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- Când Popescu ºi-a dat seama cã
nu se pricepe la nimic, a intrat în
politicã.

De la an la an, localnicii din Cãlãraºi se lasã
ispitiþi de noi culturi agricole. Dacã în vara trecu-
tã, cãpºunele au fost vedeta câmpurilor de pe ma-
lul Dunãrii, acum este urmãritã cu maxim interes o
suprafaþã de 40 de hectare pe care s-a plantat
rapiþã. Cultivatorii au investit bani fru-
moºi ºi, la începutul verii, sperã sã scoa-
tã ºi primul profit. Câºtigul lor depinde
de modul cum va fi vremea în iarnã, dar
ºi în primãvarã. 55555 RE
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Când “Înainte” era... perestroikist!Când “Înainte” era... perestroikist!Când “Înainte” era... perestroikist!Când “Înainte” era... perestroikist!Când “Înainte” era... perestroikist!
Cu siguranþã pe nimeni nu mai intereserazã ce s-a petrecut acum 26 de ani la Craiova,

ziua de 28 octombrie 1989 “picând” într-o sâmbãtã cu cer trist, plumburiu, sã nu-l mai
evocãm pe Bacovia, doar cerul asemãnându-se zilelor acestea. În rest, doar amintiri. Chiar
dacã ziariºtii rãmân istoricii clipei, cã aºa li s-a spus, faptul la care am sã mã refer nu avea
cum sã fie consemnat în presa vremii, din motive subînþelese. El se gãseºte însã îndosariat
în Arhivele Naþionale – Serviciul judeþean Dolj ºi poate
vreodatã va interesa istoricii dornici de adevãr.
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Mitzura Arghezi a murit
la vârsta de 90 de ani
Mitzura Arghezi, fiica poetului Tudor

Arghezi, a murit ieri-dimineaþã, la vârsta
de 90 de ani, informeazã reprezentanþii
Muzeului Naþional al Literaturii Române
(MNLR) din Bucureºti. Pe parcursul în-
tregii sale vieþi, a contribuit major la va-
lorificarea ºi promovarea moºtenirii lite-
rare ºi culturale pe care a preluat-o de la
tatãl sãu. A susþinut MNLR în toate ac-
tivitãþile culturale organizate ºi desfãºu-
rate fie la Casa Memorialã “Tudor Ar-
ghezi - Mãrþiºor”, al cãrei custode a fost
în ultimii 40 de ani, fie în cadrul eveni-
mentelor organizate la sediul acestuia.
Domnica Teodorescu – cunoscutã sub
numele de scenã Mitzura Arghezi – era
internatã, din luna septembrie, într-un
cãmin de bãtrâni privat din sectorul 1 al
Capitalei. S-a nãscut pe 10 decembrie
1928, în Bucureºti. În 1948 ea ºi fratele
sãu Baruþu au fost exmatriculaþi de la
Facultatea de Litere, dupã ce poetul a
fost interzis. De asemenea, a studiat ba-
letul cu balerina ºi coregrafa Floria Cap-
sali ºi a dansat pe scena Teatrului Naþi-
onal din Bucureºti, descoperind astfel
ºi teatrul. Mitzura Arghezi a jucat în pes-
te 100 de spectacole de teatru ºi 18 filme.
A fost aleasã de douã ori în funcþia de
deputat român, în legislaturile 1996-2000
ºi 2000-2004, pe listele PRM.

Linie telefonicã gratuitã
pentru copiii cu pãrinþi plecaþi
la muncã în strãinãtate
O linie telefonicã gratuitã ºi o platfor-

mã online, dedicate copiilor cu pãrinþi
plecaþi la muncã în strãinãtate, au fost
lansate, ieri, de Organizaþia Salvaþi Co-
piii, în cadrul unui eveniment organizat
cu sprijinul Administraþiei Prezidenþiale
ºi gãzduit de Muzeul Naþional Cotroceni.
Astfel, copiii care au nevoie de consilie-
re pot apela gratuit, de pe teritoriul Ro-
mâniei, numãrul telefonic 0800.070.040,
unde pot primi informaþii ºi consiliere
gratuitã, de luni pânã vineri, în interva-
lul orar 9,30-17,30. Numãrul poate fi ape-
lat ºi de persoanele în grija cãrora au
rãmas copiii, precum ºi de specialiºtii în
domeniul protecþiei copilului ºi educa-
þiei. Platforma www.copiisinguriacasa.-
ro va include articole dedicate pãrinþilor
ºi persoanelor în grija cãrora au rãmas
copiii, dar ºi specialiºtilor. De asemenea,
va cuprinde ºi o secþiune prin care se
pot adresa întrebãri specialiºtilor, care
vor rãspunde pe e-mail.

Preºedintele Klaus Iohannis a avut, ieri dupã-
amiazã, la Palatul Cotroceni, o întâlnire de apro-
ximativ 30 de minute cu premierul Victor Ponta,
la invitaþia ºefului statului. “Întâlnirea cu preºe-
dintele Iohannis, deschidere totalã pentru dia-
log, respect reciproc ºi colaborare Guvern-Pre-
ºedinþie pentru bunul mers al României”, a scris
Ponta pe contul sãu de Twitter, la finalul întâlni-
rii cu preºedintele. În conferinþa de presã pe care
a susþinut-o luni searã, preºedintele Klaus Io-
hannis a declarat cã, dupã revenirea de la reu-
niunea de la Bruxelles privind criza refugiaþilor,
a vorbit la telefon cu Victor Ponta, pe care l-a
invitat la o discuþie marþi, premierul confirmând
pentru Mediafax participarea. “Da, am vorbit la
telefon ºi l-am invitat pentru mâine (astãzi – n.r.)
la o discuþie”, a precizat Klaus Iohannis, între-
bat dacã a discutat cu acesta dupã ce s-a întors
de la reuniunea de la Bruxelles.

De altfel, criza refugiaþilor ºi reuniunea de la
Bruxelles a fost un motiv de polemicã între preºe-
dinte ºi premier. Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat luni cã premierul Victor Ponta este foarte
belicos în ultima vreme ºi crede cã prin ieºirile pe
care le are, cum ar fi cea referitoare la reuniunea de
la Bruxelles, oamenii uitã cã este judecat penal
pentru evaziune ºi fals în înscrisuri. Întrebat cum
comenteazã declaraþiile premierului potrivit cãrora
preºedintele nu face nimic ºi tace la Bruxelles ca

Preºedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, ce-
rerea de urmãrire penalã a lui Petre Roman, Gelu-
Voican Voiculescu ºi a lui Victor Atanase Stãncu-
lescu, a anunþat Administraþia Prezidenþialã, de-
mersul având legãturã cu anchetarea evenimen-
telor din timpul mineriadei din 1990.

Cererea a fost trimisã ministrului Justiþiei Ro-
bert Cazanciuc ºi se referã la Petre Roman, fost
prim-ministru în perioada 26 decembrie 1989 – 26
septembrie 1991, Gelu-Voican Voiculescu, fost vi-
ceprim-ministru în perioada 28 decembrie 1989 –
28 iunie 1990, ºi Victor Atanase Stãnculescu, fost
ministru al Apãrãrii Naþionale în perioada 16 fe-
bruarie 1990 – 30 aprilie 1991. Solicitarea adresa-
tã lui Iohannis a fost transmisã de procurorul ge-

PNL a depus, ieri, la Senat, moþi-
unea simplã împotriva ministrului de
Interne, Gabriel Oprea, textul cu ti-
tlul “Gabriel Oprea, demis pentru sfi-
dare, aroganþã, abuz ºi dispreþ în
desfãºurarea funcþiei publice” fiind
semnat de 49 de senatori liberali ºi
neafiliaþi. “Tãcerea prelungitã, urma-
tã de declaraþii publice generate doar
la presiunea strãzii (...) a fundamen-
tat ideea cã ministrul Gabriel Oprea
are ceva de ascuns ºi cã suspiciuni-
le opiniei publice legate de muºa-
malizarea cazului au o bazã realã”,
susþin liberalii în textul moþiunii sim-
ple care poartã titlul “Gabriel Oprea,
demis pentru sfidare, aroganþã, abuz
ºi dispreþ în exercitarea funcþiei pu-
blice”. Potrivit textului citat, OUG
195/2002 prevede cã dreptul la co-
loanã oficialã îl au doar preºedinte-
le, premierul ºi preºedinþii celor
douã Camere ale Parlamentului, mi-
niºtrii având acest drept doar în si-
tuaþii de urgenþã.

Liberalii mai spun cã “atitudinea
opacã, sfidãtoare ºi surdã la apelu-
rile succesive la transparenþã a ge-
nerat o crizã de imagine în care a
fost împins ministerul de Interne ºi
a devoalat un mod gãunos în care
ministrul Oprea a înþeles sã îºi exer-
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“surda în horã”, Iohannis a replicat cã el îºi face
treaba ºi cã ºeful Executivului îºi imagineazã cã
printr-o astfel de atitudine “belicoasã” reuºeºte
sã facã opinia publicã sã uite cã este trimis în jude-
catã pentru fals în înscrisuri, complicitate la eva-
ziune fiscalã ºi spãlare de bani.

“Eu îmi fac treaba, dar în ceea ce priveºte afir-
maþiile fãcute de primul ministru, domnul Ponta
este foarte belicos în ultima vreme. Impresia mea
este cã prin aceastã atitudine crede cã oamenii uitã

cã este judecat penal pentru evaziune fiscalã ºi
complicitate la evaziune fiscalã ºi spãlare de bani”,
a declarat preºedintele Iohannis.

Reacþia sa vine dupã ce Victor Ponta i-a trans-
mis tot luni cã cineva trebuie sã facã publicã pozi-
þia României, în condiþiile în care ”preºedintele nu
face nimic” ºi tace la Bruxelles ca „surda în horã”.
“Vreau sã lãmuresc populaþia României ºi pe cetã-
þeanul Klaus care e situaþia cu refugiaþii. Existã, în
acest moment, o tendinþã pe plan european înce-
putã întâi de Ungaria, dar care poate continua ºi în
cazul Sloveniei, Croaþiei, Austriei, Germaniei de a-
ºi închide graniþele ºi, atunci, datoria mea faþã de
cetãþenii României, cã de-asta sunt prim-ministru,
am o datorie faþã de cetãþeni, am mers sã discut cu
principalii noºtri parteneri, pe plan regional, ºi anu-
me Bulgaria ºi Serbia, ca sã avem o acþiune ºi o
coordonare pe ceea ce este totuºi cea mai mare
provocare în acest moment”, a spus Ponta, la se-
diul PSD, înainte de ºedinþa BPN.

Disputa a luat naºtere dupã ce Victor Ponta a
participat sâmbãtã, la Sofia, la o întrevedere cu
omologii bulgar ºi sârb, unde au vorbit despre
posibilitatea închiderii graniþelor în faþa valului de
imigranþi. Duminicã, înainte de a pleca la reuniu-
nea de la Bruxelles pe tema refugiaþilor, Klaus Io-
hannis a declarat cã premierul nu l-a consultat, nu
a avut mandat sã angajeze România ºi s-a “plimbat
pânã la Sofia”.

neral al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie.

Totodatã, aratã Administraþia Prezidenþialã,
Parchetul de pe lângã Înalta Curte a fost înºtiin-
þat cu privire la formularea acestor cereri. Procu-
rorii militari au dispus schimbarea încadrãrii juri-
dice ºi efectuarea în continuare a urmãririi penale
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii contra umani-
tãþii, constând în reprimarea violentã a manifes-
taþiei din Piaþa Universitãþii din dimineaþa zilei de
13 iunie 1990. Evenimentele s-au soldat cu dece-
sul a patru persoane ºi rãnirea prin împuºcare a
altor trei, precum ºi vãtãmarea corporalã ºi lipsi-
rea de libertate a aproximativ 1.000 de persoane.

“În perioada urmãtoare, vor fi audiate per-

soanele faþã de care s-a dispus efectuarea în con-
tinuare a urmãririi penale sub aspectul sãvârºirii
infracþiunii contra umanitãþii prev. de 439 lit. a, g
ºi j din Codul penal ºi care la data evenimentelor
deþineau funcþii de conducere la nivelul struc-
turilor civile ºi militare ale statului, precum ºi în
cadrul unor unitãþi economice”, a anunþat Par-
chetul General. Pânã în prezent, în acest dosar
au fost puºi sub acuzare fostul preºedinte Ion
Iliescu, fostul director al SRI Virgil Mãgureanu,
amiralul în rezervã Emil “Cico” Dumitrescu, Ca-
zimir Ionescu, fost vicepreºedinte al CPUN, fos-
tul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Coz-
ma, ºi fostul ºef al parchetelor militare, Mugurel
Florescu.

Preºedintele a semnat cererea de urmãrire penalã
pentru Roman, Voican Voiculescu ºi Stãnculescu

Moþiune PNL împotriva lui Gabriel Oprea, depusã la Senat

cite funcþia publicã”. PNL îi trans-
mite lui Gabriel Oprea cã Ministe-
rul de Interne “nu este o moºie” pe
care sã îºi exerseze “apucãturile de
stãpân”, afirmând cã poliþiºtii au
alte atribuþii, conform prevederilor
legale, decât acelea de a-l servi pe
Gabriel Oprea, “în scop personal,
prin traficul din Bucureºti”. Libe-
ralii îi cer lui Gabriel Oprea sã lãmu-
reascã aspectele care au trezit sem-
ne de întrebare în rândul opiniei
publice, cu privire la contextul în
care s-a petrecut accidentul rutier
în care poliþistul Bogdan Giginã ºi-
a pierdut viaþa.

“Era necesarã însoþirea coloanei
oficiale de cãtre Brigada Rutierã ºi
poliþist pe motocicletã? Era justifi-
catã urgenþa deplasãrii ministrului
Gabriel Oprea cu aceste facilitãþi,
conform cadrului legal în vigoare? 
(...) S-a oprit (Gabriel Oprea-n.r) la
locul accidentului sau nu? A fost
Bogdan Giginã presat sã ruleze, pe
motocicletã, mult prea repede, date
fiind condiþiile meteo improprii?”,
sunt întrebãrile pe care PNL le reia
în textul moþiunii.

PNL îl ironizeazã pe Oprea, în tex-
tul moþiunii,  afirmând cã a demon-
strat “cu brio” cã  respectã deviza

enunþatã, nu demult,
“Nu lãsãm pe nimeni
în urmã!”. “Am con-
statat cã ne-aþi acuzat
de politizarea acestei
tragedii. Demersul
nostru este acela de a
cere transparenþã ºi de
a preveni muºamaliza-
rea. Este de-a dreptul
ruºinos ca din situa-
þia dumneavoastrã sã
faceþi o astfel de acu-
zaþie politicã. Trebuie
sã înþelegeþi ºi dum-
neavoastrã cã Româ-
nia nu mai poate fi þara
în care vinovatul este
cel care a decedat”,
au mai spus liberalii în
moþiunea depusã. Po-
trivit liberalilor, “calea demnitãþii,
onoarei, onestitãþii ºi decenþei po-
litice” ar fi fost prezentarea demi-
siei, care “ar fi putut însemna un
interimat de 45 de zile, asigurat de
un alt membru al Guvernului, cu
posibilitate de prelungire”, lucru
care ar fi oferit o garanþie minimalã
cã nu se încearcã o muºamalizarea
a cazului.

Potrivit PNL, deºi  adoptarea

acestei moþiuni simple nu are con-
secinþe juridice directe, aceasta ”es-
te un mesaj politic fundamental care
nu poate fi ignorat de actualul Gu-
vern”. Potrivit vicepreºedintelui
social-democrat al Senatului, Ioan
Chelaru, data la care va fi dezbãtutã
moþiunea simplã depusã de liberali
ºi supusã votului senatorilor se va
stabili de cãtre preºedintele Sena-
tului, Cãlin Popescu Tãriceanu.

Atitudinea opacã, sfidãtoare a generat o crizã de imagine în care a fost împins Ministerul de Interne
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Cu siguranþã pe nimeni nu mai
intereserazã ce s-a petrecut acum
26 de ani la Craiova, ziua de 28
octombrie 1989 “picând” într-o
sâmbãtã cu cer trist, plumburiu,
sã nu-l mai evocãm pe Bacovia,
doar cerul asemãnându-se zilelor
acestea. În rest, doar amintiri.
Chiar dacã ziariºtii rãmân istori-
cii clipei, cã aºa li s-a spus, fap-
tul la care am sã mã refer nu avea
cum sã fie consemnat în presa
vremii, din motive subînþelese. El
se gãseºte însã îndosariat în Ar-
hivele Naþionale – Serviciul jude-
þean Dolj ºi poate vreodatã va in-
teresa istoricii dornici de adevãr.
Sfârºitul lui octombrie 1989, când
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia,

chiar Bulgaria schimbau macazul
istoriei, iar “zidul Berlinului” mai
avea de trãit câteva zile, genera
maximã îngrijorare la Bucureºti,
unde “Ei”, Nicolae ºi Elena Ceu-
ºescu, nu înþelegeau nimic din
ceea ce se petrecea în jurul nos-
tru, considerând socialismul “de
piatrã” în care se trãia capabil sã
reziste furtunii. Suspiciunea lor
atinsese cote neverosimile, ali-
mentate ºi de informaþiile îngrijo-
rãtoare care le parveneau. De pes-
te tot. Dar nu numai ei o luaserã
razna. Ei bine, într-un asemenea
context, în ziarul local “Înainte,
apare la prima paginã “Cuvântul
tovarãºului Ion Traian ªtefã-
nescu la încheierea lucrãrilor
Plenarei lãrgite a Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român”. Scandalul a fost de

MIRCEA CANÞÃR

Când “Înainte” era... perestroikist!Când “Înainte” era... perestroikist!Când “Înainte” era... perestroikist!Când “Înainte” era... perestroikist!Când “Înainte” era... perestroikist!
imense proporþii. Deºi pentru
omul de rând nimic nu mai avea
importanþã. La “încheierea lu-
crãrilor” nu putea vorbi decât...
Nicolae Ceauºescu, iar ceea ce se
petrecuse nu putea însemna alt-
ceva decât cã, de fapt, se “con-
firma” planul de rezervã pregãtit,
în umbrã, cu Nicu Ceauºescu
succesor, despre care va relata
mai târziu ªtefan Andrei, în me-
moriile sale. Ceauºescu avea o
oroare, dintotdeauna, faþã de cei
care ar putea sã-i succeadã. Pa-
gina întâi din presa vremii era
numai pentru el ºi Elena Ceauºes-
cu. ªtefan Andrei povesteºte într-
un dialog-maraton cu Lavinia Be-
tea („I se spunea Machiavelli”,

Ed. „Adevãrul”, 2011) cã Virgil
Trofin, ales membru în Prezidiul
Permanent, dupã o vizitã în jude-
þele Dolj ºi Olt, a apãrut în presã
sub titlul “Vizita de lucru”. Ni-
colae Ceauºescu a vãzut în el un
bonapartist, care vrea sã-i ia lo-
cul. A fost scos în doi timpi ºi trei
miºcãri din conducerea partidu-
lui. ªi nu dupã multã vreme a
ajuns director de IAS, unde s-a
ºi prãpãdit din cauza bãuturii.
Cadru universitar la Facultatea de
Drept din Bucureºti, fost ºef de
promoþie, ceea ce nici Vladimir
Tismãneanu n-a omis vreodatã sã
precizeze, Ion Traian ªtefãnescu,
liderul comuniºtilor doljeni, era
poate unul din puþinii intelectuali
veritabili, extraºi de partid, pen-
tru înalte demnitãþi. E o întreagã
poveste ºi cu aducerea lui de la

Zalãu la Craiova. Nu
era “bine vãzut” la cen-
tru, iar apropierea de
Nicu Ceuºescu, aflat
în judeþul “de peste
Carpaþi”, deºi moni-
torizatã atent, rãmânea
interpretabilã. Într-o
“ºedinþã extraordina-
rã” de secretariat jude-
þean Dolj, þinutã la 28
octombrie 1989, Ion
Traian ªtefãnescu va
solicita expres, averti-
zat fiind, “propuneri-
le de sancþionare a
celor vinovaþi de pu-
blicarea documente-
lor Plenarei CC al
PCR”, în ziarul local.
Al lor. Ceea ce s-a ºi
întâmplat câteva zile
mai târziu, când re-
dactor-ºef al publica-
þiei devenea fostul
succesor al lui Mihai
Pacepa, de la DIE, fi-
indcã nimeni altcineva
nu mai prezenta încre-
dere. Raderea a mers
pânã la limita maximã,
ºi anul acesta, într-o
discuþie lejerã, ITS-ul,
profesorul universitar
de Dreptul muncii, cu multe lu-
crãri recunoscute, prin valoarea
lor, mi-a destãinuit un detaliu:
«”Ea” mi-a ordonat într-o
ºedinþã de CPEx, (...) sã te dau
afarã”».  Acuzaþia de perestroi-
kism era gravã, mai ales la Bucu-
reºti. Lecturând amintirile lui Mi-
hail Gorbaciov “Viaþa mea, îna-
inte ºi dupã perestroika”, car-
te prefaþatã de istoricul Adrian
Cioroianu (Ed. „Litera”, 2013),
am aflat cã “perestroika a apã-

rut ca o alternativã la douã ex-
treme istorice: capitalismul
egoist al proprietãþii private pe
deoparte ºi totalitarismul sta-
linist, pe de altã parte”. Cã nici
Mihai Gorbaciov n-a înþeles bine
unde poate duce perestroika s-a
vãzut ulterior. Alþii au înþeles-o,
grabnic, pe propria piele, deºi pu-
tea fi mult mai rãu. Peste numai
ºapte ani, doi somnambuli colþoºi
de la Consiliul Judeþean Dolj, sub
semnãturã, susþineau cã mai exis-

ta ºi un alt ziar local, pe vremea
în care nu simþiserã plita încinsã
sub tãlpi, aidoma lui “Martin”,
dintr-o tabletã monumentalã. Sã-
tul pânã la saturaþie de liturghii,
cu greaþã la retorica pan-revoluþi-
onarã, n-aº vrea sã creadã cineva
“ce viteji eram odatã”. Fiindcã vor-
ba nepieritoare a lui Marin Preda
“eram deºtepþi, dar ne omora
prostia”, fenomen care nu ocoleº-
te pe nimeni, sintetizat concis, în
cruzimea sa dialecticã.

Evoluþia fenomenelor demogra-
fice în perioada 01.01.-31.08.2015
comparativ cu perioada 01.01.-
31.08.2014 a fost caracterizatã de
creºterea natalitãþii, mortalitãþii,
nupþialitãþii, a divorþialitãþii ºi a
mortalitãþii infantile. În perioada
01.01.-31.08.2015 s-au înregistrat
4.098 nãscuþi-vii, cu 377 mai mulþi
decât în perioada 01.01.-
31.08.2014, iar rata natalitãþii a fost
de 8,7‰ pe total judeþ, cu diferen-
þe pe cele douã medii: urban
(8,5‰) ºi rural (9,0‰), se aratã
într-un comunicat al Direcþiei Ju-
deþene de Statisticã Dolj.

Numãrul deceselor de 6.851 în
primele 8 luni ale anului 2015 a
crescut cu 487 faþã de perioada
corespunzãtoare a anului prece-
dent. Ca ºi în perioada 01.01.-
31.08.2014, în perioada 01.01.-

Judeþul Dolj în
perioada 01.01.-
31.08.2015 se situeazã
în clasamentul pe þarã
pe locul:
 al 10-lea referitor la numãrul

nãscuþilor-vii;
 al 3-lea referitor la numãrul

decedaþilor;
 al 14-lea referitor la numãrul

cãsãtoriilor;
 al 29-lea referitor la numãrul

divorþurilor;
al 5-lea referitor la numãrul de-

cedaþilor în vârstã de sub un an.

În Dolj, cifrele vorbesc de la sine
Mortalitatea face K.O. natalitatea,Mortalitatea face K.O. natalitatea,Mortalitatea face K.O. natalitatea,Mortalitatea face K.O. natalitatea,Mortalitatea face K.O. natalitatea,

iar la 7 cãsãtorii se serveºte un divorþ!iar la 7 cãsãtorii se serveºte un divorþ!iar la 7 cãsãtorii se serveºte un divorþ!iar la 7 cãsãtorii se serveºte un divorþ!iar la 7 cãsãtorii se serveºte un divorþ!
Fenomenele demografice în intervalul ianuarie – august 2015 au fost analizate, recent, de specialiºtii Direcþiei

Judeþene de Statisticã Dolj. Nimic nou sub soare. Judeþul nostru mai pierde, în acest segment de timp, 2.753 de suflete.
În rândul nou-nãscuþilor, în mediul rural, sporul negative creºte vãzând cu ochii. Dacã în Africa Subsaharianã sunt 100
de decese la 1.000 de naºteri, la noi sunt, deja, circa 14 cazuri de mortalitate infantilã la mia de nou-nãscuþi.

31.08.2015, peste 60,0% din nu-
mãrul deceselor provin din mediul
ru-ral, continuând sã se menþinã
decalajul semnificativ între cele
douã medii: 10,2‰ în urban com-
parativ cu 20,0‰ în rural. La o
aritmeticã simplã, dacã au murit
6.851 de persoane ºi s-au nãscut
doar 4.098 rezultã cã, Doljul sca-
de cu 2.753 de suflete. Un mic
amãnunt! Dacã natalitatea, atât cât
e, este mai des întâlnitã într-o anu-
mitã etnie sau este generalizatã?

Mortalitatea infantilã, aproape
o cincime din cea africanã

Numãrul decedaþilor sub 1 an a
înregistrat 43 cazuri în perioada
01.01.-31.08.2015 în creºtere cu
11 cazuri faþã de perioada 01.01.-
31.08.2014. Mortalitatea infantilã

în mediul urban a crescut de la
6,5‰ în perioada 01.01.-
31.08.2014 la 7,7‰ în perioada
01.01.-31.08.2015, iar în mediul
rural a crescut de la 11,1‰ la
13,7‰.

Sporul natural indicã un deficit
al nãscuþilor-vii faþã de cel al de-
ceselor de 2753 persoane, ceea ce
corespunde unei rate negative a
sporului natural de 5,9 persoane la
1000 locuitori (-5,6‰ în perioada
01.01.-31.08.2014). Se remarcã
faptul cã sporul natural este nega-
tiv atât în mediul rural (-11,0‰),
cât ºi în mediul urban (-1,7‰).

Creºte numãrul cãsãtoriilor, dar
ºi cel al divorþurilor

Numãrul cãsãtoriilor de 2.176
în perioada ianuarie – august 2015

a crescut cu
51 compara-
tiv cu perioa-
da similarã a
anului 2014, revenind 4,6 cãsãto-
rii la 1.000 locuitori. Rata nupþiali-
tãþii a crescut în mediul rural de la
3,2‰ în perioada 01.01.-
31.08.2014 la 3,4‰ în perioada
01.01.-31.08.2015, iar în mediul
urban de la 5,6‰ în perioada
01.01.-31.08.2014 la 5,7‰ în pe-
rioada 01.01.-31.08.2015. Numã-
rul divorþurilor (305 cazuri) a cres-
cut cu 22 cazuri în perioada 01.01.-
31.08.2015 faþã de perioada
01.01.-31.08.2014, rata divorþiali-
tãþii fiind de 0,65‰ în perioada
01.01.-31.08.2015 ºi 0,60‰ în
perioada 01.01.-31.08.2014.

VALENTIN CEAUªESCU
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, luni, 26 octombrie a.c., po-
liþiºtii Formaþiunii Rutiere Segar-
cea au reþinut, pentru 24 de ore,
un doljean dupã ce a provocat un
accident rutier soldat cu rãnirea a
douã persoane ºi care se afla sub
influenþa bãuturilor alcoolice. Mai
exact, în urma cercetãrilor efec-
tuate s-a stabilit cã luni, în jurul
orei 13.30, Valentin Tînjalã, de 56
de ani, din  Segarcea, a condus un
autoturism Daewoo Cielo, pe DJ
561F, în comuna Cerãt, iar într-o
curbã la stânga a pierdut contro-
lul direcþiei de mers, a pãrãsit par-
tea carosabilã ºi le-a accidentat
grav pe Adriana Parpalã, de 25 de
ani, ºi pe fiica ei, în vârstã de nu-
mai 9 luni, ambele din comuna
Cerãt. Mama ºi bebeluºul erau în

ªofer bãut arestat dupã ce a „spulberat”ªofer bãut arestat dupã ce a „spulberat”ªofer bãut arestat dupã ce a „spulberat”ªofer bãut arestat dupã ce a „spulberat”ªofer bãut arestat dupã ce a „spulberat”
o tânãrã ºi pe fiica ei de 9 lunio tânãrã ºi pe fiica ei de 9 lunio tânãrã ºi pe fiica ei de 9 lunio tânãrã ºi pe fiica ei de 9 lunio tânãrã ºi pe fiica ei de 9 luni

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un bãrbat de 56 de ani, din Segar-
cea, a fost arestat preventiv pentru
30 de zile, ieri dupã-amiazã, în baza
mandatului emis de Judecãtoria Se-
garcea pentru comiterea infracþiuni-
lor de vãtãmare corporalã din culpã

ºi conducere sub influenþa bãuturilor
alcoolice. Bãrbatul, la volanul unui
Cielo ºi cu o concentraþie de 1,20 mg/
l a accidentat grav, luni, la prânz, o
tânãrã de 25 de ani, din Cerãt ºi pe
copilul ei de numai 9 luni.

faþa porþii unei vecine, pe spaþiul
verde, când maºina scãpatã de sub
control le-a „spulberat”.

Victimele au fost transportate
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, unde s-a constatat
cã tânãra de 25 de ani suferise
fracturã de bazin, rãmânând in-
ternate sub supraveghere de spe-
cialitate. Cât despre conducãtorul
auto, poliþiºtii sosiþi la faþa locului
l-au testat cu aparatul etilotest,
rezultând o valoare de 1,20 mg/l
alcool pur în aerul expirat, motiv
pentru care a fost condus la Spi-
talul Segarcea unde i s-au recol-
tate probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei. Po-
liþiºtii au întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
vãtãmare corporalã din culpã ºi

conducere sub influenþa alcoolu-
lui pe numele doljeanului ºi au
decis sã-l reþinã pentru 24 de ore,
fiind introdus în arestul IPJ Dolj.
Ieri Valentin Tânjalã a fost prezen-
tat Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Segarcea, iar procurorii
au decis sã promoveze la instanþã
propunerea de arestare preventi-
vã a acestuia.

Ieri dupã-amiazã, Judecãtoria
Segarcea a admis propunerea Par-
chetului ºi a dispus arestarea pre-
ventivã pentru 30 de zile a ºofe-
rului: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Segarcea. Dispune arestarea pre-
ventivã a inculpatului TÎNJALÃ
VALENTIN, pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de conducerea unui
vehicul sub influenþa alcoolului,

prev. de art. 336 alin. 1 NCP ºi
vãtãmare corporalã din culpã,
prev. de art. 196 alin. 1 ºi 4 NCP,
cu aplic. art. 38 alin. 1 NCP, pe
o perioadã de 30 de zile, înce-
pând cu data de 27.10.2015 ºi
pânã la data de 25.11.2015 in-

clusiv. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 de ore de la pro-
nunþare sau, dupã caz, de la co-
municare. Pronunþatã în camerã
de consiliu, azi, 27.10.2015”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis, luni, 26 octombrie a.c.,
propunerea procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj ºi
au prelungit mãsura arestãrii pre-
ventive faþã de Augustina Sîrbu,
arestatã la începutul lunii trecute
pentru comiterea infracþiunii de
omor: „Admite propunerea Minis-
terului Public – Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj. Dispune
prelungirea arestãrii preventive a
inculpatei Sîrbu Augustina, pe o
perioadã de 30 de zile, începând
de la data de 31.10.2015, pânã la
data de 29.11.2015, inclusiv.
Cheltuielile judiciare rãmân în
sarcina statului. Cu contestaþie în

Încã 30 de zile dupã gratii pentru femeia
care ºi-a înjunghiat mortal soþul

Femeia de 45 de ani, arestatã pe 1 sep-
tembrie dupã ce ºi-a înjunghiat mortal
soþul cu o loviturã de cuþit, în locuinþa lor
din cartierul craiovean Lãpuº, rãmâne

termen de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în ºedinþa din
Camera de Consiliu de la
26.10.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care au coordo-
nat cercetãrile în cauzã, Augustina
Sîrbu, de 45 de ani, ºi soþul ei, Li-
viu, de 41 de ani, amândoi din co-
muna Rast, locuiau cu chirie într-
o camerã de la un cãmin de nefa-
miliºti din cartierul craiovean
Lãpuº. Cãsãtoriþi de 18 ani, cei doi
soþi nu aveau copii ºi stãteau în
Craiova pentru cã aici lucrau
amândoi. Relaþiile dintre cei doi soþi

erau însã extrem de tensionate în
ultima perioadã, se certau des, lu-
cru ce s-a întâmplat ºi luni, 31 au-
gust a.c., când s-au întors de la
serviciu. Femeia i-a reproºat cã se
apucase de bãut ºi nu vine cu bani
acasã, bãrbatul a replicat ºi, supã-
ratã, Augustina a pus mâna pe un
cuþit din bucãtãrie ºi fãrã sã mai
stea pe gânduri l-a lovit pe Liviu în
zona subaxilarã stângã. Bãrbatul a
cãzut la podea, pentru cã lovitura
îi atinsese inima. Speriatã, Augus-
tina a sunat pe 112, a spus ce a
fãcut, chemând la faþa locului am-
bulanþa ºi Poliþia. Medicii de pe
ambulanþã ajunºi la locuinþa celor
doi n-au mai putut face însã nimic
pentru bãrbat, decât sã constate
decesul, dupã efectuarea cercetã-
rii la faþa locului cadavrul fiind ri-
dicat ºi dus la morgã pentru efec-
tuarea necropsiei.

Cât despre femeie, aceasta a
recunoscut cã se certau des ºi cã
într-un acces de furie l-a lovit cu
cuþitul pe soþul ei fãrã sã-ºi dea
seama cã lovitura au putea fi fata-
lã. Augustina Sârbu a fost dusã la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, a fost audiatã de procurorul
de caz care a emis pe numele ei
ordonanþã de reþinere pentru 24 de
ore, fiind introdusã în arestul IPJ
Dolj, iar o zi mai târziu a fost ares-
tatã preventiv pentru comiterea in-
fracþiunii de omor.

Cadrele Detaºamentului 1 Pom-
pieri Craiova au fost anunþate luni
seara, în jurul orei 20.00, despre
un incendiu izbucnit la o locuinþã
de pe strada „Toamnei”, din Cra-
iova. Patru autospeciale au fost tri-
mise la adresa respectivã, întrucât
focul izbucnit la acoperiºul locuin-
þei lui Ion G. s-a propagat la o ane-
xã gospodãreascã a vecinului sãu,
Constantin D.

„La sosirea echipajelor de pom-
pieri, incendiul se manifesta la aco-
periºul casei de locuit ºi bucãtãria
de varã, existând posibilitatea de
propagare la casele din vecinãtate.
Ambele gospodãrii au fost afecta-

Douã locuinþe din Craiova au fost afectate de un
incendiu izbucnit la una dintre ele, luni seara. Pompierii
ISU Dolj, cu patru autospeciale, au muncit aproximativ

douã ore sã stingã incendiul ºi, din fericire, nu au
existat victime. Pompierii spun cã flãcãrile ar fi izbuc-

nit de la un coº de fum neprotejat termic.

încã 30 de zile în spatele gratiilor. Luni
dupã-amiazã magistraþii Tribunalului Dolj
au admis propunerea procurorilor ºi pre-
lungit mãsura arestãrii faþã de inculpatã.

te de incendiu, la una din locuinþe
fiind distrus acoperiºul casei, pe o
suprafaþã de aproximativ 100 mp
ºi bucãtãria de varã, confecþionatã
din lemn pe o suprafaþã de aproxi-
mativ 20 mp, în timp ce la vecin a
ars o anexã gospodãreascã, con-
fecþionatã din scândurã cu înveli-
toare din tablã, pe o suprafaþã de
aproximativ 10 mp Din primele
cercetãri fãcute de specialiºtii
noºtri cauza probabilã a incendiu-
lui pare sã fie un coº de fum ne-
protejat termic”, ne-a declarat mr.
Florin Cocoºilã, ofiþerul de presã
al Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj.
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Cultivatorul de rapiþã a arendat
teren ºi încearcã sã vadã dacã ra-
piþa merge pe nisipurile de la Cãlã-
raºi. Specialiºtii de la Camera Agri-
colã a Primãriei spun cã, deocam-
datã, cultura merge excelent. De la
plantare ºi pânã la stadiul actual –
plantele au deja câþiva centimetri –
toate lucrãrile au fost efectuate ca
la carte. „S-a încercat sã se plan-
teze rapiþã ºi în alþi ani, dar nu a
mers. Acum însã s-a respectat în-
treaga tehnologie ºi, deocamdatã,

rezultatele sunt vizibile. Dupã floa-
rea-soarelui, rapiþa este foarte cã-
utatã pentru fabricarea uleiului”, a
spus Ion Tudor, inginer agricol în
cadrul Primãriei Cãlãraºi. Sãmânþa
pentru înfiinþarea culturii de rapiþã
este foarte scumpã. Un kilogram

Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

RapiRapiRapiRapiRapiþþþþþaaaaa     seduce seduce seduce seduce seduce ºººººi cultivatoriii cultivatoriii cultivatoriii cultivatoriii cultivatorii
din Cãlãradin Cãlãradin Cãlãradin Cãlãradin Cãlãraºººººiiiii

De la an la an, localnicii din Cãlãraºi se
lasã ispitiþi de noi culturi agricole. Dacã în
vara trecutã, cãpºunele au fost vedeta câm-
purilor de pe malul Dunãrii, acum este ur-
mãritã cu maxim interes o suprafaþã de 40
de hectare pe care s-a plantat rapiþã. Culti-
vatorii au investit bani frumoºi ºi, la începu-
tul verii, sperã sã scoatã ºi primul profit.
Câºtigul lor depinde de modul cum va fi
vremea în iarnã, dar ºi în primãvarã.

ajunge la 160 de lei, iar pen-
tru un hectar este necesarã
o cantitate de 5 kilograme de
sãmânþã. Rapiþa urmeazã sã
fie recoltatã la sfârºitul lunii
iunie, când se va vedea ºi
profitul în buzunarul cultiva-
torului îndrãzneþ. Tot acum
au fost semãnate ºi 40 de
hectare de secarã pentru furaje,
550 de hectare de grâu ºi 40 de
hectare cu triticale. De asemenea,
s-a pregãtit terenul pe 1.200 de

hectare ce vor fi însãmânþate în
primãvarã cu porumb ºi soia.

Pregãtiþi pentru iarnã
O altã preocupare, în aceastã

perioadã, este pregãtirea pentru
sezonul rece. Aici iarna este, de

multe ori, foarte grea, cu tempe-
raturi mai scãzute decât în alte
pãrþi ale judeþului din cauza curen-
þilor reci ce vin dinspre Dunãre.
Localnicii spun cã dacã vara în-
durã temperaturi de 40 grade Cel-
sius, la umbrã, când vine iarna lu-
crurile stau exact invers, mercu-
rul din termometre coborând ºi
sub -20 grade Celsius. Pentru a
se asigura cã se va putea circula
pe strãzi ºi atunci când va ninge,
Primãria a pregãtit deja utilajele
pentru deszãpezire. „Avem un au-
togreder ºi un tractor cu lamã cu
care am fãcut deszãpezire ºi în anii
trecuþi. În maximum douã ore
avem capacitatea de a desconges-
tiona toate strãzile. Am fãcut
un grafic ºi vom începe, to-
tuºi, cu cãile de acces impor-
tante, cum ar fi cele spre bru-
tãrie, moarã, ºcoli, dispensar,
bisericã ºi cimitir”, a precizat
Vergicã Vancea, reprezen-
tant al Serviciului Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã Cã-
lãraºi. Întrucât cea mai mare
problemã se întâmpinã pe dru-
mul ce leagã satul Sãrata de
Cãlãraºi, autoritãþile locale in-
tenþioneazã sã planteze pe vi-
itor arbuºti de-o parte ºi de
alta a ºoselei. „Cele mai mari
probleme la deszãpezire le-am
avut atunci când a bãtut vis-
colul între Sãrata ºi Cãlãraºi.
Nu s-a pus însã niciodatã pro-
blema ca drumul sã rãmânã
înzãpezit. Cu toate acestea,
vrem sã plantãm acolo o per-
dea naturalã de protecþie”, a
spus primarul localitãþii, Vergicã
ªovãilã.

Primãria a calculat
noile taxe ºi impozite

Locuitorii din Cãlãraºi vor plãti
impozite aproximativ egale cu cele
de anul acesta. Modificãrile aduse
de noul Cod Fiscal schimbã pro-
cedura de calcul, dar sumele pe
care oamenii le datoreazã la stat
pentru proprietãþi cresc doar foarte
puþin. „Noul Cod Fiscal vine cu
modificãri care depind de fiecare

contribuabil în parte ºi de tipul im-
pozitului. Se indexeazã impozitele
pe clãdiri ºi pentru terenul intravi-
lan categoria folosinþã arabil de
pânã la 400 de metri pãtraþi, dar
scade impozitul pentru mijloacele
de transport. De aici rezultã o echi-
librare, astfel cã sumele vor fi doar
un pic mai mari decât anul aces-
ta”, a precizat Laura Vînturiº, in-
spector Taxe ºi Impozite în cadrul
Primãriei Cãlãraºi. O persoanã
care deþine o casã din beton, de
90 de metri pãtraþi, în rangul 4
zona A, a plãtit anul acesta 55 de
lei, iar în 2016 – 60 de lei. Impo-
zitul pentru o locuinþã de chirpici,
de 60 de metri pãtraþi, a fost în

2015 de 10 lei, iar în 2016 – 13
lei. Pentru o curte de 800 de me-
tri pãtraþi (din care 400 de metri
sunt curte cu construcþii ºi 400
de metri sunt arabili), impozitul
creºte de la 37 de lei la 71 de lei.
Impozitele pentru terenurile situa-
te în extravilan rãmân neschim-
bate, iar impozitele pentru maºini
scad cu 16%. O maºinã cu un
motor de 1586 de centimetri cubi
este taxatã cu un impozit de 64
de lei, faþã de 72 de lei cât s-a
perceput anul acesta.

Ansamblul Folcloric
„Bordeiaºul” are trei tinere soliste

Ansamblul Folcloric „Bordeiaºul”
din Cãlãraºi este o mândrie pentru lo-
calnici. Deºi au numai 12 ani, fiind
eleve în clasa a VI-a, Sorana Cojo-
caru, Diana Ghiþã ºi Alina Bîrzã-
neanu sunt solistele grupului, dorin-
du-ºi sã urmeze traseul altor interpreþi
îndrãgiþi din comunã care au ajuns sã
fie cunoscuþi la nivel naþional pentru
talentul lor. „Facem repetiþii în fiecare
vineri ºi copiii vin cu mare drag. Iu-
besc costumele populare ºi dansul. Noi
încercãm sã le insuflãm aceastã dra-
goste pentru folclor. Recent am fost
la ziua comunei Ciupercenii Noi, unde

fetele noastre au impresionat publi-
cul cu vocea lor foarte plãcutã”, a
mãrturisit Olimpia ªovãilã, coor-
donatoarea Ansamblului „Bordeia-
ºul”. Grupul se compune din 22 de
copii, dintre care numai trei bãieþi,
punându-se problema de a atrage mai
mulþi spre dansurile populare. Încã
de acum au început pregãtirile pen-
tru serbarea de 1 Decembrie ºi, apoi,
pentru sãrbãtorile de iarnã când An-
samblul Folcloric „Bordeiaºul” va
urca pe scena Cãminului Cultural
pentru a-i bucura pe localnici.

Vergicã
Vancea

Laura
Vînturiº
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Ediþia de anul tre-
cut a fost un real suc-
ces, aºa cã organiza-
torii se aºteaptã ca ºi
anul acesta, manifes-
tarea sã fie una de
impact ºi sã se poatã
creiona, în urma dez-
baterilor, direcþii prio-
ritare pentru învãþã-
mântul în limba româ-
nã pe întreg teritoriul
Serbia. „Fiecare din-
tre cadrele didactice
am avut unul sau mai
mulþi educatori, învã-
þãtori sau profesori de care ne
amintim cu drag ºi despre care am
avea sã spunem ºi/sau sã scriem
câteva cuvinte. Despre mulþi din-
tre aceºti dascãli model nu a scris
ºi poate nu va mai scrie nimeni
dacã nu o facem acum noi cei care
încã ne amintim de ei. Amintin-
du-ne de aceºti dascãli buni ne
ridicãm nouã înºine ºtacheta pro-
fesionalã ºi ne vom simþi obligaþi
sã le cãlcãm pe urme. Poate
cândva vor scrie ºi alþii despre noi
dacã vom reuºi sã le rãmânem în
suflete”, a precizat Viorel Dolha,
preºedintele Asociaþiei Învãþãtori-
lor din România, un dascãl excep-
þional, un prieten de suflet al ro-
mânilor din Serbia. Veliko Gradiº-
te este un orãºel cochet situat pe
malul Dunãrii la 136 km de Timi-
ºoara sau 141 km de Drobeta
Turnu Severin.

Dupã simpozion,
masã rotundã

Organizatorii evenimentului au
precizat faptul cã ideea de a or-
ganiza acest simpozion aparþine
„unor sârbi ºi români din Serbia,
precum ºi unor ro-
mâni ºi sârbi din
România”, oameni
care s-au cunoscut
ºi împrietenit ºi care
îºi doresc sã-ºi îm-
pãrtãºeascã exem-
plele de bunã prac-
ticã din ºcolile lor ºi
sã-ºi prezinte mo-
dele de slujitori ai
ºcolii pe care i-au
cunoscut. Pe lângã
colegi din Serbia ºi
România vor fi in-
vitaþi ºi profesori din
alte þãri, oficiali din
administraþia ºcola-

La Veliko Grãdiºte, Serbia,

“Ca sã fim noi oameni, au fost alþi oameni, ºi ca sã fie alþi oameni ,
suntem noi oameni” (Nicolae Iorga)

Sâmbãtã, 31 octombrie, ora 12.00 (ora
României), va avea loc la Veliko Gradiºte,
în Serbia, cea de-a VII-a ediþie a Simpozio-
nului Internaþional „Portrete de dascãli”.
Evenimentul se va desfãºura în sala Liceu-
lui din localitate ºi va strânge laolaltã das-
cãli români ºi sârbi, care predau  fie în ºco-
lile din  România, fie în cele din Serbia.

Partenerii în acest proiect sunt: Liceul din
Veliko Gradiºte; Asociaþia Cadrelor Didac-
tice de Etnie Românã din Serbia;Sucursa-
la AGIRo a Cadrelor Didactice de Etnie
Sârbã din România; Asociaþia Generalã a
Învãþãtorilor din România; Românii Inde-
pendenþi din Serbia (RIS) ºi nu în ultimul
rând, Comunitatea Sârbilor din România.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

rã, prieteni ai ºcolii. La simpo-
zion se poate participa direct (cu
sau fãrã lucrare de prezentat) sau
indirect (doar trimiþând prin e-
mail o lucrare). „Materialul tre-
buie sã fie scris în Word în lim-

ba românã sau sârbã ºi sã aibã
un rezumat de cel mult 1000 de
caractere. De traducerea din ro-
mânã în sârbã ºi din sârbã în ro-

mânã a rezumatului
ne vom ocupa noi,
organizatorii. Se
pot insera ºi foto-
grafii. Pe lângã ar-
ticolele despre foºti
dascãli se pot trimi-
te ºi articole care sã
prezinte ºcoala,
proiecte ale ºcolii,
exemple de bunã
practicã, articole pe
teme de pedagogie
sau didacticã. Sim-
pozionul va dura 2-
3 ore. Cei care do-

resc sã îºi prezinte lucrarea în
plen sã nu depãºeascã 10 minute.
Dupã simpozion se poate partici-
pa la o masã rotundã”, a subliniat
liderul învãþãtorilor din România.
Sunt invitaþi sã participe la acest

eveniment oficiali, ministeriali din
Bucureºti ºi Belgrad; reprezentan-
þii administraþiilor ºcolare Zaje-
cear, Pozarevac, Jagodina,

Vrsac, din Serbia ºi
Arad, Timiº, Reºi-
þa, Drobeta Turnu
Severin, România;
reprezentanþii Con-
siliului Naþional al
Minoritãþii Naþio-
nale Române din
Serbia; Consiliului
Naþional al Minori-
tãþii Naþionale Ru-
mâne/ Vlaºke din
Serbia; reprezen-
tanþi ai mediului
academic ºi bineîn-
þeles, reprezentaþii
mass-media.

Universitatea din Craiova,
Departamentul de Relaþii In-
ternaþionale, în parteneriat cu
Asociaþia Interculturalã Ro-
mâno-Coreeanã (AIRC),
organizeazã cursuri de lim-
ba coreeanã începând din
luna octombrie. Cursul fes-
tiv de deschidere va avea loc
astãzi, ora 18:00, în Amfi-
teatrul Drãgan, sala 444,
(clãdirea centralã, str. A.I
Cuza, nr. 13, etajul 2). Cursul se adreseazã în primul rând studenþi-
lor ºi elevilor interesaþi de limba, cultura ºi civilizaþia coreeanã. Pri-
mul modul pentru începãtori va avea o duratã de trei luni, cu câte
douã ore sãptãmânal. Cursul va fi susþinut de cei trei studenþi core-
eni (Jae Kyeong Yeom, Sun Young Kim, Min Kyung Shin) care
studiazã în prezent la Universitatea din Craiova în cadrul acordului
interinstituþional dintre Universitatea Kookmin din Coreea de Sud ºi
Universitatea din Craiova. Universitatea din Craiova are deja o lungã
tradiþie în ceea ce priveºte studiul limbii coreene, încã din perioada
în care exista fabrica Daewoo în Bãnie, iar AIRC organizeazã de
peste trei ani cursuri de limbã coreeanã la Bucureºti ºi doreºte sã
extindã aceastã activitate ºi în alte oraºe din þarã.

Încep cursurile de limba
coreeanã

Mâine, ora 16.00, la Casa
Universitarilor din Craiova
va avea loc o nouã searã
culturalã din cadrul Proiec-
tului „Revitalizarea ºi pro-
movarea patrimoniului cul-
tural al minoritãþilor din
Oltenia în contextul diver-
sitãþii culturale”. Promotor
de proiect este Universita-
tea din Craiova.  De data
aceasta, invitaþi sunt repre-
zentanþii Forumului german
din Orºova, judeþul Mehedinþi. Vor participa elevi care formeazã
Grupul folcloric Edelweiss, profesori ºi reprezentanþi ai comunitãþii
germane din localitate. Dansurile ºi muzica din folclorul german
vor oferi o imagine a pãstrãrii specificului cultural, un dialog al
generaþiilor, etnici germani stabiliþi la Orºova. Comunitatea germanã
din Orºova a conservat de-a lungul timpului tradiþiile, limba, obi-
ceiurile. Formaþia de dans popular german din Orºova a participat
la numeroase manifestãri culturale organizate de Forumul Demo-
crat al Germanilor din România, alãturi de formaþii din Viºeu de sus,
Petreu, Zajta (Ungaria), Cãmin, Tãºnad, Satu Mare, oferind o ima-
gine a conservãrii tradiþiilor germane în spaþiul Olteniei.

Reprezentanþi ai Forumului
german din Orºova, prezenþi
la seara culturalã

Rotary Club Craiova ºi
Federaþia Românã de Go au
organizat Finala Cupei Ro-
mâniei la Go - Cupa Rotary
- pentru a doua oarã la Cra-
iova. Evenimentul  a  cu-
prins în desfãºurarea lui pe
decursul celor 3 zile peste
40 de jucãtori. Au fost pre-
miaþi urmãtorii sportivii: 
Mihai ªerban din Bistriþa (5
dan) – locul III, Burzo Cor-
nel din Baia Mare (6 dan) –
locul II ºi Pop Cristian din
Bucureºti (7 dan) – locul 1. La turneul Open Cupa Rotary au
urcat pe podium Chirilã George (2 dan) din Bucureºti – locul
III, Paraschiv Daniel din Craiova (2 dan ) – locul II ºi Sinan Dje-
pov din Bulgaria (5 dan) – locul 1. „Am avut plãcerea sã avem
invitaþi cinci sportivi din Bulgaria ºi 15 copii din Severin ºi Craio-
va. Colþul începãtorului a funcþionat în permanenþã. Ca o noutate
naþionalã, cu suportul tinerilor din Rotaract, dar mai ales al Deliei
Neagu, am avut în mijlocul nostru patru doamne de peste 70 de
ani de la un cãmin de bãtrâni ºi le-am învãþat sã joace go. Mulþu-
mesc tuturor celor care au susþinut acest eveniment, mass-me-
dia, Rotary Club Craiova, dar mai ales colegilor mei rotarieni  An-
drada Cojocaru ºi preºedintelui  Armand Calotã”, a precizat Sorin
Sora, preºedinte Federaþia Româna de Go.

Avem câºtigãtorii la Cupei
României la Go
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Astãzi, Sala „Albastrã” a Universitãþii din
Craiova va fi gazda unui moment memorabil
în activitatea academicã.Academicianul de
origine românã, membru proeminent al Dia-
spora din Franþa, Basarab Nicolescu, va
primi titlul de „Doctor Honoris Causa” al
prestigioasei instituþii de învãþãmânt
superior craiovene. Acesta este cunos-
cut drept iniþiatorul „transdisciplinari-
tãþii, ca metodologie de cercetare ºi
înþelegere a realitãþii”. Festivitatea mar-
cheazã debutul unui ºir de manifestãri
care îl au în prim-plan ºi care vor cul-
mina cu Congresul Internaþional
„LIGHTS OF THE WORLD”, orga-
nizat de Universitatea din Craiova, în
parteneriat cu Institutul Cultural Ro-
mân ºi cu alte instituþii academice, sub
egida Biroului UNESCO de la Veneþia.

Onoruri academice pentruOnoruri academice pentruOnoruri academice pentruOnoruri academice pentruOnoruri academice pentru
un înalt reprezentant al ºtiinþeiun înalt reprezentant al ºtiinþeiun înalt reprezentant al ºtiinþeiun înalt reprezentant al ºtiinþeiun înalt reprezentant al ºtiinþei

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice a
schimbat „Olimpiada Naþionalã a Sportului ªco-
lar”, introducând „Olimpiada Gimnaziilor”. Este
dor o modificare de formã, fondul fiind pãstrat.
„În perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2019,
competiþiile sportive ºcolare de masã vor purta
noua titulaturã. Protocolul semnat între MECS,
Comitetul Olimpis ºi Sportiv Român, Federaþia
Românã de Atletism, Federaþia Românã de Bad-
minton, Federaþia Românã de Baschet, Federaþia
Românã de Fotbal, Federaþia Românã de Hand-
bal, Federaþia Românã de Oinã, Federaþia Româ-
nã de Rugby, Federaþia Românã de Tenis de
Masã, Federaþia Românã de ªah ºi Federaþia
Românã de Volei rãmâne în vigoare, obiectivul
principal fiind revigorarea activitãþii sportive ro-
mâneºti, viitorii campioni urmând sã die descoperiþi din sportul de masã”, a declarat prof.
Alin Vancea, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

S-a schimbat forma, dar s-a
pãstrat fondul

Lucrãrile vor avea loc în zilele de 30 octom-
brie ºi 1 noiembrie, la Palatul Parlamentului
din Bucureºti, fiind dedicate celebrãrii anului
2015 drept An Internaþional al Luminii (sub
patronajul UNESCO) ºi An European al Dez-
voltãrii (în cadrul Uniunii Europene).

Grãdiniþa „Sfânta Lucia” va or-
ganiza, cu ocazia Halloween-ului,
o adevãratã sãrbãtoare a groazei la
care vor participa copii, pãrinþi, edu-
catoare, dar ºi alþi doritori curajoºi
care sã anime momentul pentru a
transforma seara într-un adevãrat
spectacol. Evenimentul va avea loc
mâine, 29 octombrie, în curtea grã-
diniþei, începând cu ora 18.00.

«Momentul introductiv va fi re-
prezentat de parada costumelor la
care prichindeii se vor deghiza în
personajele lor preferate. Fantome
poznaºe, monstruleþi vestiþi ºi vrã-
jitoare dintre cele mai rele vor de-
fila pe întuneric prin curtea grãdi-
niþei. Întregul peisaj va fi animat de
spectacolul dovlecilor sculptaþi ce

Concurs ºi paradã de Halloween laConcurs ºi paradã de Halloween laConcurs ºi paradã de Halloween laConcurs ºi paradã de Halloween laConcurs ºi paradã de Halloween la
Grãdiniþa „Sfânta LuciaGrãdiniþa „Sfânta LuciaGrãdiniþa „Sfânta LuciaGrãdiniþa „Sfânta LuciaGrãdiniþa „Sfânta Lucia”””””

vor privi cu ochi de lumânãrele la
vestita paradã fioroasã. În cadrul
concursului „Cel mai cel dovleac”,
fiecare clasã participantã îºi va de-
semna dovleacul câºtigãtor prin vot
deschis», precizeazã organizatorii.

Grãdiniþa ºi-a propus organiza-
rea ºi desfãºurarea acestei activitãþi
pentru ca cei mici sã cunoascã ºi
obiceiurile altor popoare, reprezen-
tând totodatã ºi un bun prilej de pe-
trecere a timpului împreunã, pãrinþi-
copii-educatoare. Prin intermediul
acestei acþiuni este vizatã implica-
rea familiei în activitatea grãdiniþei,
deschiderea spre a cunoaºte mani-
festãri ºi preocupãri ale oamenilor
de pretutindeni, având la bazã obþi-
nerea unor momente de bucurie ºi

voie bunã. Organizatorii au ca ob-
iectiv general atingerea domeniului
educaþiei în ºi prin culturã, valorifi-

carea potenþialului creativ al preºco-
larilor, cât ºi libertatea expresiei ºi a
originalitãþii acestora.

Avem mulþi elevi care duc în-
vãþãmântul românesc, în general,
ºi pe cel doljean, în special, pe pri-
mele locuri ale unui clasament ad-
hoc al educaþiei. Patru dintre ei
vor fi premiaþi, astãzi, la sediul In-

Astãzi, la ora 15.00, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj va avea
loc festivitatea de premiere a elevilor „olimpici”, cei care au dus faima învãþã-
mântului românesc departe de graniþe. Este vorba despre patru adolescenþi –
trei de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” ºi unul de la Colegiul Naþional
„Carol I” – care au luat „în joacã” ºtiinþele ºi au obþinut premii internaþiona-
le. Mai mult, pentru aceºti copii se pregãteºte ºi o altfel de recompensã, mate-
rialã, apropiatã de realitate, proiectul fiind intrat în dezbatere publicã.

spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. „Sunt copii care meritã
aceste recompense materiale.
Dan Mircea Mirea, de la Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”, va
fi dublu premiat, pentru medaliile

obþinute la Olimpiada Internaþio-
nalã de Biologie ºi la Lingvisticã,
suma fiind de 5.300 de lei, pentru
una dintre diplome, ºi 5.000 de lei
pentru cea de-a doua, prin contri-
buþia Consiliului Judeþean Dolj,
cãruia îi mulþumim, instituþia alo-
când, în total, 15.000 de lei. De
asemenea, vor fi recompensaþi
Denis Mitã (medalia de bronz la
Olimpiada Internaþionalã de ªtiin-
þe), Teodora ªerbana (locul al
III-lea la Olimpiada Internaþiona-
lã de ªtiinþe), ambii de la „Fraþii
Buzeºti”, ºi Izabela Tiberiade(-
menþiune la Olimpiada Internaþi-
onalã de Limbã ºi Creaþie Litera-
rã în Limba Romani)”, a declarat
prof. Nicoleta Liþoiu, purtãtor de
cuvânt al  Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Suma alocatã de

C.J. Dolj este defalcatã astfel: pe
lângã banii pentru lui Dan Mirea,
C.J. Dolj a acordat peste 2.000
de lei lui Denis Mitã, aproape
1.600 de lei Teodorei ªerbana ºi
1.400 de lei Izabelei Tiberiade.

Un proiect pentru învãþãmânt
Pentru aceºti copii, care aduc

performanþe învãþãmântului ro-
mânesc, se pregãtesc recompen-
se pe mãsura efortului depus, iar
cadrele didactice ºi ºcolile fac
parte ºi ele din proiectul aflat,
deja, în dezbatere publicã. „Este
vorba despre un program care
vrea sã stimuleze performanþa
înaltã în învãþãmântul preuniver-
sitar. Cuantumurile vor creºte
atât pentru elevi, cât ºi pentru
profesori ºi unitãþile ºcolare”, a

mai precizat Nicoleta Liþoiu. Con-
form celor prevãzute în proiect,
la etapele naþionale ale concur-
surilor ºcolare sumele alocate de
MECS sunt cuprinse între 65 de
lei (menþiune) ºi 150 de lei (pre-
miul I), iar la cele internaþionale
medalia de aur, cu punctaj ma-
xim, ar trebui sã fie remuneratã
cu 12.550 de lei, pentru locul al
IV-lea urmând sã fie acordaþi
4.065 de lei. De asemenea, pen-
tru profesorul care a pregãtit gru-
pul de elevi se acordã un stimu-
lent egal cu cel obþinut de echi-
pã, iar dacã sunt mai multe ca-
dre didactice, suma se împarte în
mod egal. ªcolile unde sunt în-
scriºi copiii vor fi ºi ele premiate,
numai cã sumele vor avea desti-
naþie strictã pentru dotãri.
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40 de ani de activitate neîntre-
ruptã a Laboratorului Zonal de Re-
staurare ºi Conservare Craiova, dar
ºi a laboratoarelor din România, au
fost marcaþi printr-o adevãratã sãr-
bãtoare la Craiova, la care a partici-
pat elita restauratorilor ºi conserva-
torilor din þarã ºi strãinãtate. „Acest
eveniment este un efort colectiv, iar
astãzi noi nu suntem decât gazdã
pentru munca dvs., concretizatã în
realizarea celor trei expoziþii tem-
porare. (…) Dacã nu ar exista mun-
ca restauratorului, a conservatoru-
lui ºi a muzeografului, a cercetãto-
rului, am avea niºte clãdiri goale, nu
muzee. Fãrã dvs. nu ar mai exista
muzee, iar fãrã muzee nu ar mai
exista culturã ºi identitate naþiona-

lã, atât de necesarã în
aceastã epocã a globalizã-
rii”, s-a adresat invitaþilor
dr. Florin Ridiche, ma-
nagerul Muzeului Olteniei.
Totodatã, acesta s-a de-
clarat onorat pentru fap-
tul cã, „de-a lungul anilor,
distinºi academicieni, doc-
tori în ºtiinþe, cercetãtori,
cadre universitare, din þarã
ºi strãinãtate, de la insti-
tute de cercetare ºi uni-
versitãþi, directori, ºefi de
secþii, muzeografi, resta-
uratori, conservatori de la
numeroase muzee, au ve-
nit ºi continuã sã vinã la
Craiova, sã dea girul ºtiinþific ma-
nifestãrilor organizate de noi”.

„Mãcar cu un procent
de 20-25 la sutã sã creascã
salariul acestor oameni minunaþi
care sunt în muzeele noastre”

În discursurile lor, invitaþii au

Mii de obiecte ale patrimoniului cultural salvate de la distrugere,
sute de ore de cercetare ºi activitate ºtiinþificã, concretizate în partici-
parea la reuniuni naþionale ºi internaþionale ºi în publicaþii de speciali-
tate. Pe scurt, este munca celor care încã din 1975 lucreazã în labora-
toarele de restaurare ºi conservare din România. Lor, în primul rând,
le-a fost dedicat, ieri, la Craiova, evenimentul „Restaurarea patrimo-
niului – Identitate culturalã, 1975-2015”, organizat de Muzeul Olteniei,
prin Laboratorul de Restaurare-Conservare, cu sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj, în parteneriat cu Reþeaua Naþionalã a Muzeelor din
România ºi Comitetul Naþional Român ICOM. Peste 100 de specialiºti
în domeniu, din þarã ºi peste hotare, s-au reunit pentru a discuta rezul-
tatele cercetãrilor specifice, dar ºi pentru a le arãta publicului în cadrul
celor trei expoziþii deschise aici. Este vorba despre „Tandreþea porþela-
nului”, „Atitudini” ºi „Salonul Naþional de Restaurare”, ce cuprind peste
200 de obiecte de patrimoniu, din peste 20 de muzee. Profesionalismul
le va fi rãsplãtit mâine-searã, la festivitatea de decernare a premiilor
Galei Restaurãrii româneºti, dupã ce, ieri, la deschiderea oficialã, aceº-
tia au primit plachete omagiale. Pe parcursul celor patru zile la Craio-
va, invitaþii vor lua parte la conferinþe, vor vizita mai multe obiective
culturale ale oraºului ºi vor face o excursie documentarã la mãnãstirile
Hurezi (Vâlcea) ºi Polovragi (Gorj).

Înfiinþat în anul 1975, prin Legea nr. 63/30 octombrie 1974, La-
boratorul de Restaurare ºi Conservare al Muzeului Olteniei ani-
verseazã anul acesta 40 de ani de activitate neîntreruptã. Mutat
permanent, Laboratorul a schimbat, în timp, ºase sedii improprii
desfãºurãrii unei activitãþi de mare importanþã. Din anul 2009,
datoritã suportului financiar al Consiliului Judeþean Dolj, îºi des-
fãºoarã activitatea într-un spaþiu modern, special amenajat, dotat
cu aparaturã specificã acestui domeniu. În prezent, Laboratorul
cuprinde secþiile investigaþii fizico-chimice, restaurare ceramicã –
sticlã-porþelan, metale, textile, carte veche ºi document ºi îºi des-
fãºoarã activitatea cu un numãr de 14 specialiºti, dintre care 12
acreditaþi ca experþi în restaurare.

Þuþu Bãrbulescu, ºeful Labora-
torului de Restaurare-Conservare
din cadrul Muzeului Olteniei: „Lu-
crez de aproape 42 de ani aici, m-am
angajat cu un an înainte de a se înfiin-
þa Laboratorul. Diferenþa între resta-
urarea-conservarea de atunci ºi cea
de-acum este fantasticã! ªi este nor-
mal sã fie aºa. Acum 40 de ani, în
sensul adevãrat cred cã nici nu se
putea vorbi despre restaurare… Erau
niºte oameni cu o pregãtire oarecare,
care se numeau restauratori, dar erau
mai mult un soi de meºteºugari. Poa-

te nu convine unora, dar sã ºtiþi cã înfiinþarea Laboratoarelor, în 1975,
a fost un mare beneficiu ºi o politicã culturalã specialã a unui sistem
nu tocmai în regulã din alte puncte de vedere. Eu am atras atenþia cu
prilejul multor întâlniri cã acum nu se mai face nici un Laborator de
Restaurare în þarã, dimpotrivã, se desfiinþeazã!”.

accentuat, pe de o parte, progre-
sele extraordinare, inclusiv tehno-
logice, care a avut loc în cei 40 de
ani în reþeaua laboratoarelor de re-
staurare-conservare din þarã, iar pe
de altã parte – dezinteresul de a
rãsplãti eforturile acestor specia-
liºti de a se perfecþiona continuu,
pentru a putea reda culturii avuþii
uneori inestimabile. „Este o mare
plãcere sã fiu aici, alãturi de foarte
mulþi colegi de muzeu, oameni care
zeci de ani au trebãluit în instituþii-
le muzeale româneºti ºi care, fie-
care, lasã ceva în urmã. Din pãca-
te, oamenii de culturã care au ajuns
în Parlamentul României nu au în-
þeles niciodatã cât de importante
sunt o instituþie muzealã, activita-

tea dintr-un
muzeu, patri-
moniul cultu-
ral naþional
care este adã-
postit de
acestea ºi cât
de puþinã im-
portanþã se dã
lucrãtorilor
din muzee.
Am avut par-
lamentari care
au plecat din
muzee ºi în
Senatul Ro-

mâniei, ºi în Camera Deputaþilor.
Din pãcate, nici unul nu a reuºit sã
facã ceva pentru zona de unde a
plecat. Mãcar cu un procent de 20-
25 la sutã sã creascã salariul aces-
tor oameni minunaþi care sunt în
muzeele noastre”, a spus Mihail
Ion Gorgoi, director general al
Muzeului Naþional Peleº.

„Craiova este un model
spre care s-au îndreptat
numeroºi invitaþi, pentru
un dialog profesional profitabil”

ªi prof. univ. dr. Ioan Opriº, spe-
cialist în cadrul Muzeului Naþional
de Istorie a României – prezenþã con-
stantã la manifestãrile organizate de
Muzeul Olteniei –, a fãcut referire la
deosebita atenþie de care restaurato-
rii ºi conservatorii trebuie sã dea
mereu dovadã, ca ºi la bolile profe-
sionale care îi ameninþã, lucrând cu
substanþe nocive. Totul din dorinþa
de a pune în circuitul public cât mai
multe piese de istorie ºi artã! „Cra-
iova ne aratã astãzi ce performanþã
se dobândeºte în restaurare. Este
un model, spre care s-au îndreptat
numeroºi invitaþi, pentru un dialog
profesional profitabil. Ce poþi sã le
doreºti colegilor noºtri? Sã fie sã-
nãtoºi, sã aibã parte de recunoaºte-
re, sã li se mãreascã salariile, iar
marele public sã plece mulþumit de
ceea ce vede. Felicitãri ºi la mulþi
ani!”, a adãugat Opriº.

La eveniment au mai luat cuvân-
tul artistul plastic Ioan Tãmâian –
preºedinte al Filialei Sibiu a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România ºi,
totodatã, deputat, dr. Liviu Trache
– director ºtiinþific al Institutului
Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã

„Horia Hulubei” de la Mãgurele, ºi
Jana Subic Prislan – reprezentant
al Societãþii Slovene pentru Conser-
vare ºi Restaurare (Slovenia).

Trei expoziþii
cu peste 200 de obiecte de
patrimoniu, de la 23 de muzee

Craiovenii sunt aºteptaþi, zilele

acestea, sã viziteze cele trei ex-
poziþii temporare, cu peste 200 de
obiecte de patrimoniu, aparþinând

unui numãr de 23 de muzee
ale þãrii. „Tandreþea porþe-
lanului”, realizatã în cola-
borare cu Muzeul Naþional
de Istorie a Transilvaniei
din Cluj-Napoca, Muzeul
Naþional Peleº ºi Muzeul de
Artã Craiova, aduce mãr-
turii ale vieþii regale de la
Peleº ºi din mediul cultural
transilvãnean, unde cuplu-
rile regale, baronii ºi invi-
taþii lor luau masa dintr-o
serie de piese de o rarã fi-
neþe, adevãrate opere de
artã, executate în ateliere
de prestigiu: germane,
franceze si italiene.

În cadrul expoziþiei de artã de-
corativã „Atitudini”, realizatã în
colaborare cu Uniunea Artiºtilor
Plastici – Filiala Sibiu, veþi putea
admira lucrãri de artã plasticã con-
temporanã, realizatã de artiºti din
zona Sibiului, ce combinã, într-un
mod complex ºi inedit, domenii va-
riate specifice picturii, graficii,

sculpturii, un mixaj complex de
sticlã, metal, textile, piele, lemn,
picturã, portrete.

De asemenea, Salonul Naþio-
nal de Restaurare ºi Conserva-
re aduce în faþa publicului nu doar
cele mai valoroase piese din pa-
trimoniul cultural românesc mo-
bil, restaurate în perioada 2014-
2015, ci ºi cele mai noi tehnici ºi
materiale pentru investigare/con-
servare/restaurare. Expoziþia pre-
zintã valoroase obiecte din cera-
micã/sticlã/porþelan, metal, lemn,
precum ºi carte veche/documen-
te, textile ºi piele, aparþinând Mu-
zeului Naþional Brukenthal Sibiu,
Muzeului Naþional al Satului „Di-
mitrie Gusti” Bucureºti, Muzeului
Bucovinei din Suceava, Bibliote-
cii Sântului Sinod din Bucureºti,
Patriarhiei Române, Complexului
Naþional Muzeal ASTRA Sibiu,
Muzeelor de Etnografie ºi de Is-
torie din Braºov, Bibliotecii Naþi-
onale a României din Bucureºti,
Mãnãstirii Bistriþa din Vâlcea,
Muzeului Viticulturii ºi Pomicul-
turii Goleºti, Muzeului de Artã ºi
Muzeului Olteniei Craiova º.a.
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Marina americanã a trimis un distru-
gãtor înarmat cu rachete ghidate în apro-
pierea disputatelor insule artificiale pe
care Beijingul le construieºte în Marea
Chinei de Sud. Au urmat proteste vehe-
mente, iar nave ale Marinei chineze au
urmãrit vasul american. Ambasadorul
SUA la Beijing a fost convocat, ieri, la
MAE chinez dupã incidentul din Marea
Chinei de Sud. Ministrul chinez al Apã-
rãrii a calificat incursiunea navei ameri-
cane ca fiind “un abuz al libertãþii de
navigaþie”. Incursiunea distrugãtorului
american Lassen a fost cea mai mare
provocare de pânã acum la adresa limi-
tei de 12 mile marine instauratã unilate-
ral de China în jurul insulelor artificiale.
Acestea sunt construite pe stânci ale arhipela-
gului Spratly din Marea Chinei de Sud. Acþiu-
nea ar putea duce la tensiuni pe una dintre cele
mai circulate rute maritime din lume. Un oficial
american a recunoscut cã nava Lassen a depã-
ºit deliberat limita de 12 mile marine ºi un altul l-
a completat afirmând cã aceastã incursiune a

UE ºi Kosovo au semnat
acordul de stabilizare
ºi asociere

Uniunea Europeanã (UE) ºi Kosovo au
semnat, ieri, la Strasbourg, acordul de sta-
bilizare ºi asociere, o primã etapã în direc-
þia aderãrii la UE pentru aceastã fostã pro-
vincie sârbã care ºi-a declarat independen-
þa în 2008. Documentul a fost semnat în clã-
direa Parlamentului European de la Stras-
bourg de cãtre premierul kosovar Isa Mus-
tafa, ministrul kosovar al integrãrii europe-
ne Bekim Collaku ºi, din partea europeanã,
de comisarul UE pentru extindere Johannes
Hahn ºi de Înaltul Reprezentant pentru afa-
ceri externe ºi politicã de securitate, Fede-
rica Mogherini. Cele 28 de þãri ale UE au
dat undã verde, la 22 octombrie, pentru sem-
narea acestui acord, care are loc dupã doi
ani de negocieri, în pofida faptului cã cinci
þãri din UE (Spania, Grecia, Cipru, Româ-
nia ºi Slovacia) nu recunosc independenþa
Kosovo. Acordul de stabilizare ºi asociere
(ASA) constituie o etapã importantã în apro-
pierea unei þãri de UE. El instaureazã o zonã
de liber schimb ºi stabileºte paºii de urmat
în domenii precum guvernarea, statul de
drept, drepturile omului ºi sistemul judiciar,
pentru a le apropia progresiv de standarde-
le europene. “Sunt convinsã cã acest acord
va aduce multe lucruri bune poporului din
Kosovo ºi UE, precum ºi stabilitãþii ºi inte-
grãrii regiunii”, a comentat Federica Mo-
gherini. “Astãzi, intrãm într-o relaþie con-
tractualã cu UE, ceea ce reprezintã un pro-
ces foarte important în opinia noastrã”, a
declarat, la rândul sãu, premierul kosovar.
“Acesta este un proces care întãreºte demo-
craþia, statul de drept, integrarea noastrã
economicã, reformele pe care trebuie sã le
facem în drumul nostru în direcþia aderãrii
la UE. Vom face totul pentru a arãta cã meri-
tãm aceastã etapã foarte importantã”, a adã-
ugat premierul Isa Mustafa, exprimându-ºi
speranþa cã “urmãtoarea etapã va fi o libe-
ralizare a vizelor” pentru kosovarii care
doresc sã efectueze deplasãri scurte în UE.

Bilanþul cutremurului
din Afganistan ºi Pakistan
a ajuns la 311 morþi

Bilanþul cutremurului produs luni în Af-
ganistan, care a fost resimþit în mai multe þãri
din regiune, a ajuns la 311 morþi, iar echipele
de intervenþie încercau sã ajungã, ieri, în re-
giunile afgane ºi pakistaneze cele mai afec-
tate. Potrivit unor oficiali afgani ºi pakista-
nezi, 237 de persoane au murit în Pakistan ºi
74 în Afganistan, în urma seismului cu mag-
nitudinea 7,5, al cãrui epicentru a fost loca-
lizat sub munþii Hindu Kush, în regiunea af-
ganã slab populatã Badakhshan, situatã la
graniþa cu Pakistanul, Tadjikistanul ºi Chi-
na. Autoritãþile afgane se strãduiau sã acce-
seze zonele cele mai afectate de cutremur, si-
tuate în apropierea epicentrului, care a fost
localizat la 73 de kilometri sud de Fayzabad,
capitala provinciei Badakhshan. În Pakistan,
Valea Swat ºi zonele din apropierea oraºelor
Dir, Malakand ºi Shangla, din provincia mon-
tanã Khyber Pakhtunkhwa, au fost de aseme-
nea grav afectate de seism. Peste 2.000 de per-
soane au fost rãnite în urma cutremurului de
luni, care a provocat de asemenea pagube la
2.500 de locuinþe din Pakistan, potrivit ofi-
cialilor. Ismail Kawusi, purtãtor de cuvânt al
Ministerului afgan al Sãnãtãþii, a declarat cã,
potrivit datelor primite pânã în prezent de la
spitalele din diferite provincii, 457 de persoa-
ne au fost rãnite. Anterior, Wais Ahmad Bar-
mak, ministrul afgan pentru gestionarea Si-
tuaþiilor de Urgenþã, a declarat cã 74 de per-
soane au murit. Guvernatorul provinciei af-
gane Badakhshan, Shah Waliullah Adeeb, a
declarat cã în total 13 districte din aceastã
regiune au fost afectate, peste 1.500 de case
fiind distruse total sau avariate. Numãrul vic-
timelor înregistrate în aceastã provincie ar
urma “sã creascã pânã la sfârºitul zilei, dupã
ce echipele de intervenþie vor ajunge în sate-
le ºi zonele izolate”, a precizat Adeeb.

Rusia intenþioneazã sã dezgroape rãmãºi-
þele pãmânteºti ale þarului Alexandru al III-lea,
la cererea Bisericii ortodoxe, într-o nouã ten-
tativã de autentificare a scheletului fiului sãu,
ultimul þar rus, care a fost asasinat alãturi de
cei cinci copii ai lui. Noua anchetã va încerca
sã stabileascã dacã douã schelete aparþin într-
adevãr lui Aleksei ºi Mariei, doi dintre cei cinci
copii ai þarului Nicolae al II-lea, pentru ca ele
sã poatã fi înhumate în Catedrala Sankt Pe-
tersburg. Rãmãºiþele lor au fost gãsite în 2007,
la o anumitã distanþã de celelalte cinci schele-
te aparþinând membrilor familiei imperiale ruse,
descoperite mai devreme. Biserica ortodoxã
doreºte, de asemenea, dovezi suplimentare
care sã ateste cã rãmãºiþele lui Nicolae al II-
lea, a cãrui familie (dinastia Romanovilor) a
condus Rusia peste 300 de ani, au aparþinut
într-adevãr ultimului þar rus. Toþi cei ºapte
Romanovi, inclusiv soþia þarului Nicolae al II-
lea, Alexandra, au fost asasinaþi de bolºevici
în 1918, alãturi de slujitorii lor, în oraºul Ekate-
rinburg. Trupurile lor au fost aruncate mai în-
tâi într-o galerie de minã, apoi arse ºi acoperi-
te cu acid, înainte de a fi îngropate într-un alt
loc, dupã ce bolºevicii au crezut cã au fost
vãzuþi de localnici în timp ce înhumau prima
datã cadavrele Romanovilor. Anchetatorii ruºi

Criza imigraþiei poate genera “miºcãri tecto-
nice” în Uniunea Europeanã, riscând sã distru-
gã proiecte de succes precum Spaþiul Schen-
gen, a avertizat, în Parlamentul European, Do-

fost doar prima dintr-o serie care îºi propune
asigurarea navigaþiei libere în zonã. Reacþia
Chinei a fost imediatã. Ministrul de Externe
Wang Yi a spus cã situaþia este gravã ºi cã
sfãtuieºte Stalele Unite sã se gândeascã înain-
te de a repeta astfel de acþiuni ºi sã se abþinã de
la provocãri. Aliaþii Statelor Unite din regiune

vãd altfel situaþia. Acþiunea unilateralã
de a schimba statu quo-ul, cum ar fi trans-
portul de echipamente pentru a construi
platforme oceanice în Marea Chinei de
Sud este o sursã de îngrijorare pentru
comunitatea internaþionalã, a declarat se-
cretarul general al Guvernului japonez,
Yoshihide Suga. Libertatea navigaþiei a
fost discutatã de toate pãrþile care au in-
terese în Marea Chinei de Sud/Marea
Filipinelor de Vest ºi toþi doresc garanta-
rea libertãþii navigaþiei. “Nu este nicio
problemã cã un vapor al Statelor Unite a
navigat în acele ape”, a declarat preºe-
dintele Filipinelor, Benigno Aquino. In-
sulele Spratly sunt disputate de ani de
zile de China, Taiwan, Brunei, Malaezia,
Vietnam ºi Filipine. Este vorba de o mul-

þime de insule mici rãspândite pe o mare supra-
faþã în Marea Chinei de Sud. Beijingul mãreºte
unele dintre acestea în mod artificial, iar pe una
amenajeazã o pistã de decolare-aterizare. Sta-
tele Unite au somat China încã de acum ºase
luni sã înceteze activitãþile de construcþie.

Donald Tusk: Criza imigraþiei poate afecta grav Uniunea
Europeanã, riscând sã distrugã Spaþiul Schengen

nald Tusk, preºedintele Consiliului European.
“Criza imigranþilor, cu care se confruntã Uniu-
nea Europeanã, probabil este cea mai mare pro-
vocare din ultimele decenii”, a declarat Donald
Tusk în faþa eurodeputaþilor. “Actuala provo-
care are potenþialul de a produce modificãri în
Uniunea Europeanã pe care o cunoaºtem. Are
potenþialul de a distruge proiecte de succes
precum libera circulaþie în Spaþiul Schengen”,
a adãugat Tusk. “ªi, ce este mai periculos, ac-
tuala crizã are potenþialul de a crea miºcãri tec-
tonice în peisajul politic european. Iar aceste
schimbãri nu sunt spre bine. Trãim în vremuri
extraordinare, care necesitã mãsuri extraordi-
nare, sacrificii extraordinare ºi solidaritate ex-
traordinarã”, a insistat Tusk, conform unui co-
municat oficial. Peste 700.000 de imigranþi ºi
refugiaþi au sosit în Europa traversând Marea
Mediteranã în anul 2015 ºi 3.210 au murit sau
au fost daþi dispãruþi, a anunþat ieri Înaltul Co-
misariat al ONU pentru Refugiaþi (UNHCR). În
acest an, în total 705.200 de imigranþi ºi refu-
giaþi au traversat Mediterana: 562.355 de per-

soane au ajuns în Grecia ºi 140.000 în Italia.
Potrivit UNHCR, majoritatea sunt sirieni, în Gre-
cia aceºtia reprezentând 64% din cei sosiþi.
“Numãrul imigranþilor sosiþi în Grecia continuã
sã fie ridicat, în pofida deteriorãrii condiþiilor
meteorologice în acest weekend”, a declarat, la
rândul sãu, Organizaþia Internaþionalã pentru
Migraþie (OIM) într-un comunicat de presã.
OIM a subliniat totodatã cã, din cauza vremii
nefavorabile, “este din ce în ce mai dificil de a
supraveghea ambarcaþiunile cu imigranþi pe
mare”. Potrivit acestei organizaþii, 5.239 de per-
soane au sosit sâmbãtã în Grecia ºi 4.199 dumi-
nicã.  De la începutul lunii octombrie, peste
160.000 au sosit în Grecia venind din Turcia,
dintre care 99.000 au debarcat la Lesbos, 22.000
la Chios, 21.500 la Samos ºi aproximativ 7.500 la
Leros, a precizat OIM.  În Italia, în luna octom-
brie au sosit 7.230 de imigranþi, mai puþin de
jumãtate din cei veniþi anul trecut în aceeaºi
perioadã. OIM atribuie aceastã scãdere faptu-
lui cã sirienii preferã sã treacã prin Turcia ºi
Grecia pentru a ajunge în Europa.

Rusia îl va exhuma pe þarul Alexandru al III-lea,
pentru a lãmuri misterul dispariþiei Romanovilor

care au realizat o serie de teste ADN spun cã
sunt convinºi cã rãmãºiþele pãmânteºti ale
celor doi copii sunt autentice. Însã Biserica
ortodoxã a solicitat o serie de dovezi supli-
mentare. “Comitetul de Investigaþie al Fede-
raþiei Ruse, împreunã cu reprezentanþi ai Bise-
ricii ortodoxe ruse, intenþioneazã sã dezgroa-
pe rãmãºiþele pãmânteºti ale þarului Alexan-
dru al III-lea, care a fost înmormântat în 1894
în Catedrala Petru ºi Pavel”, au anunþat anche-
tatorii ruºi într-o scrisoare expedia-
tã directorilor acestui muzeu-cate-
dralã. În acea scrisoare, datatã din
19 octombrie, anchetatorii spun cã
au luat aceastã decizie dupã ce pa-
triarhul Chiril I al Moscovei, con-
ducãtorul Bisericii ortodoxe ruse, a
cerut premierului Dmitri Medvedev
sã se asigure cã autoritãþile vor
efectua o serie de teste suplimen-
tare pentru identificarea fãrã nici-
un dubiu a rãmãºiþelor pãmânteºti
ale þarului Nicolae al II-lea. Guver-
nul rus a avansat în acest an ideea
înhumãrii scheletelor þareviciului
Aleksei ºi marii ducese Maria la
Sankt Petersburg, alãturi de rãmã-
ºiþelor pãmânteºti ale celor trei

surori ale lor, al tatãlui ºi al mamei lor. Acest
plan a fost suspendat însã dupã obiecþiile for-
mulate de Biserica ortodoxã rusã. Vladimir So-
loviov, coordonatorul anchetei, a declarat luni
pentru agenþia de presã Interfax cã exhumarea
þarului Alexandru al III-lea, tatãl lui Nicolae al
II-lea, va avea loc cel mai devreme la jumãta-
tea lunii noiembrie. În septembrie, anchetato-
rii ruºi au anunþat cã au exhumat scheletul þa-
rului Nicolae al II-lea ºi cel al soþiei sale Ale-
xandra, în cadrul aceleiaºi anchete.
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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.

Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã Regio-

nala a Finantelor Publice Craiova  -
Administraþia Judeteana a Finanþelor
Publice Dolj, organizeazã în data de
10.11.2015, ora 10 la sediul sãu din
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
în conformitate cu prevederile art.159,
alin.3, lit.d,din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, privind Codul de Proce-
durã Fiscalã, republicatã, vânzarea
prin licitaþie a urmãtoarelor bunuri mo-
bile aparþinând SC HELCO LEASING
IFN SA, CUI 15022457, strada Dece-
bal,  nr. 23, localitatea Craiova, jude-
þul Dolj: Camera congelare rapidã soc
HEVTUREUROS2CSS- 145.650 lei;
Cuptor anular MINISTAR RING MSR4C
– 44.625 lei; ATV 500  4x4- 18.868 lei;
Maºinã fursecuri – 71.381 lei; Forma-
tor pizza – 9.675 lei; Cuptor LFRN 6080-
40.238 lei;  Grup CroissantCroy 2000 –
30.000 lei, Cuptor Ministar -15.750 lei;
Cuptor modular - 13.500 lei; Cuptor Mi-
nistar – 45.000 lei; Încãrcãtor Ministar
– 17.250 lei;  Panacoade 1800 (12 bu-
cãþi)  - 375 lei/bucatã; Cernator SF 100-
4.657 lei; Masina tarte (2 bucãþi)- 6.305
lei/ bucatã; Matriþa 90/21- 2.014 lei;
Cuptor Vento – 12.291 lei; Dospitor
Vento – 3.845 lei;  Suport inox Vento –
1.216 lei; Silozuri 5 amestec- 257.733
lei. Preþurile nu includ TVA. Invitãþm
pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilitã pentru vân-
zare. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii trebuie sã depunã ,cu cel
putin o zi înainte de data licitaþiei, ur-
mãtoarele documente: ofertã de cum-
pãrare, dovada plãþii taxei de partici-
pare; împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant (procurã spe-
cial legalizatã); pentru persoanele ju-
ridice de naþionalitate românã,copie
dupã certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer-
þului; pentru persoanele fizice româ-

Anunþul tãu!
ne, copie dupã actul de identitate;
dovada emisa de creditorii bugetari
ca nu au obligaþii bugetare restante.
Ofertã de cumparare se va prezenta
in scris organului de executare, inso-
tita de dovada platii sumei reprezen-
tand 10% din pretul de pornire a licita-
tiei pana in ziua de 09.11.2015. Taxa
de participare se va achita in contul
RO16TREZ2915067XXX005062, CUI
4830007. Pentru relatii suplimentare va
puteti adresa Administratiei Judete-
ne a Finantelor Publice Dolj, str. Mi-
tropolit Firmilian, nr. 2, Serviciul Exe-
cutare Silita, la camera 406, tel:  0251/
402277.

Anunþ cãtre Administraþia Bazi-
nalã de Ape Jiu. Primãria Melineºti
anunþã începerea proiectului „Ali-
mentare cu apã ºi canalizare în co-
muna Melineºti, judeþul Dolj”.

APM Dolj anunþã publicul inte-
resat cu privire la  decizia de emitere
a autorizaþiei integrate de mediu pen-
tru activitatea 6.6. Creºterea intensi-
vã a pãsãrilor de curte ºi a porcilor, cu
capacitãþi de peste: b) 2000 de locuri
pentru porci de producþie (peste 30kg)
- categorie de activitate conform pre-
vederilor Anexei 1 din Legea 278/2013
privind emisiile industriale, ce se
desfãºoarã în municipiul Bãileºti, str.
Eroilor, nr. 163, Corpul de Proprieta-
te, Lot. nr. 1, judeþul Dolj,titular SC
MC PORCKY SRLcu sediul  social în
satul Braniºte, comuna Podari, str.
Calafatului, nr. 117, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului, pot fi consultate la
sediul APM Dolj, mun. Craiova,  str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni –
joi  între orele 800 - 1600  ºi vineri între
orele 800 - 1400. Observaþiile fundamen-
tate ale publicului se primesc zilnic,
în scris, la sediul APM Dolj (fax:
0251.419.035; e-mail: office@ap-
mdj.anpm.ro) în termen de 30 zile de
la data apariþiei anunþului.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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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.

ANIVERSÃRI
Astãzi, la zi aniversa-
rã, dorim copiilor ANA-
MARIA ªI ROBERT
ªERP la împlinirea ce-
lor 15 ani de cãsnicie,
ca Bunul Dumnezeu
sã le dãruiascã: Har,
sãnãtate ºi tot belºu-
gul toamnei, însoþite
cu drag de cele mai
frumoase flori, cãsni-
cie trainicã ºi multe re-
alizãri. „La Mulþi Ani!”.
Copii ºi pãrinþii.

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 îmbu-
nãtãþiri 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 deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 camere
decomandate, microcentra-
lã, coloanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã par-
ter. Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova, casã
locuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren
5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã la  gri, zona Tre-
nul Pierdut. Telefon: 0727/
316.893
Vând casã ultracentral. Te-
lefon: 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 Livezi-Po-
dari, ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere, ma-
gazin, mobilate, Beci tip Cra-
mã. Profit substanþial. Tele-
fon: 0786/193.499.
Vând casã zona Horia. Te-
lefon: 0766/617.885.

Vând casã comuna Roºii-
le, sat Româneºti, judeþul
Vâlcea. Telefon: 0747/
453.261; 0743/102.602.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Telefon:
0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe
lemne + magazie diverse,
zona Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 ca-
mere ºi dependinþe, teren
3500 mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci,
2 sãli lungime 30 m, 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 (va-
riante). 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, demisol,
parter + etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open space, 3
balcoane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã. Grã-
dinã cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
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Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.

Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan 2800
mp în Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie,
fabricaþie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon: 0744/
780.550.
LOGAN Prestige, 1,6 16V,
2009, 62.000 km, full, proprie-
tar. Telefon: 0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Sko-
da Octavia Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009.
Peugeot 206 an fabricaþie
2008, benzinã ºi GPL. Tele-
fon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro uºor
negociabil. Telefon: 0766/
632.388.

Vând Renault Clio 2003 full,
1500 euro negociabil. Tele-
fon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. Inma-
triculata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchide-
re centralizata; ABS; Servo-
directie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, butelii na-
ragaz voiaj 5 litri. Negocia-
bil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând sãpun de casã 5 lei/
Kg, cruce de marmurã
1200/100- scrisã- 80 lei. Te-
lefon: 0770/ 303.445.

Vând Centralã electricã
EKCO, L1NF- 8 kw + vanã
deviatoare 3 Cai SF 20E +
boiler 100 litri - Romstal, preþ
1500 LEI. Telefon: 0251/
534.105; 0745/ 350.608.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând ladã frigorificã cu 5
sertare Arctic. Telefon: 0765/
291.623.
Vând canapea, fotolii, ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, servan-
tã, bibliotecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea copil
relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
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
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962; 0768/
437.838.

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



cuvântul libertãþii / 13miercuri, 28 octombrie 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã supra-
pusã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicletã copii
50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
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 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5
sertare. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, poli-
zor 2500 W, sobã teracotã
cu toate furniturile, Tv co-
lor D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, pret
negociabil, telefon: 0351/
446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.

Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte conve-
nabil, performant cu douã
sonde diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona N. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.

Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea Roºie
parter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Cumpãr casã Craiova, ex-
clus Catargiu, Brestii, Roma-
neºti. Telefon: 0768/235.909.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 28 octombrie 2015

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

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

Muzeul Olteniei Craiova  scoate la concurs  5  posturi  vacante de  perso-
nal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post de muzeograf debutant, studii superioare, pe duratã nedeter-
minatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie
Arheologie a  Muzeului Olteniei Craiova ;

-  1 post de supraveghetor, studii medii, pe duratã nedeterminatã, cu
normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Istorie Arheologie
a  Muzeului Olteniei Craiova ;

-  3 posturi de gestionar custode debutant, studii medii, pe duratã
nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de
Istorie Arheologie a  Muzeului Olteniei Craiova ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
-    28 octombrie 2015, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la

sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþu-
lui privind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Coti-
dianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-     28 octombrie 2015 – 06 noiembrie 2015, perioada de depunere a
dosarelor la sediul Extindere

Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la
secretariat;

- 09 noiembrie 2015  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 19 noiembrie 2015 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Isto-

rie al Muzeului Olteniei
Craiova, str. Madona Dudu nr.14;
- 24 noiembrie 2015, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Is-

torie al Muzeului Olteniei
Craiova, str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele
dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din
str. Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la
tel. 0251/417756.

Consiliul Local al comunei Pleniþa, judeþul Dolj,
scoate la licitaþie în vederea închirierii 4 (partru) spaþii
medicale situate în cadrul imobilului „Spital (secþie
chirurgie ºi obstreticã ginecologie)”, din comuna Ple-
niþa, satul Pleniþa, str. A.I.Cuza, nr. 37, etaj 1, jude-
þul Dolj, proprietate publicã a comunei Pleniþa, dupã
cum urmeazã:

- Cabinet nr. 1 în suprafaþã  de 30,38 mp;
- Cabinet nr. 2 în suprafaþã de 16,50 mp;
- Cabinet nr. 3 în suprafaþã de 14,20 mp;
- Cabinet nr. 5 in suprafata de 12,70 mp.

Preþul de pornire la licitaþie: 3 lei/mp/lunã.
Data þinerii licitaþiei:  12.11.2015, orele  10:00  la

sediul primãriei.
Termenul limitã pentru depunerea ofertelor:

12.11.2015, orele 09:00.
Condiþiile de participare la licitaþie sunt afiºate la

sediul primãriei. Relaþii suplimentare la sediul pri-
mãriei sau  telefon la 0251368189.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracen-
tral. Telefon: 0763/980.248.
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 mo-
bilat Craioviþa Nouã, centra-
lã. Telefon: 0766/328.569.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.

Primesc în gazdã la bloc
Calea Bucurerºti 1 sau 2
fete. Telefon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2 came-
re decomandate, Craioviþa
Nouã-Nitela, tot confortul, etaj
3, centralã, aer condiþionat.
Telefon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/850.986.

Primesc fete în gazdã la bloc
lângã Medicina Nouã. Tele-
fon: 0351/442.970.
Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului.
Telefon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere la casã.
Telefon: 0762/484.755;
0351/464.628.
Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.

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

MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor fãrã
obligaþii, doresc doamnã
sincerã, modestã, fãrã obli-
gaþii. Rog seriozitate. Telefon:
0351/ 181.202.

Vãduv, pensionar, fizic plãcut
179/85, 61 ani, doresc doam-
nã vârstã apropiatã plãcutã
fãrã vicii. Telefon: 0720/
0582.934.
Pensionar caut pensionarã
pentru convieþuire. Telefon:
0762/728.493.
Doresc doamnã loialã, sin-
cerã cu locuinþã 1,65- 70/80,
plãcutã, fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Tele-
fon: 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
Pierdut certificat constata-
tor ORC Dolj Nr. 53524/
14.08.2006, societatea
SAFTOUR TRADING
SRL. Se declarã nul.



spspspspsp               rtrtrtrtrt cuvântul libertãþii / 15miercuri, 28 octombrie 2015

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã eºcul cu Steaua, de sâm-
bãtã, primul al sezonului, baschet-
baliºtii de la SCM U Craiova revin
în faþa propriilor suporteri, întâl-
nind, astãzi, la Polivalentã, cu în-
cepere de la ora 19:00, pe Gaz
Metan Mediaº. Ardelenii au un bi-
lanþ în oglindã, o victorie ºi trei
înfrângeri, însã, oarecum alar-
mant, succesul a venit tot “afarã”,
ºi tot în Oltenia, 75-68 cu Energia
Târgu Jiu, în etapa a treia. A ur-
mat apoi un eºec la scor (92-114),
“acasã”, cu BCM U Piteºti.

Dacã se va impune, cum Ora-
dea, Steaua ºi U-BT Cluj ºi-au
amânat partidele din aceastã run-
dã, trupa lui Oliver Popovic va
deveni noul lider al Ligii Naþionale
mãcar pânã mâine searã, când Di-
namo va înfrunta, în deplasare, pe
nou-promovata Phoenix Galaþi.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ

Alb-albaºtrii, din nou în faþa fanilorAlb-albaºtrii, din nou în faþa fanilorAlb-albaºtrii, din nou în faþa fanilorAlb-albaºtrii, din nou în faþa fanilorAlb-albaºtrii, din nou în faþa fanilor
Programul complet al etapei a 5-a

Astãzi: SCM U CRAIOVA – CS Gaz Metan Mediaº, BCM U Piteºti –
CSU Atlassib Sibiu, BC Timiºoara – BC Mureº Tg. Mureº.
Mâine: CS Phoenix Galaþi – CS Dinamo Bucureºti.
Partidele CS Energia Tg. Jiu – CSM CSU Oradea ºi Steaua CSM

Eximbank – U-Banca Transilvania Cluj au fost amânate pentru datele de
13, respectiv 20 ianuarie 2016, deoarece gorjenii au jucat asearã în Eu-
roChallenge, iar bucureºtenii vor evolua desearã în Eurocupã.

1. Oradea 7 7. Tg. Jiu 5
2. Steaua 7 8. Sibiu 5
3. U-BT Cluj 7 9. Galaþi 5
4. Dinamo 7 10. Mediaº 5
5. CRAIOVA 7 11. Piteºti* 4
6. Mureº 6 12. Timiºoara 4
* - echipã penalizatã cu 3 puncte.

SCM U ºi Gaz Metan Mediaº s-
au duelat ºi înainte de startul noii
stagiuni, într-o “dublã” amicalã dis-
putatã la Craiova, iar alb-albaºtrii
au reuºit sã se impunã în ambele
ocazii: 79-63 ºi 81-76.

Jocul din aceastã searã nu va fi
televizat, astfel cã iubitorii basche-
tului din Bãnie au un motiv în plus
sã fie prezenþi în tribunele Sãlii
Polivalente. Preþul unui bilet este
de 5 lei.

Simona Halep, locul
2 WTA, a pierdut,
marþi, scor 4-6, 4-6, al
doilea meci disputat în
Grupa Roºie a Turneu-
lui Campioanelor de la
Singapore, cu rusoiaca
Maria ªarapova, locul
4 WTA.

Partida a durat o orã
ºi 54 de minute ºi la
capãtul ei românca a
înregistrat a ºasea
înfrângere din tot
atâtea meciuri disputate
cu ªarapova.

Tot marþi, italianca

TURNEUL CAMPIOANELOR

Halep rãmâne fãrã victorie
contra ªarapovei Dupã medalia de aur de la Eu-

ropene ºi bronzul mondial obþinu-
te în acest an, lupãtoarea ªtefania
Priceputu s-a remarcat din nou la
nivel extern, sportiva originarã din
Craiova urcând pe cea mai înaltã
treaptã a podiumului ºi la Campio-
natul Balcanic pentru cadeþi, com-
petiþie ce a avut loc de curând în
Turcia, la Bursa. Sportiva aflatã în
în dublã legitimare, LPS Petrache
Triºcu – CSM Craiova, ºi pregãti-

LUPTE: ªtefania Priceputu
ºi-a adjudecat ºi titlul balcanic

tã de Valentin Boboºca s-a impus
la individual în limitele categoriei
43 kg, iar în competiþia de pe echi-
pe a obþinut medalia de argint cu
lotul României.

Pe lângã medaliile ªtefaniei, pe
podiumul competiþiei din Turcia a
urcat ºi Constantin Gheorghe (CS
Universitatea Craiova), cel care a
cucerit douã medalii de bronz, la
individual (63 kg) ºi cu echipa
României.

Flavia Pennetta, locul 8
WTA, a învins-o, cu
scorul de 7-6 (5), 6-4,
pe poloneza Agnieszka
Radwanska, locul 6
WTA.

Iatã ºi rezultatele
înregistrate duminicã,
în runda inauguralã:
Halep – Pennetta 6-0,
6-3, ªarapova –
Radwanska 4-6, 6-3,
6-4. Mâine în runda
finalã, Halep va juca cu
Radwanska, iar ªara-
pova cu Pennetta.

Astãzi, în etapa
secundã din “Grupa
Albã”: Petra Kvitova
(0p) – Lucie Safarova
(0p), Garbine Muguru-
za (2p) – Angelique
Kerber (2p).

DIGI SPORT 1
14:30, 18:00, 20:30 – FOTBAL – Cupa

României: FC Bacãu – ASA Tg. Mureº, Vii-
torul II – CFR Cluj, Pandurii Tg. Jiu – Dina-
mo.

DIGI SPORT 2
9:00, 13:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-

pioanelor, în Singapore, faza grupelor: Petra
Kvitova – Lucie Safarova, Garbine Mugu-
ruza – Angelique Kerber / 19:45 – BASCHET
(M) – Eurocupa: Steaua CSM Eximbank –
Banvit Bandirma / 22:00 – FOTBAL Anglia
– Cupa Ligii: Manchester United – Middles-
brough.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Li-

verpool – Bournemouth.
DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma –

Udinese.

DOLCE SPORT
9:00, 13:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-

pioanelor, în Singapore, faza grupelor: Petra
Kvitova – Lucie Safarova, Garbine Mugu-
ruza – Angelique Kerber / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Cupa României: Viitorul II – CFR
Cluj, Pandurii Tg. Jiu – Dinamo.

DOLCE SPORT 2
10:00 – NATAÞIE – FINA World Cup, la

Tokyo, în Japonia / 14:30 – FOTBAL – Cupa
României: FC Bacãu – ASA Tg. Mureº /
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Basel,
în Elveþia / 21:30 – FOTBAL – Cupa Ger-
maniei: Schalke – Monchengladbach.

DOLCE SPORT 3
20:00 – FOTBAL – Cupa Germaniei:

Dortmund – Paderborn.
DOLCE SPORT 4
21:30 – VOLEI (M) – Italia: Monza –

Trentino.

SPORT.RO
20:30 – FOTBAL – Cupa României: Pan-

durii Tg. Jiu – Dinamo.
EUROSPORT
8:30, 13:30 – Campionatul Internaþional,

la Daqing, în China: etapa a 4-a / 1:30, 4:00
– FOTBAL MLS – SUA/Canada: DC United
– New England Revolution, Seattle Soun-
ders – Los Angeles Galaxy.

EUROSPORT 2
18:00, 20:00 – BASCHET (M) – Eurocu-

pa: Unics Kazan – Aris Salonic, Galatasaray
– Hapoel Ierusalim / 21:45, 0:45 – FOTBAL
– Cupa Mondialã Under 17, în Chile, optimi
de finalã: Brazilia – Noua Zeelandã, Coreea
de Sud – Belgia.

TVR 2
20:00 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ –

Campionatele Mondiale, la Glasgow, în Sco-
þia: concurs pe echipe masculin.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Bãlgrãdean – N-a fost prea so-
licitat de fosta sa echipã, doar un
ºut în debutul jocului dezmorþin-
du-l. Apoi a cam ºomat, „câinii”
neajungând decât foarte rar în ca-
reul sãu.

Achim – Lucid, determinat în
apãrare, n-a fost depãºit deloc în
bandã, dar nici n-a reuºit vreo cen-
trare bunã în careul advers.

Popov – Dupã prestaþia dezastru-
oasã de la Botoºani, n-a avut pro-
bleme cu Gnohere, i-a luat faþa de
fiecare datã, vârful dinamovist nea-
vând nicio minnge utilã în acest joc.

Iliev – Cât a jucat, a fãcut-o bine.
Din pãcate, pauza de o jumãtate de
an fãrã meciuri s-a fãcut simþitã ºi a
suferit o contracturã. Semnalele
sunt totuºi pozitive, s-ar putea re-
face pânã la meciul de la Giurgiu.

Vãtãjelu – A apãrut mai puþin ca
de obicei în jumãtatea adversã, dar
în apãrare a fost de netrecut. În pri-
ma reprizã a fãcut mai multe alune-
cãri decât în tot restul sezonului.
Mult mai agresiv ca de obicei, mai

1. Astra 15 9 3 3 26-19 30
2. Viitorul 15 8 5 2 26-13 29
3. Steaua 15 7 6 2 18-10 27
4. Pandurii 15 7 6 2 19-13 27
5. Dinamo 15 6 6 3 17-13 24
6. Craiova 15 6 4 5 18-13 22
7. ASA 15 5 7 3 16-11 22
8. CFR Cluj 15 6 5 4 20-15 17
9. CSMS Iaºi 15 4 4 7 11-19 16
10. ACS Poli 15 3 5 7 11-20 14
11. Concordia 15 3 4 8 14-22 13
12. Botoºani 15 2 6 7 12-21 12
13. Voluntari 15 1 6 8 10-23 9
14. Petrolul 15 1 7 7 8-15 4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVI-a
Astra – „U” Craiova, vineri, ora 20.30
Chiajna – ASA, sâmbãtã, ora 16
Petrolul – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 20.30
Pandurii – FC Voluntari, duminicã, ora 18
CFR Cluj – Steaua, duminicã, ora 20.30
FC Botoºani – ACS Poli, luni, ora 18.30
Dinamo – Viitorul, luni, ora 20.30

Liga I – etapa a XV-a
CSMS Iaºi – Chiajna 0-1
A marcat: Madeira 64.
ACS Poli – CFR Cluj 1-2
Au marcat: Hernandez 90 / Nascimento 16, C. Lopez 42.
FC Voluntari – Petrolul 1-0
A marcat: Kone 46.
ASA – Astra 3-1
Au marcat: Brandan 36, G. Mureºan 45, Pedro 90 / Velayos 90 – aut.
Craiova – Dinamo 3-0
Au marcat: Bawab 13, 62, Bancu 65.
Steaua – Pandurii 1-1
Au marcat: Muniru 86 / Rãduþ 5.
Viitorul – FC Botoºani 3-1
Au marcat: Benzar 45, Chiþu 47, Cernat 89 / D. Roman 87.

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

În derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþiÎn derby au fost lei adevãraþi
Toþi jucãtorii Universitãþii au avut o determinare unicã în meciul cu

Dinamo, iar Bancu ºi Bawab au fost cei mai inspiraþi dintre ei

concentrat la blocaj. A pasat pentru
Bawab la golul de 2-0 ºi a mai cen-
trat bine din douã lovituri libere. Ar
trebui sã execute loviturile de colþ ºi
toate fazele fixe, deoarece este pro-
babil cel mai bun pasator din echi-
pã, iar Craiova bate toate cornerele
pe portar sau pe colþul scurt, unde
rar se reuºeºte o reluare. În acest
meci doar o loviturã de cap a lui
Dumitraº a creat oarecare pericol din
astfel de faze, de care alb-albaºtrii
au avut parte destul de des.

Ivan – L-a buimãcit pe Steliano
Filip, mai ales în prima reprizã. A
alergat mult, în ambele faze, a fost
eficient la serviciu, inclusiv cu un
„exterior” eficient. El a declanºat
faza deschiderii scorului, cu o min-
ge luatã din picioarele lui Marc.
Este unul dintre cei mai în formã
jucãtori din Liga I.

Mateiu – Dacã la coechipierii sãi
am remarcat determinarea ieºitã din
comun, la el ambiþia, determinarea,
sacrificiul sunt obiºnuite. ªi în
acest meci a fãcut un efort extraor-

dinar, confirmând cã este cel mai
bun jucãtor al echipei în acest se-
zon. În prima reprizã, Sãndoi i-a re-
proºat cã s-a complicat la unele faze
ºi poziþionarea în teren.

Kay – Meci bun al capverdianu-
lui, atât la acoperire, cât ºi în cen-
trul defensivei, unde a coborât
dupã acciodentarea lui Iliev. Imba-
tabil la jocul aerian.

Bancu – N-a început bine jocul,
a pierdut câteva mingi uºoare. A
devenit precaut, de aceea nici n-a
finalizat cu ºut pãtrunderea de la
faza primului gol. Pânã la urmã a
ieºit bine, oferind un assist pentru
Bawab. A recãpãtat încredere, fina-
lizând o altã fazã în stânga, cu ºut
cu dreptul dupã ce a eliminat doi
adversari. Partea a doua i-a adus
golul aºteptat, la aproape un an de
la accidentarea cruntã suferitã. Pe
final nu mai avea suflu, pare încã
sã nu fie la acelaºi nivel fizic ca îna-
inte de accidentare.

Nuno Rocha – A fãcu un meci
mai bun decât precedentele, dar
rãmâne dator în acest campionat,
în care a dezamãgit. Nu mai reu-
ºeºte sã scoatã adversarul direct
din joc prin dribling, aºa cum fã-
cea când a venit în Bãnie, doar vi-

teza îl mai ajutã în unele faze. Pare
dezorientat ºi nu rezistã duelurilor
fizice. Dupã ce Anton l-a faultat în
prelungiuri s-a resimþit, dar va fi
recuperat pentru meciul de la Giur-
giu.

Bawab – Eroul meciului. A fãcut
în sfârºit ceea ce se aºteaptã de la el:
diferenþa în careul advers. ªi el înce-
puse slab, cu 5 mingi pierdute uºor.
Nici ºutul de la primul gol n-a fost
tocmai cel ideal, dar a avut noroc. Cu

douã goluri ºi un assist într-un meci
cu Dinamo nu ai ce sã-i reproºezi, tre-
buie doar sã continue astfel.

Dumitraº – A intrat foarte bine
în joc, a alergat mult ºi a fost prac-
tic „siamezul” lui Mateiu la centrul
terenului, jucând a doua oarã în
acest campionat în centrul liniei
mediane.

Madson, Herghelegiu – au in-
trat pe final, n-au fãcut decât sã fie
pe teren la sãrbãtorirea victoriei.
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