova, în Rusia: se-
mifinale / 19:30, 21:30 – FOT-
BAL – Ligue I: Caen – Nantes,
Lyon – Toulouse.

DIGI SPORT 4
18:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: Dinamo – Energia Tg.
Jiu / 19:45, 21:30 – BASCHET
(M) – Euroliga: Zalgiris Kaunas
– Lokomotiv Kuban Krasnodar,
Barcelona – Stelmet Zielona
Gora.

DOLCE SPORT
18:00 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: HCM Baia Mare –
Larvik / 20:30 – FOTBAL – Liga

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

I: ACS Poli Timiºoara – CFR
Cluj.

DOLCE SPORT 2
13:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Viena, în Austria / 18:00 –
FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi –
Concordia Chiajna / 20:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: Savehof – CSM Bucureºti /
21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Rayo Vallecano – Espanyol.

EUROSPORT
13:00, 20:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Luxembourg-Vil-
le, în Luxemburg / 23:00 – CI-
CLISM PE PISTÃ – La Londra,
în Regatul Unit: ziua a 6-a / 1:45
– FOTBAL – Cupa Mondialã
Under 17, în Chile: Croaþia –
Nigeria.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia –

Ekstraklasa: Ruch Chorzow –
Slask Wroclaw / 21:30 – FOT-
BAL Germania – Bundesliga: Hof-
fenheim – Hamburg / 23:30, 2:00
– FOTBAL – Cupa Mondialã Un-
der 17, în Chile: Anglia – Coreea
de Sud, Statele Unite – Chile.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS

Poli Timiºoara – CFR Cluj.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I:

CSMS Iaºi – Concordia Chiajna.
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1. Astra 14 9 3 2 25-16 30
2. Viitorul 14 7 5 2 23-12 26
3. Steaua 14 7 5 2 17-9 26
4. Pandurii 14 7 5 2 18-12 26
5. Dinamo 14 6 6 2 17-10 24
6. ASA 14 4 7 3 13-10 19
7. Craiova 14 5 4 5 15-13 19
8. CSMS Iaºi 14 4 4 6 11-18 16
9. CFR Cluj 14 5 5 4 18-14 14
10. ACS Poli 14 3 5 6 10-18 14
11. Botoºani 14 2 6 6 11-18 12
12. Concordia 14 2 4 8 13-22 10
13. Voluntari 14 0 6 8 9-23 6
14. Petrolul 14 1 7 6 8-14 4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XV-a
CSMS Iaºi – Chiajna, azi, ora 18
ACS Poli – CFR Cluj, azi, ora 20.30
FC Voluntari – Petrolul, sâmbãtã, ora 18
ASA – Astra, sâmbãtã, ora 20.30
Craiova – Dinamo, duminicã, ora 15
Steaua – Pandurii, duminicã, ora 20.30
Viitorul – FC Botoºani, luni, ora 20.30

Antrenorul Universitãþii Craiova,
Emil Sãndoi, a prefaþat derby-ul cu
Dinamo, programat duminicã,
spunând cã se aºteaptã la o emula-
þie în rândul fanilor, cãrora le-a
solicitat rãbdare ºi încurajãri pânã
în ultimul minut. Totodatã, Sãndoi
aºteaptã o mobilizare maximã a ju-
cãtorilor sãi, sperând ca aceºtia sã
nu mai repete erorile din defensivã
de la Botoºani. „Ca de fiecare datã,
un meci Universitatea – Dinamo
declanºeazã orgolii mari. Confrun-
tãrile cu ei sunt mult mai aprige,
au altã încãrcãturã atât în teren,
dar mai ales în tribunã. Astfel, in-
diferent cã eºti din Insulele Capu-
lui Verde ori din Bulgaria pentru un
astfel de joc trebuie sã fi capacitat
la maxim. E o altã stare de compe-
tiþie, o presiune pozitivã. Este unul
dintre jocurile grele pe care le
avem. Dinamo a fãcut foarte mul-
te transferuri, Gnohere ºi Essom-
be au înscris de fiecare datã, nu
ºtiu unde ar fi fost echipa bucu-
reºteanã fãrã golurile lor. Au avut
ºi avantajul cã etapã de etapã au
putut folosi cam acelaºi 11, în spe-
cial linia defensivã a fost aceeaºi,
faþã de noi care am avut de fieca-
re datã probleme cu fundaºii ºi a
trebuit sã improvizãm. Cel mai
important pentru meciul de dumi-
nicã este sã nu facem greºeli in-
dividuale. ªi astfel vom putea sã
recuperãm punctele pierdute ne-
meritat la Botoºani“ a declarat
antrenorul oltean.

Emil Sãndoi a vorbit ºi despre
interesul Stelei pentru unul dintre
jucãtorii ªtiinþei: „Steaua a vrut ju-
cãtori ºi de la Astra ºi de la alte
echipe ºi nu a reuºit sã-I transfe-
re. Pentru Mateiu este important
sã se concentreze la evoluþiile lui
la Universitatea. Sã joace din ce în
ce mai bine pentru cã are potenþial

sã fie în lotul lãrgit pentru Euro.
Cât priveºte transferurile, atât el,
cât ºi ceilalþi jucãtori ai Universitã-
þii trebuie sã se gândeascã sã joace
cât mai bine pentru a prinde con-
tracte în strãinãtate“.

Sãndoi a anunþat cã Izvoranu,
Acka ºi Zlatinski nu vor juca, în
timp ce Madson este recuperat, dar
nu va fi titular, el urmând a fi tre-
cut totuºi pe foaia de joc.

Iliev s-a impus deja
ca lider de grup

Fundaºul Valentin Iliev ar putea
fi titular în meciul de duminicã,
dupã ce a redebutat în alb-albastru
în finalul partidei de la Botoºani:
„Eu vreau sã câºtig împotriva ori-
cãrei echipe, nu doar cu Dinamo,
ASA sau Steaua. Victoria este cea
mai importantã ºi vom face tot ce
este posibil sã o obþinem. Eu am
marcat de douã ori împotriva lui
Dinamo într-un meci, pe vremea
când evoluam la Steaua, dar mai
mult m-a bucurat atunci victoria
decât acea dublã. Nu este impor-
tant cine marcheazã, ci sã dãm un
gol mai mult decât adversarul. Fie-
care meci este special, nu doar cele
împotriva rivalelor din Bucureºti.
Este adevãrat, în atacul lui Dina-
mo sunt jucãtori buni, Gnohere ºi
Essombe, dar fotbalul nu se joacã
între doi-trei jucãtori, iar noi tre-
buie sã demonstrãm cã formãm o
echipã cu caracter. Iar în scurta
perioadã în care am venit am vã-
zut cã la echipã avem un colectiv
foarte bun, bãieþi senzaþionali“.
Despre Iliev, Emil Sãndoi a preci-
zat cã s-a impus deja ca un lider la
echipã: “Venirea lui Vali Iliev este
de bun augur, este un lider de echi-
pã, iar cu timpul, cu siguranþã, vom
creºte în organizarea jocului”.

Sãndoi ºi Iliev sperã ca la derby-ul de duminicã
stadionul sã fie arhiplin, iar fanii sã-ºi poarte

favoriþii spre victorie
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