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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popeasca n-are pic de gust sã se
îmbrace; în schimb, are un talent
deosebit la dezbrãcat.

Grãdina Botanicã, pe zi ce trece, primeºte o ºi mai puterni-
cã infuzie de prospeþime. Pusã ºi mai mult în valoare de aceastã
toamnã plinã de candoare, se descoperã vizitatorilor ca o biju-
terie ºlefuitã din ce în ce mai bine. Aleile au fost refãcute,
copacii îºi etaleazã siluetele maiestuoase dupã ce au fost faso-
naþi de vegetaþie, lacurile îºi aratã limpezimea albiei, iar cas-
cadele de flori sunt surprize care þin în loc pe cei care pãtrund
în aceastã oazã mirificã. Prin cromatica inspiratã a bãncilor ºi
lampadarelor, Grãdina respirã un aer romantic ºi o atmosferã
de liniºte. Deºi lucrãrile de reamenajare nu s-au terminat,
frumuseþea sa este scoasã la ivealã într-un mod aproape neaº-
teptat de bine, aducându-i pe aleile sale pe tineri, pensionari,
mame cu copii ºi chiar fotografi pasionaþi de naturã.reportaj / pag. 8 ºi 9
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Polonia: Durerile stângii!Polonia: Durerile stângii!Polonia: Durerile stângii!Polonia: Durerile stângii!Polonia: Durerile stângii!
Ceea ce nu s-a întâmplat, dupã cãderea comunismului, ºi Polonia a fost un exemplu prin sindi-

catul Solidaritatea, s-a întâmplat în weekendul trecut: pentru prima datã stânga va fi totalmente
absentã din Parlamentul polonez. Conservatorii catolici ai partidului euro-sceptic “Dreptate ºi
Justiþie” (PiS) condus de Jaroslaw Kaczynsky, a obþinut 39,1%, în alegerile legislative, ceea ce
corespunde, graþie bonusului, unui numãr de 242 de locuri, din cele 460 din Parlament.
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Nicuºor
Constantinescu,
condamnat la trei
ani ºi jumãtate de
închisoare în dosarul
Centrului Militar

Tribunalul Constanþa a
decis, ieri, condamnarea
lui Nicuºor Constantines-
cu la trei ani ºi ºase luni de
închisoare cu executare
pentru abuz în serviciu, dar
ºi interzicerea mai multor
drepturi, în dosarul în care
preºedintele CJ Constanþa a
fost judecat pentru subfi-
nanþarea Centrului Militar
Zonal, transmite corespon-
dentul MEDIAFAX. Astfel,
preºedintelui CJ Constanþa
îi este interzis sã îºi exercite
dreptul de a ocupa o funcþie
publicã, dreptul de a fi ales
în autoritãþile publice sau
în orice alte funcþii publice
ºi dreptul de a ocupa o
funcþie care implicã exerci-
þiul autoritãþii de stat pe o
duratã de cinci ani dupã
executarea pedepsei închiso-
rii, dupã graþierea totalã ori
a restului de pedeapsã, dupã
împlinirea termenului de
prescripþie a executãrii
pedepsei sau dupã expirarea
termenului de supraveghere
a liberãrii condiþionate.
Nicuºor Constantinescu a
fost obligat la plata sumei
de 72.642,7 lei, actualizatã
cu indicele inflaþiei la data
efectuãrii plãþii, cãtre
partea civilã Ministerul
Apãrãrii Naþionale - Statul
Major General, restul
pretenþiilor civile formulate
de MApN fiind respinse ca
nefondate.

Votul prin corepondenþã va fi
aplicat doar pentru alegerile par-
lamentare, potrivit deciziei luate
marþi în Comisia de cod electo-
ral, care a fost adoptatã ºi de plen.
Deputaþii UDMR au pãrãsit sala
de plen a Camerei Deputaþilor, la
dezbaterea legii votului prin co-
respondenþã, în semn de protest
faþã de faptul cã articolele pro-
iectului se discutau în procedurã
de urgenþã, fãrã susþinerea amen-
damentelor, potrivit deputatului
Marton Arpad. ”Aº fi avut un sin-
gur amendament de susþinut. Nu
ne daþi dreptul nici la atât! Ca
semn de protest, grupul UDMR
pãrãseºte sala”, a spus Marton
Arpad.

La dezbaterile generale, pre-
ºedintele PSD, Liviu Dragnea,-
 a spus cã, dupã ce acestã lege
va fi votatã, va cere continuare
discuþiilor pentru a se realiza pro-
iectul de lege privind votul prin
corespondenþã ºi pentru alegeri-
le prezidenþiale. “Imediat dupã ce
aceastã lege va fi votatã, eu voi
cere Comisiei speciale sã conti-
nue discuþiile pentru a se realiza
proiectul de lege ºi pentru alege-
rile prezidenþiale. Fiind proceduri
puþin diferite, este nevoie de o
analizã mult mai serioasã pentru
cele douã tururi de scrutin din
punct de vedere logistic ºi al in-

Legea votului prin corespondenþã, adoptatã de Camera
Deputaþilor. UDMR a pãrãsit sala în timpul dezbaterii
Deputaþii au adoptat, ieri, cu 257 voturi “pen-

tru”, 12 abþineri ºi 30 “împotrivã”, proiectul legii
votului prin corespondenþã, în forma propusã de
comisie, fiind prevãzut ca acest tip de vot sã fie

aplicat la alegerile parlamentare. Camera Depu-
taþilor este for legislativ decizional, proiectul de

lege trecând de Senat în 20 octombrie.

Deputatul Miºcãrii Populare
a susþinut, în faþa colegilor, îna-
intea votului,  cã DNA “se
amestecã în lupta politicã sa-
crificând imaginea României”,
aducând în discuþie dosarul în
care premierul Victor Ponta es-

frastructurii, nu s-a dorit sã se
mai gãseascã încã un motiv pen-
tru ca legea de azi sã fie amâna-
tã. Toate aceste discuþii vor în-
ceta ºi se va vedea cã toþi cei care
nu au avut încredere cã vor fi
aceleaºi prevederi ºi la alegerile
prezidenþiale ori s-au înºelat, ori
au vrut sã umbreascã acest suc-
ces al tuturor de azi, care este de
fapt succesul românilor de pre-
tutindeni”, a spus Dragnea.

Deputatul PNL Mihai Voicu a
spus cã liberalii vor vota proiec-
tul, dar dezamãgirea este cã a fost
eliminatã posibilitatea înscrierii
online pentru votul prin corespon-
denþã ºi faptul cã acesta nu este
aplicat ºi pentru alegerile prezi-
denþiale ºi europarlamentare.

Pe de altã parte, copreºedin-
tele PNL Alina Gorghiu a decla-
rat cã este suficient timp pânã la
alegerile prezidenþiale pentru a
convinge o majoritate parlamen-
tarã sã accepte votul prin cores-
pondenþã. “Sunt sigurã cã toatã
lumea îºi serveºte prioritatea, sã
putem vota prin corespondenþã,
sã vinã cei din Diaspora sã vote-
ze prin corespondenþã pentru ale-
gerile din 2016. Prezidenþialele
sunt peste vreo patru ani, avem
suficient timp sã reuºim sã con-
vingem o majoritate parlamenta-
rã sã accepte ºi acest amenda-

ment, dar e un lucru
bun cã, astãzi, inclusiv
cei de la PSD (...) ac-
ceptã sã facã aceastã
reparaþie moralã celor
din Diaspora”, a spus li-
derul liberal, la Camera
Deputaþilor.

Deputatul Steluþa
Cãtãniciu a precizat cã
ALDE nu susþine pro-
iectul în aceastã formã,
iar deputatul UDMR Marton Ar-
pad a preciat cã deputaþii Uniunii
voteazã împotrivã deoarece nu
garanteazã secretul votului ºi va
fi nevoie de mai multe ordonanþe
de urgenþã pentru ca aceastã lege
sã se aplice.

ªi deputatul PND Daniel Fe-
nechiu a anunþat cã parlamenta-
rii grupului nu vor vota acest
proiect. “O lege de acest gen nu
se poate face în douã sãptãmâni,

nu aceasta este soluþia pe care o
aºteaptã românii din diaspora.
PND va vota împotrivã”, a spus
Fenechiu.

Votul prin corepondenþã va fi
aplicat doar pentru alegerile par-
lamentare, a decis, marþi, Comi-
sia de cod electoral, la propune-
rea PSD, stabilind ºi eliminarea
posibilitãþii înscrierii online în Re-
gistrul electoral pentru exercita-
rea votului prin corespondenþã.

Elena Udrea poate fi urmãritã penal
Cererea privind începerea urmãrii penale în

cazul Elenei Udrea a fost aprobatã, miercuri, de
Camera Deputaþilor, cu 193 de voturi “pentru”, 106

“împotrivã”, alte ºase voturi fiind anulate.

te judecat ºi susþinând cã se
încearcã schimbarea Guvernu-
lui Ponta “prin folosirea procu-
rorilor”. “Vã spun un adevãr pe
care îl veþi recunoaºte cu toþii
în perioada urmãtoare: vor mai
face politicã ºi vor mai candi-

da în alegerile de anul viitor
doar cei agreaþi de sistem, cei
care se lasã manipulaþi ºi con-
duºi ºi care sunt gata sã exe-
cute ordinele sistemului. Ceilalþi
vor fi reduºi la tãcere cu cãtu-
ºele la mâini sau doar speriaþi
cu dosare penale”, a declarat
fostul ministru Elena Udrea, în
plenul Camerei Deputaþilor,
unde au loc dezbateri asupra
solicitãrii privind începerea ur-
mãririi penale ºi a cererilor de
încuviinþare a reþinerii ºi ares-
tãrii preventive în cazul sãu.

Udrea a mai spus cã Româ-
nia este singura þarã din Euro-
pa în care prim-ministrul a fost
pus sub acuzare, adãugând cã
justiþia ºi DNA “se amestecã în
lupta politicã sacrificând chiar
imaginea României”. “Suntem
singura þarã din Europa unde
primul-ministru în funcþie a fost

pus sub acuzare. Nu contest
motivele acuzãrii, pentru cã nu
cunosc detaliile dosarului. Ba,
mai mult, ca om politic, de
multe ori m-am referit, în ulti-
mii 5-6 ani, la relaþia de avocat
a domnului Ponta cu Turceni
ºi Rovinari, dar punerea sub
acuzare a primului-ministru în
timpul exercitãrii funcþiei pen-
tru fapte vechi de 7-8 ani, pe
care, aºa cum am spus, mulþi
dintre cei care am fost adver-
sari lui Victor Ponta l-am folo-
sit ca argument public în lupta
electoralã, deci erau general
cunoscute, aratã cã justiþia în
general ºi DNA în special se
amestecã în lupta politicã sa-
crificând chiar imaginea Româ-
niei. Este evident cã se încear-
cã schimbarea Guvernului Pon-
ta prin folosirea procurorilor”
a arãtat Elena Udrea.
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Jose „Pepe” Mujica, nicodatã fluierat!Jose „Pepe” Mujica, nicodatã fluierat!Jose „Pepe” Mujica, nicodatã fluierat!Jose „Pepe” Mujica, nicodatã fluierat!Jose „Pepe” Mujica, nicodatã fluierat!
MIRCEA CANÞÃR

Dupã toate aparenþele sonore, coloa-
na oficialã a preºedintelui Klaus Iohan-
nis a fost huiduitã ieri în trafic, în timp
ce se îndrepta spre Romexpo unde avea
loc un eveniment la care fusese invitat.
Circul acesta stradal, alimentat copios
de comentarile tropãitorilor zilei, pe la
televiziuni, unele cam otova, legate de
povestea de acum cunoscutã, cu ante-
mergãtorii vice-premierului Gabriel
Oprea, derulat într-o capitalã europea-
nã, nu prea dã grozav pentru strãini.
Dimpotrivã. Iar adevãrul parþial e o min-
ciunã în curs de dezvoltare. Unde în spa-
þiul UE coloana oficialã a ºefului statu-
lui este fluieratã sau claxonatã ostenta-
tiv? Nu-i mai puþin adevãrat însã cã nici
nu se trag concluzii de vreun fel, la cele

de acum întâmplate, iar o învãþãturã de
minte care nu e pentru cap, nu existã.
Sã lãsãm morala pe seama altora, poate
mult mai îndreptãþiþi la dirigenþia de ºan-
tier. Seduºi de prezenþa la Paris a ex-
preºedintelui uruguayan Jose Pepe Mu-
jica (80 de ani), fostul guerrillero Tu-
pamaro, pentru a inaugura a treia con-
ferinþã Europa-America Latinã, organi-
zatã de Sciences Po, marþi 27 octombrie
a.c.. Discurs absolut fabulos, în faþa stu-
denþilor, a “celui mai sãrac” ex-preºedinte
din lume. Cum a fost considerat. Cel care
ºi-a cedat pe timpul mandatului cea mai
mare parte a salariul sãu lunar de 12.000
dolari. “Aºa am trãit toatã viaþa mea, pot
sã trãiesc bine cu cea am”, spunea me-
reu ziariºtilor uimiþi, Pepe Mujica, cel care

a petrecut 14 ani de închisoare, eliberat
fiind în 1985, când þara sa revenea la de-
mocraþie. În 2010 la intrarea în mandat,
declaraþia sa de avere conþinea un Vol-
kswagen Betlle, din 1987, în valoare de
1.800 de dolari. A locuit ca ºef al statu-
lui, la sediul fermei personale din perife-
ria Montevideo, unde împreunã cu soþia
sa Lucia Topolanski, senator, ºi aceasta
membrã a guerrillei Tupamaro, unde cul-
tivã crizanteme pe care le valorificã pe
piaþã. A refuzat sistematic, pe timpul man-
dului, sã locuiascã în palatul prezidenþi-
al opulent, iar paza, escorta ºi tot ce
vedem nu doar la Bucureºti, ci ºi la alþi
demnitari ai Europei, toate acestea i-au
fost strãine. Au fãcut chiar senzaþie ima-
ginile cu Pepe Mujica, în autoturismul

prezidenþial, preluând un autostopist în
drumul sãu spre casã. Sigur cã un ase-
menea mod de viaþã, voit auster, poate
pãrea straniu. Sã nu omitem însã deta-
liul cã “Pepe” Mujica a cunoscut sufe-
rinþa autenticã, graniþa dintre viaþã ºi
moarte, deznãdejdea teribilã, pentru a
primi într-o zi toate onorurile, care nu
l-au mai interesat. Oricum niciodatã nu
l-a fluierat cineva, pe motivul blocãrii
centrului metropolei de coloana oficia-
lã. La 3 martie anul acesta Jose Pepe
Mujica a predat mandatul de preºedinte
succesorului sãu Tabare Vazques, me-
dic oncolog, ºi în aplauzele asistenþei a
plecat spre casã. Întreg continentul sud-
american îl venereazã. ªi asta conteazã
mai mult decât orice.

Pentru prevenirea cazurilor de îmbol-
nãvire, Direcþia de Sãnãtate Publicã atra-
ge atenþia doljenilor sã nu cumpere ciu-
perci de la persoane care le vând în lo-
curi neautorizate sau pe marginea dru-
mului. Simptomele care anunþã intoxica-
þia sunt greþurile ºi vãrsãturile, durerile
abdominale ºi transpiraþie abundentã.

Ciupercile otrãvitoare pot
produce intoxicaþii grave

Ciupercile culese din aceste locuri sau
cumpãrate de la persoane particulare pot
produce intoxicaþii grave, care survin
din ce în ce mai frecvent din cauza lip-

Þinând cont cã în urmã cu câteva zile în þarã s-au înregistrat
mai multe cazuri de intoxicaþie cu ciuperci otrãvitoare, repre-
zentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj avertizeazã asupra

riscului la care se expun persoanele care consumã ciuperci
culese din mediul natural – pãdure, câmp, fâneþe sau teren infil-

trat cu substanþe toxice. Deºi pentru necunoscãtori par la fel,
multe specii de ciuperci sunt dãunãtoare ºi pot crea probleme,

de la o simplã indigestie pânã la otrãvire.

sei de cunoºtinþe ale culegãtorului, a
mutaþiilor genetice sau încruciºãrilor
care apar în naturã.

În ultimul timp, chiar persoane care
pretind cã sunt bune cunoscãtoare ale
speciilor de ciuperci recunosc cã, la o
atentã examinare a ciupercilor culese, nu
mai au siguranþã cã sunt comestibile, cu
atât mai mult cu cât acestea pot fi însã-
mânþate cu sporii ciupercilor otrãvitoare
sau pot suferi mutaþii genetice, respectiv
pot acumula o cantitate mare de toxine
cauzatã de îmbãtrânirea plantelor.

Substanþele toxice conþinute nu pot
fi anihilate prin spãlare sau curãþarea în-

veliºului exterior, nici prin preparare ter-
micã, congelare sau conservare ºi, din
pãcate, nu existã antidot împotriva lor,
tratamentul fiind doar de susþinere,
simptomatic.

Urgenþã medicalã majorã
Intoxicaþiile cu ciuperci reprezintã o

problemã medicalã importantã, din ca-
uza frecvenþei crescute a acestora mai
ales în mediul rural, cât ºi din cauza
gravitãþii lor. Ele constituie una dintre
marile urgenþe medicale deoarece re-
prezintã o treime din intoxicaþiile care
se soldeazã cu deces atât la adulþi, cât
ºi la copii.

Simptomele intoxicaþiei cu ciuperci
diferã în funcþie de perioada de incu-
baþie, a tipului de ciuperci care provoacã
intoxicaþia. În cazul celor cu perioadã
de incubaþie scurtã, simptomele apar în
minimum 15 minute ºi maximum 3 ore
de la consumul ciupercilor ºi se mani-
festã prin halucinaþii, tulburãri nervoa-
se, abundenþa salivaþiei, lãcrimare, pu-
pila micºoratã, dureri abdominale, scã-
derea frecvenþei cardiace, tegumente
umede.  Pentru cazurile cu perioadã de
incubaþie lungã, semnele apar dupã cel
puþin 12 ore de la consumul acestora

ºi se manifestã prin greþuri, vãrsãturi,
diaree, tulburãri gastrointestinale, icter,
hemoragii, tulburãri neurologice, ence-
falopatie, manifestãri renale grave,
afecþiuni hepatice, hipoglicemie, iar
dupã 2 zile de la ingestie apare comã
ºi apoi decesul persoanei în cauzã. În
jur de 90% din intoxicaþiile cu aceste
ciuperci sunt mortale, procent ce de-
monstreazã, pe de o parte, gravitatea
acestor intoxicaþii, iar pe de altã par-
te, fiind vorba de intoxicaþii vechi din
cauza perioadei lungi de incubaþii ºi in-
eficienþa mãsurilor terapeutice ce se
impun.

Având în vedere cã este posibilã o
evoluþie gravã, uneori letalã a bolii in-
toxicaþia cu ciuperci trebuie conside-
ratã o urgenþã medicalã majorã, fiind
obligatorie apelarea numãrului de urgen-
þã 112 sau prezentarea imediatã într-un
serviciu medical de urgenþã.

În România existã aproximativ 50 de
specii de ciuperci otrãvitoare (din cele
peste 4.000 de specii de ciuperci cu-
noscute), iar numãrul acestora creºte
de la an la an din cauza mutaþiilor ge-
netice, fenomen foarte derutant chiar
pentru cunoscãtori.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, pe 7 aprilie a.c.,
poliþiºtii craioveni anunþau cã au
fãcut 12 percheziþii în Craiova, la
punctele de lucru ale unor socie-
tãþi comerciale ºi locuinþele unor
persoane bãnuite de contrabandã
cu þigãri. Astfel, poliþiºti din cadrul
Secþiei 4 Craiova, împreunã cu
colegi din cadrul Secþiilor de Poli-
þie 5 ºi 6 Craiova ºi sprijiniþi de

Poliþiºtii Biroului de Investiga-
þii Criminale din cadrul Secþiei Re-
gionale de Poliþie Transporturi
Craiova au reþinut, vineri, pentru
24 de ore, un craiovean de 36 de
ani, pentru comiterea infracþiuni-
lor de viol ºi tâhãrie. Din cercetã-
rile efectuate de oamenii legii s-a
stabilit cã, pe 27 septembrie a.c.,
Virgil Dobre, de 36 de ani, din
Craiova, care mai are la activ con-
damnãri pentru fapte de naturã
penalã, a þinut calea unei tinere de
22 de ani, care trecea prin zona
triajului staþiei C.F. Craiova, în-
trucât se întorcea de la serviciu
ºi se îndrepta spre domiciliu, a
ameninþat-o cu un cuþit, a târât-o
într-un vagon unde ºi-a bãtut joc
de ea, apoi i-a luat geanta ºi tele-
fonul mobil ºi a fugit. Fata s-a
oprit în Garã, la poliþiºtii de la
Transporturi Feroviare, cãrora le-

De ieri ºi pânã pe 30 octombrie
a.c., la Craiova, se desfãºoarã cel
de-al doilea seminar internaþional
din cadrul Proiectului INTACT, fi-
nanþat de Comisia Europeanã
(OLAF), aferent Programului Her-
cule III - Pregãtire împotriva frau-
dei, al cãrui beneficiar este Inspec-
toratul de Poliþie Judeþean Dolj.
Activitatea reuneºte specialiºti de
investigarea fraudelor din judeþele
Alba, Arad, Cãlãraºi, Olt, precum
ºi reprezentanþi ai autoritãþilor  va-
male din cadrul Direcþiei Regiona-
le de Poliþie Vidin, Vãmii Lom din
Bulgaria ºi Agenþiei Naþionale Va-
male ºi Fiscale din Ungaria, toþi
având calitatea de parteneri. Pro-
blematica abordatã vizeazã realiza-
rea schimbului de experienþã în
domeniul contrabandei ºi a contra-
facerii produselor de tutun, plecând
de la cele mai reprezentative ca-
zuri soluþionate la nivelul fiecãrei
instituþii participante, dar ºi moda-

Seminar internaþional pentru combaterea
contrabandei cu tutun la Craiova

litãþi ºi tehnici de investigare. Un
plus valoare evenimentului o adu-
ce participarea experþilor Departa-
mentului pentru Luptã Antifraudã,
Direcþiei de Investigare a Crimina-
litãþii Economice, reprezentanþilor
structurilor din teritoriu aparþinând
Ministerului Public, Ministerului Fi-
nanþelor ºi companiilor de tutun (Im-
perial Tobacco Limited Bulgaria ºi
British American Tobacco Româ-
nia) în calitate de speakeri. Ca ur-
mare a activitãþilor derulate în ca-
drul proiectului INTACT, IPJ Dolj
îºi propune îmbunãtãþirea compe-
tenþelor reprezentanþilor instituþiilor
de aplicare a legii implicate în lupta
împotriva contrabandei ºi a contra-
facerii de produse din tutun, din
România, Bulgaria ºi Ungaria, care
a devenit un fenomen foarte peri-
culos, ce afecteazã atât bugetele
þãrilor cât ºi interesele financiare ale
Uniunii Europene, dupã cum au
precizat reprezentanþii unitãþii.

Un craiovean de 36 de ani a
ajuns dupã gratii pentru viol ºi
tâlhãrie, în baza mandatului emis
de Judecãtoria Craiova pe numele
sãu ºi confirmat ulterior de Tribu-
nalul Dolj. Bãrbatul a ameninþat cu
cuþitul o tânãrã de 22 de ani, a dus-
o într-un vagon de tren din triajul
staþiei CF Craiova, a violat-o, apoi
i-a luat geanta ºi telefonul. Tânãra,
dupã ce a scãpat, s-a oprit la Poliþia Transporturi Fero-
viare, a povestit prin ce a trecut, iar ca urmare a investi-
gaþiilor desfãºurate oamenii legii au pus mâna pe autor.

a povestit totul. Oamenii legii au
demarat investigaþiile, împreunã
cu un procuror al Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova, vic-
tima a fost îndrumatã cãtre Insti-
tutul de Medicinã Legalã Craiova,
care a confimat cã a fost forþatã
sã întreþinã raporturi sexuale îm-
potriva voinþei ei, ºi au reuºit sã-l
identifice pe autor. În urma pro-
batoriului administrat, anchetato-
rii au dispus punerea în miºcare a
acþiunii penale împotriva lui Virgil
Dobre, pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de viol ºi tâlhãrie, iar joia
trecutã a fost reþinut pe bazã de
ordonanþã pe o perioadã de 24 ore.
Vineri, 23 octombrie a.c., bãrba-
tul a fost prezentat Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova cu
propunerea de arestare preventi-
vã, propunere ce a fost promova-
tã cãtre Judecãtorul de Drepturi

ºi Libertãþi de la Judecãtoria Cra-
iova, care emis mandat de aresta-
re preventivã pe 30 zile: „Admite
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova privind
arestarea preventivã a inculpatu-
lui Dobre Virgil. Dispune aresta-
rea preventivã a inculpatului Do-
bre Virgil pe o duratã de 30 de
zile, începând cu data de
23.10.2015 pânã la data de
21.11.2015, inclusiv. În baza
art.275 alin. (3) C. proc. pen.,
cheltuielile judiciare avansate de
stat rãmân în sarcina acestuia. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 de ore de la pronunþare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu,
azi, 23.10.2015”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.-
 Bãrbatul a fost încarcerat în Cen-
trul de Reþinere ºi Arest Preventiv
al I.P.J. Dolj, a contestat mãsura
arestãrii preventive, însã luni, 26
octombrie, judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj i-au respins conte-
staþia, astfel cã va rãmâne dupã
gratii cel puþin 30 de zile.

Cinci craioveni condamnaþi pentruCinci craioveni condamnaþi pentruCinci craioveni condamnaþi pentruCinci craioveni condamnaþi pentruCinci craioveni condamnaþi pentru
contrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãricontrabandã cu þigãri

Cinci craioveni „sãltaþi” de poliþiºti la
începutul lunii aprilie a.c., întrucât erau
suspectaþi cã se ocupã cu contrabanda de
þigãri au fost gãsiþi vinovaþi ºi condamnaþi,
marþi, de Judecãtoria Craiova la pedepse

cuprinse între 2 ani ºi 6 luni de închisoare
cu suspendare ºi 2 ani de închisoare cu
executare. Hotãrârea instanþei nu este de-
finitivã, putând fi atacatã cu apel atât de
inculpaþi, cât ºi de procurori.

„mascaþi” ai Serviciului Acþiuni
Speciale, au descins la 8 locuinþe
ale unor persoane, dar ºi la 4 puncte
de lucru ale unor societãþi comer-
ciale din Piaþa Centralã Craiova
controlate de aceºtia. În urma per-
cheziþiilor, oamenii legii au desco-
perit ºi ridicat în vederea confis-
cãrii 2906 pachete (58 120 þigare-
te) fãrã timbru de marcaj fiscal,

provenind din Moldova ºi Ucrai-
na, valoarea pe piaþa neagrã a þigã-
rilor ridicându-se la peste 27.000
lei. Pachetele de þigãri au fost pre-
date Direcþiei Vamale din Craiova
care urmeazã sã stabilieascã cu
exactitate prejudiciul adus de cã-
tre suspecþi bugetului de stat. Opt
persoane cu vârste cuprinse 35 ºi
48 de ani au fost de asemenea ri-
dicate ºi duse la sediul Secþiei 4
Poliþie Craiova pentru audieri ºi
continuarea cercetãrilor. În baza
probelor administrate de poliþiºtii
Secþiei 4 Poliþie Craiova au fost
introduºi în arestul IPJ Dolj, pe
bazã de ordonanþã de reþinere, in-
culpaþii Florentin Dumitru, de 46
de ani, Mirela Dumitru, de 37 de
ani, Nelu Matei, de 37 de ani, Ele-
na Matei, de 37 de ani, Florin Ma-
tei, de 36 de ani ºi Cãtãlina Matei,
de 35 de ani, toþi din Craiova. În
fapt, s-a reþinut cã aceºtia aveau
standuri în Piaþa Centralã din

Craiova, unde vindeau produse
din tutun fãrã marcaje fiscale
legale, iar în urma perchiziþiilor
efectuate la domiciliile ºi sediile
societãþilor administrate de aceº-
tia au fost gãsite 2906 pachete de
þigãri fãrã marcaje fiscale lega-
le. Cu excepþia Mirelei Dumitru,
ceilalþi cinci inculpaþi au fost tri-
miºi în judecatã pentru infracþiuni
la regimul vamal. Judecãtoria Cra-
iova a soluþionat marþi, 27 octom-
brie a.c. cauza, toþi cei cinci fiind
gãsiþi vinovaþi ºi condamnaþi. Ast-
fel, Dumitru Gabriel Florentin,
care mai avea o pedeapsã cu sus-
pendare, a primit, în total, 2 ani
închisoare cu executare, în timp
ce Nelu Matei, Elena Matei, Clau-
diu Florin  Matei ºi Mirela Cãtãlina
Matei au primit câte 2 ani ºi 6 luni
închisoare cu suspendare pe du-

rata termenului de supraveghere de
3 ani ºi sunt obligaþi sã presteze o
muncã neremuneratã în folosul
Primãriei Municipiului Craiova sau
al Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
pe o duratã de 90 zile. Instanþa a
respins acþiunea civilã formulatã de
partea civilã ANAF – Direcþia Re-
gionalã a Finanþelor Publice Cra-
iova ºi a dispus confiscarea pache-
telor de þigarete ridicate de la in-
culpaþi ºi depuse la Direcþia Regio-
nalã Vamalã Craiova. Inculpaþii
Matei Nelu, Matei Elena, Matei
Claudiu Florin ºi Matei Mirela Cã-
tãlina au de achitat câte 200 de lei,
fiecare, cheltuieli judiciare, iar
Dumitru Gabriel Florentin 500 lei,
conform hotãrârii instanþei, care
poate fi atacatã cu apel, la Curtea
de Apel Craiova.
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„Având în vedere rezultatele
fructuoase ale cooperãrii din anii
anteriori,concretizate prin organi-
zarea unor serii de întâlniri, semi-
narii ºi instruiri pentru experþii
AIPA, cele 2 instituþii    ºi-au ex-
primat interesul ºi disponibilitatea
de a continua cooperarea ºi
schimbul de experienþã ºi bune
practici, prin semnarea unui nou
protocol de colaborare. Acesta
marcheazã cel de-al cincilea an de
cooperare interinstituþionalã, ca
urmare a semnãrii primului acord
de cooperare între cele douã pãrþi
în anul 2010”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al APIA
Dolj. În cadrul protocolului, APIA
va acorda asistenþã AIPA în pro-
cesul de stabilire a unor politici,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Sãptãmâna aceasta a fost reîn-
noit la Chiºinãu, Republica Moldo-
va, Protocolul Bilateral de Coope-
rare Interinstituþionalã între Agen-
þia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) ºi Agenþia de

Intervenþie ºi Plãþi pentru Agricul-
turã (AIPA) din Republica Moldo-
va.  Protocolul a fost semnat de
Mihail-Spãtãrelu Puþintei, director
general APIA ºi  Petru Maleru, di-
rector AIPA.

practici ºi proceduri uniforme în
domeniul stimulãrii investiþiilor în
sectorul agricol.

Se va aprofunda
colaborarea

în domeniul instruirii
personalului

Totodatã, APIA va asista AIPA
în procesul de implementare ºi per-
fectarea sistemului de management
ºi control intern, în scopul asigu-
rãrii unei gestiuni eficiente a fon-
dului de subvenþionare în cadrul
instituþiei din Republica Moldova.
De asemenea, se va aprofunda
colaborarea în domeniul instruirii
personalului din aparatul central ºi
din oficiile teritoriale ale AIPA, prin

organizarea în continuare a ºcoli-
lor de varã/iarnã, atât în România,
cât ºi în Republica Moldova, dar
ºi din þãrile membre ale UE pentru
conferenþierea în beneficiul exper-
þilor AIPA sau a reprezentanþilor
fermierilor din Republica Moldo-
va. „Semnarea noului protocol de
cooperare reconfirmã dinamica
accentuatã a raporturilor româno
- moldovene în domeniul agricul-
turii, continuând seria schimburi-
lor de experienþã ºi bune practici
iniþiate ºi derulate în cursul anilor
precedenþi între Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) ºi Agenþia de Intervenþie ºi
Plãþi pentru Agriculturã (AIPA) din
Republica Moldova, se mai preci-
zeazã în comunicat.

„Data trecutã când discutam de-
spre perspectiva procesului de
pace ºi rolul UE, demonstram o
susþinere necondiþionatã a acþiuni-
lor dumneavoastrã. Astãzi, discu-
tând aceastã crizã, cele douã pãrþi
din Israel nu fac decât sã-ºi nu-
mere morþii ºi rãniþi din taberele lor.
Sigur, suntem cu toþii preocupaþi
de escaladarea violenþei, oarecum
anticipatã însã, atât de israelieni,
cât ºi de palestinieni, în sãptãmâ-
nile din urmã”, susþine eurodepu-
tatul Victor Boºtinaru.

Deputatul european a mai expli-
cat cã acþiunile criminale ºi rãzbu-
narea nu doar cã aduc suferinþã mai
mare populaþiei, ci pun în pericol
procesul de pace. „Singura con-
cluzie dupã aceste atacuri prin îm-
puºcare sau înjunghiere este cã lu-

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vi-
cepreºedintele Grupului S&D din Parlamen-
tul European pentru politicã externã, s-a
adresat Înaltului Reprezentant pentru Afa-
ceri Externe ºi Politicã de Securitate, Fede-
rica Mogherini, pentru soluþionarea cât mai

rapidã a conflictului dintre Israel ºi Palesti-
na. Intervenþia eurodeputatului Victor Boº-
tinaru a avut loc în plenul Parlamentului
European reunit la Strasbourg, în contextul
dezbaterilor privind reizbucnirea conflictu-
lui israeliano-palestinian.

crurile nu pot continua în acest fel
pe teren, iar violenþa nu face decât
sã aducã violenþã. Numai coope-
rarea ºi un angajament concret pot
fi paºi pozitivi ºi pot aduce o ame-
liorare în securitatea ºi liniºtirea
populaþiei de ambele pãrþi.”

„Situaþia securitãþii pe teren
e mult mai diferitã astãzi”

Totodatã, vicepreºedintele Gru-
pului S&D pentru politicã externã
a reiterat sprijinul Parlamentului
European pentru acþiunile Înaltului
Reprezentant în stingerea acestui
conflict. „Salut eforturile dumnea-
voastrã recente, inclusiv coopera-
rea cu Secretarul de Stat ameri-
can, John Kerry ºi rolul anumitor
Miniºtrii de Externe din UE, pre-
cum ºi întâlnirile fructuoase ale

Quartet-ului la Viena, care aratã cât
de important este sã vorbim cu o
voce unicã pentru a transmite un
mesaj relevant pentru ambele pãrþi.
Reiterãm alãturi de dumneavoas-
trã dorinþa ca cei doi lideri sã de-
monstreze responsabilitate, sã li-
miteze retorica ce poate înflãcãra
situaþia nu doar pe teren, ci în în-
treaga regiune. Situaþia securitãþii
pe teren e mult mai diferitã astãzi
decât în trecut ºi e mult mai peri-
culoasã dacã acest conflict rãmâ-
ne nerezolvat.”, a subliniat Victor
Boºtinaru.

„Un ultim apel este îndreptat
cãtre prietenii noºtri palestinieni”

Europarlamentarul a susþinut
totodatã cã se va continua cu sus-
þinerea celor douã state, dar care
trebuie sã respecte demnitatea in-
divizilor de ambele pãrþi ºi drep-
turile minoritãþilor religioase. „Toþi
trebuie sã fie cetãþeni egali în am-
bele state. Fãrã negociere nu exis-
tã soluþie, fãrã soluþie nu va exista
pace iar violenþele vor continua. Un
ultim apel este îndreptat cãtre prie-
tenii noºtri palestinieni: vã rog sã
stopaþi diviziunea dintre voi! Con-
struiþi leadership legitim pentru a
avea un interlocutor în negocierile
de pace. E nevoie de un interlocu-
tor pentru ambele pãrþi în acest
dialog pentru pace” a conchis eu-
rodeputatul PSD Victor Boºtinaru.

15.000 de clienþi au
semnat deja oferta Bãncii
Comerciale Române (BCR)
de reducere a ratelor lunare,
în medie cu 20%, în cadrul
campaniei Scade Rata.
“Numãrul clienþilor care
acceptã ºi semneazã oferta
noastrã de rate reduse creºte
într-un ritm alert, însã
suntem pregãtiþi sã suplimen-
tãm eforturile consilierilor
din sucursalele BCR, astfel
încât sã rãspundem prompt
ºi rapid tuturor solicitãrilor”,
a declarat Dana Demetrian,
vicepreºedinte Retail&Private
Banking, BCR. Clienþii care
au acceptat oferta BCR, pânã
în acest moment, au econo-

misit, în medie, pe perioada
creditului rãmasã 12.500
euro. Oferta BCR ramâne
valabilã în continuare,
oferindu-le clienþilor cu
credite imobiliare posibilita-
tea de a beneficia de o
dobandã fixã pe 5 ani de
4,95%/an ºi de 5,45% pe 10
ani, iar celor cu credite de
nevoi personale cu ipotecã o
dobândã de 5,95%/an pentru
dobânda fixã pe 5 ani ºi
6,45%/an pentru dobânda
fixã pe 10 ani. Dupa aceastã
perioadã, dobânda va fi
calculatã la ROBOR/EURI-
BOR/LIBOR la 6 luni + 3%,
respectiv +4% pentru clienþii
cu garanþie imobiliarã.
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O asemenea acþiune nu putea
avea parte decât de o ceremonie
pe mãsurã. Directori de instituþii
de învãþãmânt preuniversitar, pã-
rinþi ºi copii au fost parte dintr-
un eveniment important. „Cu toþii
ne-am adunat, pentru a-i premia
pe aceºti elevi, care au dus peste

TTTTToate onorurile pentru copiii careoate onorurile pentru copiii careoate onorurile pentru copiii careoate onorurile pentru copiii careoate onorurile pentru copiii care
duc învãþãmântul doljean în lumeduc învãþãmântul doljean în lumeduc învãþãmântul doljean în lumeduc învãþãmântul doljean în lumeduc învãþãmântul doljean în lume

 Academicianul Basarab Nico-
lescu s-a nãscut pe data de 25
martie 1942, la Ploieºti, tatãl sãu
fiind luat prizonier, în 1942, pe
frontul rusesc, fiind eliberat în mai
1948. În 1959, a fost medaliat cu

Universitatea din Craiova a onorat încã un
academician de valoare

Ieri, în prezenþa conducerii Universitãþii din Craiova ºi a unei
audienþe numeroase, profesorul universitar doctor Basarab
Nicolescu, membru de onoare al Academiei Române a primit
cea mai înaltã distincþie a instituþiei de învãþãmânt superior din
Craiova – „Doctor Honoris Causa”.

aur la prima Olimpiadã Internaþi-
onalã de Matematicã, la Braºov.
Între 1965-1968 a fost profesor
la Facultatea de Fizicã a Univer-
sitãþii din Bucureºti. Pe fondul
destinderii politice din acei ani,

beneficiazã de o bursã de studii
în Franþa ºi alege sã rãmânã aco-
lo. Este, la orogine, profesor de4
fizicã, specializat pe Fizica cuan-
ticã, una dintre cele douã mari
pasiuni ale sale. Cea de-a doua este
filosofia ºi, avându-i mentori pe
psihologul Carl Gustav Jung, fi-
zicianul Wolfgang Pauli ºi filo-
soful ªtefan Lupaºcu, descide
calea unei noi abordãri a cunoaº-
terii, dar ºi a fiinþei, tema trans-
disciplinarãtãþii fiind tema sa cen-
tralã de cercetare.
„Laudatio” primit cu aplauze

Manifestarea de ieri a fost des-
chisã de prof. univ.dr. Dan Clau-
diu Dãniºor, rectorul Universi-
tãþii din Craiova, care a þinut sã
precizeze cã „toate programele
noastre de cercetare, din ultimii
ani, s-au bazat pe încurajarea
transdisciplinaritãþii. Suntem, as-
tãzi, onoraþi cã-i putem acorda
aceastã înaltã distincþie domnu-
lui academician Basarab Nicoles-
cu. Acesta este, fãrã doar ºi poa-
te, unul dintre vârfurile de lance
în aceastã tendinþã a cercetãrii”.
„Laudatio”, primit cu aplauze de
cãtre auditoriu, a fost susþinut de
prof.univ.dr. Ionel Buºe, care a
menþionat: „Într-una dintre con-

fesiunile sale, domnul Basarab
Nicolescu spunea cã: „Dacã
Dumnezeu mi-ar oferi posibilita-
tea sã încep o nouã viaþã, aº urma
exact aceeaºi cale- fizica cuanti-
cã ºi transdisciplinaritatea”.
Aceºtia sunt, dealtfel, cei doi pi-
loni ai gândirii domnului profe-
sor. A primit numeroase premii
internaþionale, a publicat 13 cãrþi
ºi a coordonat alte 14 lucrãri. Fe-
licitãri, domnule Profesor pentru
tot ceea ce aþi realizat ºi suntem
mândri cã aþi acceptat decerna-
rea acestui titlu din partea Uni-
versitãþii din Craiova”.

Legãturi strînse cu Universitatea
din Craiova

Foarte volubil, cu o uºoarã emo-
þie, Basarab Nicolescu a þinut sã
precizeze: „Sunt onorat sã primesc
acest titlu. Am avut plãcerea sã
colaborez cu Universitatea din Cra-
iova încã din 2001, timp de 10 ani,
în cadrul reþelei naþionale de dia-
log între ºtiinþã ºi religie, sub aus-
piciile Fundaþiei americane „John
Templeton”. Legãtura mea cu Cra-
iova s-a consolidat prin faptul cã
doi dintre cei mai strãluciþi docto-
ranzi ai mei, Petriºor Militaru ºi
Luiza Mitu sunt din acest oraº”.

Sunt copii, ºi frumoºi ºi deºtepþi, ºi
au toatã viaþa înainte. Au obþinut pre-
mii peste premii, la toate Olimpiadele
ºi Concursurile ªcolare, pe categorii
de vârstã ºi discipline de învãþãmânt,
iar, ieri, au primit ºi recompense ma-
teriale, efortul bugetar venind din
partea Consiliului Judeþean Dolj. Ieri,

în „Amfiteatrul” Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj, toþi directorii insti-
tuþiilor de învãþãmânt preuniversitar,
prezenþi în salã, au participat la pre-
mierea adolesenþilor medaliaþi în Eu-
ropa. Patru dintre cei mai medaliaþi
olimpici au primit recompense bãneºti,
suma totalã fiind de 15.000 de lei.

hotare faima învãþãmântului dol-
jean. Îi felicit pe toþi cei implicaþi
– copii, cadre didactice ºi pãrinþi.
Sunt convinsã cã vor urma ºi alte
rezultate, astfel încât sã avem cu
ce ne mândri. Am astãzi ocazia fe-
ricitã de a-i premia pe copii, dar
nu o puteam face fãrã sprijinul

Consiliului Judeþean Dolj. Toþi
meritã felicitãri”, a declarat prof.
Lavinia Elena Craioveanu, in-
spector ºcolar general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.
Pãrinþi ºi copii fericiþi

Cei „patru muschetari”, pentru
cã aºa pot fi numiþi, dupã ce s-au
„bãtut”, în cel mai bun sens al cu-
vântului, cu reprezentanþii unor
þãri evoluate atât economic, cât ºi
social sunt Dan Mircea Mirea,
câºtigãtor a douã premii interna-
þionale ºi recompensat cu cea mai
are sumã (cca. 5.000 de lei, ºi
aceºtia impozabili, dar e o discu-
þie mai largã pe acest segment);
Denis Mitã  (puþin peste 2.000 de
lei, tot „brut”); Teodora ªerbana
(aproximativ 1.600 de lei), toþi de
la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, ºi Izabela Tiberiade, de la
Colegiul Naþional „Carol I”. Deja,
doi dintre cei premiaþi au ajuns la
instituþii de învãþãmânt superior,
unul fiind la Cambridge. „Suntem

mândri de bãiatul nostru ºi vreau
sã spunem cã fãrã sprijinul cadre-
lor didactice, cãrora le mulþumim,
Dan nu putea obþine aceste per-
formanþe. Acum, este student la
Cambridge, la biologie ºi ....sun-
tem mândri”, au spus Sorina ºi
Dan Mirea, pãrinþii premiantului.

Însoþitã de profesorul care a
îndrumat-o, Radu Mihai,  Izabe-
la Tiberiade, posesoare a unei
menþiuni la Olimpiada Internaþio-
nalã de Limbã ºi Creaþie Literarã
în Limba romani, ne-a declarat:
„Tot ceea ce am învãþat mã va
ajuta în viaþã, practic aºa m-am
format. În ºcoalã mi s-a format
mentalitatea  ºi am înþeles cã aºa

se formeazã educaþia unui popor.
Acum, sunt studentã al Facultãþii
de ªtiinþe Politice din Bucureºti,
dar nu voi uita niciodatã ceea ce
am învãþat la Craiova”.

Cel mai fericit dintre cei pre-
zenþi a fost prof. Zamfiricã Pe-
trescu, director al Colegiului Na-
þional „Fraþii Buzeºti”. „Nici nu
pot sã spun cât sunt de fericit.
Dacã nu au putut veni elevii sau
profesorii lor, am primit eu bu-
chetele de flori oferite ºi, fiþi con-
vinºi cã le voi înmâna proprieta-
rilor de drept. Acum, nu putem
spune decât cã suntem mândri
pentru aceºti copii, cadre didac-
tice ºi pãrinþi”.
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„Vreme de nouã  zile, Craiova va fi
scena unor dezbateri, prezentãri ºi in-
tervenþii de cel mai ridicat nivel ºtiin-
þific. Faþã de ediþiile trecute, conferin-
þa din aceastã toamnã propune parti-
cipanþilor, dar ºi tuturor celor care vor
asista la lucrãrile în sesiuni, un pro-
gram inedit, mult diversificat faþã de
anii precedenþi. Am organizat secþiuni
pentru teme variate, acoperind dome-
nii vaste, de la istorie ºi relaþii interna-
þionale ºi studii europene la teologie
ºi studii culturale. Biblioteca va gãz-
dui cea mai mare parte a evenimentu-
lui, aºadar am speranþa cã toþi cei pre-
zenþi la aceastã manifestare se vor
simþi bine ºi vor gãsi utile ºi eficiente
toate detaliile organizatorice ºi ºtiinþi-
fice pe care le-am pregãtit”, a declarat
Lucian Dindiricã, managerul Biblio-
tecii „Aman”

Peste 230 de participanþi ºi-au
anunþat participarea la eveniment,
între aceºtia regãsindu-se mulþi pro-
fesori ºi cercetãtori din S.U.A., Ru-

Peste 230 de participanþi la Conferinþa Internaþionalã
„Stat ºi Societate în Europa” de la Craiova

La Craiova s-a deschis, ieri, cea de-a VIII-a Conferin-
þã Internaþionalã „Stat ºi Societate în Europa”. Lucrãri-
le se desfãºoarã pânã pe data de 5 noiembrie, în incinta
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”, pre-

cum ºi la Centrul de Restaurare al Facultãþii de Teolo-
gie din Craiova, Muzeul de Artã Craiova, respectiv Casa
Universitarilor. Subiectele abordate vor fi din sferele
diplomaticã, culturalã, istoricã, filosoficã ºi teologicã.

sia, Mexic, Italia, Belgia, Georgia ºi
Malaezia. Conferinþa se va desfãºu-
ra în sistem bilingv, englezã-româ-
nã, astãzi urmând sã se desfãºoare
ºi o secþiune – „Primul Rãzboi Mon-
dial” – cu prezentãri în limba italia-
nã. Programul va cuprinde ºi alte
evenimente: nu mai puþin de cinci
volume vor fi lansate în primele zile
ale conferinþei. «Organizarea noas-
trã, precum ºi oportunitatea de a
publica articolele în volumul „Româ-
nii în Istoria Europei” sau, mai nou,
în „Journal of Humanities”, „Cultu-
re and Social Sciences”, o revistã
ºtiinþificã care într-un timp relativ
scurt a fost acceptatã în câteva din-
tre cele mai renumite baze de date
din lume, sunt douã motive solide
care explicã aceastã participare  ma-
sivã», a adãugat Lucian Dindiricã.

Prin organizarea acestui eveni-
ment, Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” are în ve-
dere ºi participarea Craiovei la com-

petiþia pentru câºtigarea titlului de
Capitala Culturalã Europeanã a anu-
lui 2021. „Oraºul s-a înscris oficial
în competiþia internã ºi sperãm noi
cã inovarea ºi deschiderea cultura-

lã pe care Craiova le propune vor
reprezenta avantaje concrete în
vederea câºtigãrii acestei întreceri.
Biblioteca Judeþeanã este una din-
tre instituþiile locale care generea-

zã proiecte culturale lunã de lunã,
zi de zi, iar aceastã conferinþã se
înscrie în seria de evenimente cul-
turale de anvergurã desfãºurate
pentru acest proiect susþinut de
Primãria Municipiului Craiova ºi
Consiliul Judeþean Dolj”, a mai
spus managerul instituþiei.

Conferinþa Internaþionalã „Stat
ºi Societate în Europa” este organi-
zatã de Biblioteca Judeþeanã ºi Fun-
daþia „Alexandru ºi Aristia Aman”, în
parteneriat cu Academia Românã, In-
stitutul de Cercetãri Socio-Umane
„C.S. Nicolãescu Plopºor”, Academia
Oamenilor de ªtiinþã din România,
Secþia de ªtiinþe Arheologice ºi Isto-
rice ºi Universitatea din Craiova, Fa-
cultatea ªtiinþe Sociale ºi Facultatea
de Teologie.

Muzicienii cehi care vor evolua
mâine-searã pe scena Filarmonicii
„Oltenia” – dirijorul Martin Peschik
ºi violoncelistul Vaclav Zak – îi in-
vitã pe iubitorii de muzicã la o dis-

„Stagiunea Europa”: Concert pentru violoncel
ºi orchestrã în Sãptãmâna Cehiei

Dupã debutul cu muzica Austriei, „Stagiunea
Europa” continuã la Filarmonica „Oltenia” cu
Sãptãmâna Cehiei, în cadrul cãreia publicul este
invitat la un colocviu muzical ºi un concert. Asta
dupã ce, luni, dirijorul Martin Peschik a susþinut
o prelegere, iar marþi Oleg Sergheev, student la

Conservatorul din Praga, i-a încântat cu un reci-
tal de chitarã pe melomanii prezenþi la Muzeul
de Artã. „Stagiunea Europa” se desfãºoarã în pe-
rioada 23 octombrie 2015 – 20 mai 2016 ºi cuprin-
de în total 28 de concerte, cu peste o sutã de
muzicieni invitaþi din þãrile europene.

cuþie non-formalã despre ce înseam-
nã participarea Cehiei la „Stagiunea
Europa”. O ipostazã ineditã ce ofe-
rã prilejul unei întâlniri, dincolo de
scenã, între public ºi artiºti. Întâlni-

rea are loc astãzi, la ora 19.00, în Sala
„Filip Lazãr” a instituþiei.

Vineri seara este programat concer-
tul simfonic cu Martin Peschik la pu-
pitrul dirijoral al Orchestrei Filarmoni-
cii „Oltenia”. Programul debuteazã cu
o lucrare în primã audiþie – „Aripi” de
Ivo Medek, urmatã de Concertul în Si
minor pentru violoncel ºi orchestrã,
op.104 de Antonin Dvorak, solist fi-
ind Vaclav Zak. Programul muzical al
Cehiei se va încheia cu Simfonia a VIII-
a în Sol major, op.88 de acelaºi com-

pozitor, Antonin Dvorak.
Martin Peschik este director ºi

dirijor al Orchestrei Simfonice a Bo-
emiei de Vest în Marianske Lazne.
Este ºi pianist de renume ºi, de ase-
menea, s-a afirmat în domeniul com-
poziþiei. Vaclav Zak a început sã cân-
te la violoncel la 6 ani, iar la 13 ani a
fost admis ca student al Universitã-
þii de Muzicã din Viena. În 2009 a
absolvit cu succes Universitatea de
Muzicã din Koln, Germania.

La evenimentul de mâine-searã vor

participa reprezentanþi ai Ambasadei
Republicii Cehe la Bucureºti ºi ai unor
prestigioase instituþii de profil muzi-
cal din Praga, precum ºi oameni din
mediul de afaceri. De altfel, „Stagiu-
nea Europa” este organizatã de Filar-
monica „Oltenia”, cu sprijinul Consi-
liului Local ºi Primãriei Craiova ºi al
„Asociaþiei Craiova Capitalã Europea-
nã a Culturii 2021”, în parteneriat cu
Comisia Europeanã, Ministerul Afa-
cerilor Externe, Institutul Cultural
Român ºi Ministerul Culturii.

Martin
Peschik

Vaclav
Zak

Invitatul lunii noiembrie la „Întâl-
nirile SpectActor” organizate de Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova este academicianul Eugen
Simion. Duminicã, 8 no-
iembrie, de la ora 11.00,
domnia sa va susþine la
Sala „Ion D. Sîrbu” con-
ferinþa „Despre identi-
tatea româneascã”. Cu
acest prilej, autorul va
lansa volumul „Cioran,
o mitologie a nedesã-
vârºirilor”. 

«Cioran este încã de
la debutul lui „un caz”
pentru critica literara ro-
mâneascã ºi, în genere,
pentru opinia publicã, mereu ºocatã
de pãrerile sale faþã de modul nostru
de a fi ºi faþã de valorile în care noi,
românii, ne regãsim în ceea ce ne pare
a fi esenþial pentru identitatea ºi pen-
tru puterea noastrã de creaþie. Va rã-

Soliºti din Italia ºi Serbia, dar ºi din Bucureºti,
urcã astã-searã pe scena Operei Române Craiova într-
o nouã reprezentaþie cu opera „Otello” de Giusep-
pe Verdi. Spectacolul începe la ora 19.00 ºi are loc în
cadrul celei de-a XIV-a ediþii a Festivalului Interna-
þional „Elena Teodorini”. Regia artisticã îi aparþi-
ne regizorului Rareº Zaharia (Franþa), iar scenogra-
fia, lui Rãsvan Dragãnescu.

Spectacolul îi are în distribuþie pe tenorul italian
Francesco Anile (în rolul Otello), care, împreunã cu
baritonul ªtefan Ignat (Iago), se întorc de la Metro-
politan Opera New York, unde au realizat premiera
aceleiaºi opere. Li se alãturã, în rolul Desdemonei,
Nicoleta Ardelean (Constanþa), o sopranã cu o im-
presionantã carierã internaþionalã, aclamatã pe sce-
na celebrei Opere „La Scalla” din Milano.

De asemenea, evolueazã Liviu Indricãu – Bucu-
reºti (Cassio), Bogdan Olaru (Roderigo), Ljubica
Vranes – Serbia (Emilia), Sorin Drãniceanu (Lodo-
vico), Dragoº Drãniceanu (Montano), Adrian Grãdi-
naru (Un sol). Îºi vor da concursul Orchestra ºi Co-
rul Operei Române Craiova, la pupitrul dirijoral aflân-
du-se maestrul Tiberiu Soare, dirijor principal al Or-

Opera „Otello”, pe scena
craioveanã, într-o distribuþie
internaþionalã

chestrelor ºi Coru-
rilor Radio.

Având la bazã
piesa omonimã a
lui William Shake-
speare, „Otello”
– penultima din-
tre lucrãrile lui
Verdi, pe un libret
italian de Arrigo
Boi to  –  a  avu t
premiera pe 5 fe-
bruarie 1887 la
Teatrul Scalla din Milano. Acþiunea se petrece la
sfârºitul anilor 1400, într-un orãºel de pe coasta
insulei Cipru, ºi evocã drama iubirii dintre maurul
Otello ºi frumoasa Desdemona. Încercarea perfidã
a lui Iago de a-i despãrþi pe cei doi ºi de a-l înde-
pãrta de la conducere pe Otello, guvernatorul Ci-
prului, pentru a-i lua locul, se sfârºeºte într-o tra-
gedie ce a dus la crearea uneia dintre cele mai fru-
moase ºi renumite opere, o adevãratã capodoperã
a compozitorului Giuseppe Verdi.

Acad. Eugen Simion vine la
„Întâlnirile SpectActor”

mâne multã vreme, cred, un caz pen-
tru criticii literari, pentru filosofii, mo-
raliºtii ºi politologii din generaþiile ce
vor urma, seduºi, poate, ºi ei de nede-

sãvârºirile acestui mora-
list, atât de inspirate în
scriitura sa, încât ele
sunt seducãtoare la lec-
turã. Devenind scriitor
moralist, Iov postmo-
dern a ºtiut sã-ºi valori-
fice suferinþele într-o
utopie neagrã în care,
fapt curios, strãlucesc
intens luminile apoca-
lipsului», noteazã Eu-
gen Simion.

Biletele pentru
conferinþã se gãsesc la Agenþia Na-
þionalului craiovean, la preþul de 20
lei (cu reducere la 15 lei pentru
elevi, studenþi, pensionari). Mode-
rator al întâlnirii va fi scriitorul Ni-
colae Coande.
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La Grãdina Botanicã se lu-
creazã încã din primãvarã ºi mai
sunt lucruri de fãcut. La intra-
rea principalã se sapã ºanþuri
pregãtindu-se terenul pentru noua
poartã ce va fi amplasatã acolo.
Autoritãþile locale ºi-au propus
sã extindã frumuseþea grãdinii
chiar pânã la punctul de acces,
fiind în lucru o poartã ce va pur-
ta amprenta anilor 1900. La micã
distanþã de aceasta, se aflã Fân-
tâna Jianu, proaspãt refãcutã.
Construitã la 1800 de Hagi Stan
Jianu, întemeietorul primei ºcoli

româneºti de la Preajba, raionul
Craiova, fântâna avea o apã lim-
pede ºi bunã care era transpor-
tatã ºi vândutã de cãtre sacagii
în oraº pânã pe la anii 1904-1905,
când în Craiova s-a introdus pri-
ma alimentare cu apã, prin con-
ducta de la Gioroc. Pe o plãcuþã
de marmurã, stã scris tot acest
istoric, cu menþiunea cã Fântâ-
na Jianu nu trebuie sã fie con-
findatã cu numele lui Iancu Jia-
nu. În lumina blândã de dimineaþã,
doi craioveni încãrcau bidoane cu
apã ºi comentau pozitiv despre
transformãrile de aici.

Cascadele
florale,

o surprizã
pentru vizitatori

Pe oricare dintre vizitatori pa-
ºii îi poartã pe lângã covorul de

Grãdina Botanicã, pe zi ce trece, primeºte o ºi
mai puternicã infuzie de prospeþime. Pusã ºi mai
mult în valoare de aceastã toamnã plinã de can-
doare, se descoperã vizitatorilor ca o bijuterie ºle-
fuitã din ce în ce mai bine. Aleile au fost refãcute,
copacii îºi etaleazã siluetele maiestuoase dupã ce
au fost fasonaþi de vegetaþie, lacurile îºi aratã lim-
pezimea albiei, iar cascadele de flori sunt surprize
care þin în loc pe cei care pãtrund în aceastã oazã
mirificã. Prin cromatica inspiratã a bãncilor ºi lam-
padarelor, Grãdina respirã un aer romantic ºi o
atmosferã de liniºte. Deºi lucrãrile de reamenaja-
re nu s-au terminat, frumuseþea sa este scoasã la
ivealã într-un mod aproape neaºteptat de bine, adu-
cându-i pe aleile sale pe tineri, pensionari, mame
cu copii ºi chiar fotografi pasionaþi de naturã.

flori care a fost aºternut chiar la
intrare. În albumele Grãdinii se
menþioneazã cã acolo era locul
rozariumului creat de profesul
Alexandru Buia, unul de o fru-
museþe rãpitoare dar care, din
pãcate, s-a distrus total în timp.
Autoritãþile au decis sã recree-
ze o fãrâmã din acel decor. Pa-
trulaterul de flori de dinaintea pri-
mului lac este brodat pe margini
cu trandafiri-pom care amintesc
de farmecul de altãdatã. Bogã-
þia peisajului se completeazã cu
spectacolul creat de naturã: de

sub o movilã, un mic izvor clipo-
ceºte în drumul sãu parcã nea-
tins de trecerea timpului, for-
mând o cascadã în miniaturã pe
care o zãreºti ghidându-te dupã
zgomot. La micã distanþã, au fost
create alte douã cascade, de data
aceasta de flori. Curgând din
douã coºuri de nuiele, cocoþate
pe coama dealului, valurile de
flori strãbãteau spinãrile de ver-
deaþã ºi ajungeau chiar sub pi-
cioarele trecãtorilor. În lumina
caldã a dimineþii, peisajul colorat
era un tablou deosebit pe care
nu puþini erau cei care doreau sã-
l imortalizeze în fotografii.

Arborii,
o adevãratã

bogãþie
Nu puteau sã lipseascã din

cadru copacii imenºi, care strã-

juiesc ca niºte uriaºi muþi aleile
grãdinii. Au fost fasonaþi cu
mare atenþie ºi astfel pot sã fie
admiraþi acum în toatã splendoa-
rea lor. Ulmul de câmp, impu-
nãtor prin dimensiuni aproape
gigantice, este o adevãratã bi-
juterie care nu se poate sã nu
fie remarcatã de trecãtori. În
aceste zile însorite, toamna se
joacã parcã ºi mai mult cu culo-
rile frunzelor, creionând peisaje
de o frumuseþe unicã. Ruginiul
greu al toamnei se cerne aproa-
pe peste tot, dar mai cu seamã
din mãtasea copacilor ce coboa-
rã pe deasupra aleilor, miºcatã
lin de vântul autumnal. Liniºtea
este din când în când întreruptã
de utilajele RAADPFL care
forfotesc de zor, încãrcate cu
resturi vegetale.

O reamenajare
naturalã

Un cadru idilic te întâmpinã în
mijlocul grãdinii. Aici întâlneºti un
al doilea lac ce se lasã redesco-
perit. Pânã nu demult sufocat de
vegetaþie sãlbaticã, luciul de apã
aproape cã nu se mai vedea ºi

era ocolit de trecãtori din cauza
mirosului de baltã pe care-l de-
gaja în special în timpul verii.
Nimic nu mai aminteºte de acel
loc mlãºtinos. În cristalinul apei
se pot zãri acum peºti mici ºi
familii de nuferi care plutesc la
suprafaþã descoperindu-ºi taini-
ca frumuseþe. Un lucru plãcut
este faptul cã reamenajarea nu
a afectat cu nimic naturaleþea
lacului. Dupã ce a fost curãþatã
de vegetaþie, apa a fost înconju-

ratã de un gãrduþ rustic, împletit
din nuiele. Pentru a nu se strica
cu totul peisajul, au fost pãstraþi
snopi de trestie ºi papurã care
pãstreazã imaginea de început a
lacului.

Tinerii
redescoperã
aleile pentru

jogging
Chiar dacã încã mai sunt ºi

acum echipe de muncitori care
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îºi vãd de lucrul lor, Grãdina în-
cepe sã fie din ce în ce mai vi-
zitatã. Pe aleile sale, tinerii vin
sã facã jogging, ocolind de pa-
tru-cinci ori conturul grãdinii.
Alexandru Vâlcu este unul din-
tre ei. „Vin odatã la douã zile ºi
alerg câte cinci ture complete
de grãdinã. Este foarte uºor
acum fiindcã aleile sunt refãcu-
te, nu mai trebuie sã ocolesc
gropile. Este un lucru extraor-
dinar de bun ºi m-aº bucura sã
vãd ºi mai mulþi tineri care vin
sã alerge”, spunea acesta,
oprindu-se pentru câteva minu-
te ca sã poate un scurt dialog
cu noi. Profitând de vremea fru-
moasã ºi de bogãþia culorilor de
toamnã, fotografii amatori, dar
ºi profesioniºti au prins momen-
tul ºi au venit sã-ºi întregeascã
albumele cu cadre reuºite din
naturã. Nu micã ne-a fost mi-
rarea când am zãrit, într-o zi de

miercuri, o pereche de miri care
pozau încadraþi de frunziºul de
culoarea aramei pe care-l oferã
din abundenþã Grãdina Botanicã.

O plimbare
obligatorie

începe
în Grãdina
Botanicã

Aleile Grãdinii Botanice poar-
tã cu ele ºi poveºti de viaþã, une-
le seducãtoare. Douã cupluri cu
zeci de ani de viaþã împreunã
mergeau pe alei, pãstrând ace-
eaºi cadenþã a paºilor ºi privire
detaºatã. Constatin Dumitraºcu,
pensionar militar, ieºise la o plim-
bare cu soþia ºi doi prieteni de
familie. „Grãdina este foarte fru-
moasã. Totul este încântãtor aici.
Noi ne duceam în parc pânã sã
descoperim aceastã oazã refã-
cutã. Pentru Craiova, cel care a
modernizat-o va rãmâne în isto-
rie. Încã mai este de lucru, dar
sperãm cã la anul viitor va fi
gata”, ne-a mãrturisit acesta.
Lângã acesta, prietenul sãu de
familie, colonel în rezervã, Du-
mitru Deaconu. Cu pantofii lus-
truiþi, pus la patru ace, cu crava-

tã ºi cãmaºã de un alb impeca-
bil, a zâmbit spunându-ne cât de
sãnãtos este sã ai o viaþã echili-
bratã, din care sã nu lipseascã
miºcarea în aer liber. ªi la cei 83
de ani ai sãi, cuvintele sale se
probeazã. „Am fost un om cum-
pãtat ºi atent de a nu face exce-
se. Nici acum, la cei 83 de ani,
nu stau în casã, ci ies cu soþia ºi
prietenii sã facem o plimbare îna-
inte de masa de prânz. Iar
aceastã grãdinã, aºa cum aratã
acum, este tot ce îþi doreºti”.

O poveste
de viaþã

Povestea de viaþã a lui Du-
mitru Deaconu este una speci-
ficã oricãrui militar de carierã.
Specializat în arma geniu, aces-
ta ne povesteºte o încercare
grea pe care a trebuit sã o trea-
cã la un moment dat. „În Galaþi,
era cel mai mare IAS, lângã la-

cul Brateº, care avea aproxima-
tiv 20.000 de ha de teren culti-
vat. Sub comanda mea, pentru
a se evita inundarea complexu-
lui agricol, a trebuit sã dinami-
tãm un dig de apãrare. Am fo-
losit ºase vagoane de explozibil
recuperat de pe aliniamentul
Prut, era vorba de mine nede-
tonate din cel de-al Doilea Rãz-
boi Mondial. Cu toate cã am fo-
losit cãºti de protecþie, dupã ex-
plozie am rãmas fãrã auz timp
de ºase luni. Alþi subordonaþi au
pãþit acelaºi lucru. Ca în orice
profesie, ºi aceasta îºi are ris-
curile sale”, spune scoþând din
portofel o fotografie veche. Îl
înfãþiºeazã pe el la vârsta ma-
turitãþii în carierã ºi este o amin-
tire de care este mândru ºi care
îl face întotdeauna sã zâmbeas-
cã nostalgic. Ziua de ieri a fost
una deosebitã pentru el deoare-
ce soþia sa mai prindea în bu-
chetul vieþii încã un an alãturi
de partenerul de-o viaþã.

Lucrãrile
continuã

Un teren de baschet, cu zgu-
ra gata turnatã, aºteaptã sã fie
terminat pentru a se organiza

primele meciuri. Foarte aproa-
pe de acesta, se lucreazã de zor,
muncitorii de la RAADPFL rãs-
colind pãmântul negru pe care
se vor cultiva flori ºi gazon. În
felul acesta, modernizarea avan-
seazã înspre livada de meri ºi
ultimul lac ce mãrginesc grãdi-
na. Atunci când se va termina
investiþia, Grãdina Botanicã din
Craiova va fi, cu siguranþã, un
loc de nerecunoscut care va
putea rivaliza cu adevãratele
grãdini din þarã. Beneficiind de
o naturaleþe proprie, dar vãdu-
vitã îndelung la capitolul curã-
þenie, Botanica din Craiova îºi
redescoperã, pe zi ce trece, far-
mecul ºi amplitudinea valorii de
care se mai vorbea doar în ma-
nualele de specialitate. Dacã
pânã acum doar vârstnicii erau
cei care mai vedeau, prin pris-
ma amintirilor, bogãþia ascunsã
a acestui loc, tinerii vor redes-
coperi destinul Botanicii provo-
caþi fiind de frumuseþile pe care
lucrãrile de reamenajare le scot
la ivealã.
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Polonia: Durerile stângii!Polonia: Durerile stângii!Polonia: Durerile stângii!Polonia: Durerile stângii!Polonia: Durerile stângii!
MIRCEA CANÞÃRCeea ce nu s-a întâmplat, dupã cãderea comu-

nismului, ºi Polonia a fost un exemplu prin sindi-
catul Solidaritatea, s-a întâmplat în weekendul tre-
cut: pentru prima datã stânga va fi totalmente ab-
sentã din Parlamentul polonez. Conservatorii ca-
tolici ai partidului euro-sceptic “Dreptate ºi Jus-
tiþie” (PiS) condus de Jaroslaw Kaczynsky, a obþi-
nut 39,1%, în alegerile legislative, ceea ce cores-
punde, graþie bonusului, unui numãr de 242 de
locuri, din cele 460 din Parlament. Liberalii cen-
triºti ai platformei civice (PO), aflaþi sub bagheta
premierului Ewa Kopacz, cu doar 23,4% au intrat
în posesia a 133 de locuri, în timp ce miºcarea anti-
sistem a rockerului Pawel Kuky a obþinut 44 de
mandate. În fine, partidul neo-liberalului Ruszard
Petre a obþinut 22 de mandate. Polonia se aflã de
25 de ani pe creºtere economicã, are ºomajul re-
dus la o singurã cifrã, iar în privinþa absorbþiei
fondurilor europene constituie un exemplu. Victo-
ria PiS în alegerile legislative, dupã ce în luna mai,
candidatul sãu, la alegerile prezidenþiale, Andrzej
Duda, câºtigase, nu este tocmai o veste bunã pen-
tru Bruxelles, dacã se au în vedere antecedentele.
Fapt paradoxal, stânga polonezã nu a dispãrut
odatã cu comunismul. Dupã cãdereea zidului, re-
locarea în stânga democratã i-a permis chiar sã
conducã destinele þãrii. Liderului SLD (Alianþa stân-
gii democrate) Alexander Kwasniewsky a avut

douã madate de preºedinte (1995-2005) primul câº-
tigat chiar în faþa lui Lech Walesa, simbolul Soli-
daritãþii. În 2001, SLD cu nu puþini ex-aparatcici
comuniºti, obþinea majoritatea în Parlamentul de
la Varºovia. Declinul a venit dupã 2005, când în
urma unor scandaluri de corupþie a fost trimis în
opoziþie de partidul Dreptate ºi Justiþie al fraþilor
Jaroslaw ºi Lech Kaczynsky. Analiºtii polonezi opi-
neazã cã divizarea forþelor de stânga, contestarea
reciprocã a acestora, a fãcut ca stânga unitã sã
obþinã doar 7,5% din sufragii, pragul pentru coali-
þii fiind de 8%, iar tânãrul partid Razem (“Împreu-
nã”) sã obþinã 3,62%, sub pragul de 5%. Nu-i mai
puþin adevãrat cã între 1995 ºi 2005, socialiºtii po-
lonezi au dus o politicã economicã de dreapta, în
plan politic exprimarea lor fiind centratã pe con-
frunatarea dintre liberalii pro-europenii ºi conser-
vatorii xenofobi. Programul populist al PiS a se-
dus o parte din electoratul tradiþional al stângii,
decepþionaþi de inegalitãþile sociale suportate prin
tranziþia liberalã. De altfel dezbaterea stânga-
dreapta, niciodatã pertinentã ºi în România, a fost
subtituitã cu dezbaterea “mai puþinã sau mai multã
Europa”, Bruxellesul apãrând în ochii naþionaliºti-
lor, precum Moscova în epoca comunistã. Necesi-
tatea creeri unei stângi moderne, slogan cunoscut
nu-i aºa, relansatã în 2010, n-a mai fost concretiza-
tã. Clar este faptul cã stânga post-comunistã a

eºuat, în Polonia, iar vresiunea modernã nu a apã-
rut. Suspecte par acum promisiunile electorale ale
conservatorilor, care au anunþat-o pe Beata Szy-
dlo drept premier, acestea ridicându-se la 39 mili-
arde zloþi (9,9 miliarde euro) deºi opozanþii ºi nu-
meroºi economiºti vorbesc de dublu. Câteva pro-
misiuni cu scadenþã imediatã: 120 euro (500 zloþi)
alocaþie pentru fiecare copil, pe lunã; vârsta de
pensionare 65 ani - barbaþi, 60 de ani - femei; sala-
riul per orã, inexistent actualmente, de 12 zloþi (3
euro); medicamente gratuite pentru persoanele în
vârstã de peste 75 de ani. Toate acestea în primele
100 de zile ale noului guvern, adicã pânã în luna
martie 2016. O nouã lege a TVA, taxe pe operaþiu-
nile bancare ºi hypermarketuri. Fundaþia FOR, con-
dusã de Lezek Balcerowicz, pãrintele reformelor
liberale, dupã cãderea comunismului, a avertizat
cã introducerea unei taxe pe tranzacþii financiare
(0,14% pe acþiune) ar putea conduce la scãderea
cu aproape 50% a cifrei de afaceri a Bursei de la
Varºovia. Partidul lui Kaczinsky mai doreºte sã ran-
forseze autoritatea statului  în economie, ºi sã se
opunã intrãrii Poloniei în zona euro. În opinia gu-
vernatorului Bãncii Centrale a Poloniei, Marek
Beka, monopolul puterii exercitate de PiS ranfor-
seazã stabilitatea scenei politice poloneze.

Guvernul de la Berlin a acuzat
ieri autoritãþile austriece cã aduc
refugiaþii la graniþã dupã cãderea
întunericului, astfel încât aceºtia sã
poatã pãtrunde în Germania. Acu-
zaþii similare la adresa Austriei au
fost formulate anterior ºi de ºeful
guvernului din landul Bavaria,
Horst Seehofer, care a dat totoda-
tã un ultimatum cancelarului An-
gela Merkel sã ia pânã duminicã
mãsuri de limitare a numãrului de
migranþi. „În ultimele zile Austria a
acþionat dezordonat”, a acuzat într-
o conferinþã de presã ministrul ger-
man de Interne, Thomas de Maizie-
re, declaraþia sa reprezentând cea
mai severã criticã publicã lansatã
de guvernul german la adresa Aus-
triei de când a început criza refugia-
þilor. “Am constatat cã refugiaþii
sunt aduºi la graniþã dupã cãderea
întunericului, fãrã sã fim informaþi.
Am avut contacte intense. Austria
a acceptat ieri sã revinã la o proce-
sare ordonatã. Sper ca acest lucru
sã se întâmple imediat”, a adãugat
ministrul de Interne german. El a
atras atenþia cã numãrul migranþilor
veniþi mai ales din Orientul Mijlo-

Germania va obliga
bãncile sã deschidã
conturi refugiaþilor

Guvernul german a aprobat ieri
un proiect de lege care va permite
sutelor de mii de refugiaþi veniþi în
þarã sã deschidã mai uºor conturi
bancare. Potrivit noilor prevederi,
toate persoanele vor avea acces la
servicii bancare de bazã, inclusiv
persoanele fãrã locuinþe ºi oamenii
aflaþi sub protecþia Convenþiei de la
Geneva pentru Refugiaþi. Asta în-
seamnã cã migranþii vor putea des-
chide conturi la orice bancã, sã de-
punã ºi sã retragã bani, sã efectueze
transferuri bancare, sã înfiinþeze li-
nii directe de debit ºi sã facã plãþi
cu carduri. Autoritãþile germane se
aºteaptã în acest an la sosirea a
800.000-1.000.000 de oameni, mulþi
proveniþi din zone de rãzboi din Ori-
entul Mijlociu ºi Africa, dar nu toþi
vor obþine drept de azil. Acordarea
accesului la conturi bancare este
consideratã un prim pas esenþial
pentru susþinerea integrãrii lor în
societate. “Cei care nu au conturi
bancare nu au perspective bune pe
piaþa muncii. Cãutarea unui apar-
tament este ºi ea o problemã pentru
mulþi dintre cei care nu au conturi”,
a spus ministrul Justiþiei, Heiko
Maas. Comisia Europeanã antici-
peazã cã numãrul persoanelor fãrã
conturi bancare din Germania va
creºte, ca urmare a venirii refugiaþi-
lor. Pânã acum, numai câteva bãnci
de economii au acceptat refugiaþi
drept clienþi. Solicitanþii de azil au
fost deseori refuzaþi de banci, din
cauza faptului cã nu au o adresã fixã
sau nu deþin documentele necesare.
Proiectul de lege, care necesitã
acordul Parlamentului, prevede ca
toate bãncile care oferã conturi cu-
rente clienþilor sã fie obligate sã
punã la dispoziþie acest serviciu unei
categorii mai largi de persoane.
Autoritatea de reglementare a sec-
torului financiar, Bafin, a anunþat
în septembrie cã va permite bãnci-
lor sã extindã tipul de acte accepta-
te, cum ar fi documentele emise de
autoritãþile de imigraþie. Proiectul
de lege mai obligã bãncile sã fie mai
transparente în privinþa comisioa-
nelor ºi sã simplifice schimbarea
conturilor bancare de cãtre clienþi.

Iranul anunþã cã participã
la negocierile de la Viena
pe tema crizei din Siria

Ministrul iranian de Externe Mo-
hammad Javad Zarif urmeazã sã par-
ticipe la negocierile internaþionale
pe tema crizei din Siria care au loc la
sfârºitul sãptãmânii la Viena, a anun-
þat ieri un purtãtor de cuvânt al Gu-
vernului. Va fi pentru prima datã când
Iranul - un aliat al preºedintelui siri-
an Bashar al-Assad - va participa la
asemenea negocieri. Anterior, State-
le Unite au anunþat cã o invitaþie la
reuniune a fost transmisã Iranului. La
negocieri mai urmeazã sã participe
ºefii diplomaþiilor din Statele Unite,
Rusia, Arabia Sauditã ºi Turcia. Ofi-
ciali din Egipt, Irak ºi Liban ar pu-
tea, de asemenea, sã fie implicaþi,
potrivit unor surse diplomatice ruse.
Anterior, Dmitri Peskov, un purtãtor
de cuvânt al Kremlinului, a îndem-
nat, într-o conferinþã de presã, la o
“extindere a dialogului” cu privire
la Siria. Iranul ar fi cheltuit miliarde
de dolari, în ultimii patru ani, pentru
a sprijini Guvernul al-Assad, furni-
zându-i consilieri militari ºi subven-
þii pentru armament.

Armata rusã a testat, ieri, o rachetã interconti-
nentalã, lansatã din poligonul Pleseþk, situat în
nord-vestul Rusiei, a anunþat Comandamentul
forþelor strategice ruse, precizând cã testul a fost
un succes. Potrivit Ministerului rus al Apãrãrii,
rachetele de acest tip sunt echipate cu focos
multiplu de tip RS-24, care sporeºte eficienþa ata-
curilor balistice intercontinentale. Focosul de tip
RS-24 va fi elementul-cheie al capacitãþilor balis-
tice strategice ruse, precizeazã instituþia. Statele
Unite au efectuat acum o sãptãmânã, în largul Marii
Britanii, un test pentru interceptarea unei rachete
balistice, verificând sisteme de tip SM-3, similare
cu cele care vor fi instalate în România. Un obuz
balistic fãrã încãrcãturã a fost interceptat cu un
sistem de tip Aegis SM-3 maritim. Un sistem SM-3
terestru va fi instalat în baza antirachetã de la De-
veselu (judeþul Olt). Dupã acest test, preºedintele
rus, Vladimir Putin, afirma cã extinderea sistemului
antirachetã al Statelor Unite în Europa de Est re-
prezintã o ameninþare la adresa capacitãþilor nu-
cleare ruse, exprimând preocupare cã infrastructu-
ra ofensivã a NATO se apropie de frontierele ruse

Tensiuni între Austria ºi Germania din cauza refugiaþilor

Rusia a testat o rachetã intercontinentalã
ºi evocând un scenariu “foarte periculos”. Rusia
a avertizat cã elementele antirachetã care urmea-
zã sã fie instalate la Deveselu reprezintã încãlcãri
ale Tratatului forþelor nucleare intermediare (INF),
cerând României ºi SUA sã con-
ºtientizeze “responsabilitatea”
montãrii acestor sisteme ºi sã re-
nunþe la plan “cât nu este prea
târziu”. Decizia de instalare a sis-
temelor de tip MK-41 ( Aegis,
conform terminologiei NATO)
“riscã sã devinã o provocare gra-
vã la adresa securitãþii internaþi-
onale”, a declarat recent Mihail
Ulianov, director al Departamen-
tului pentru neproliferare ºi con-
trolul armamentului din cadrul
Ministerului rus de Externe.
“Acest pas va fi o nouã încãlca-
re flagrantã de cãtre Statele Uni-
te a Tratatului forþelor nucleare
intermediare”, a acuzat oficialul
rus. “Statele Unite ºi România

trebuie sã înþeleagã amploarea realã a responsa-
bilitãþii acestui sistem ºi sã îºi dea seama cã pot
renunþa la acest plan cât nu este prea târziu”, a
adãugat Mihail Ulianov.

ciu dupã ce au parcurs ruta Balca-
nilor a crescut semnificativ, dat nu
a dat cifre concrete. În prezent, în
Bavaria se depun mari eforturi pen-
tru primirea ºi redistribuirea aces-
tor persoane în celelalte state fede-
rale, a mai spus ministrul de inter-
ne. Declaraþiile lui Thomas de Mai-
ziere intervin dupã ce ºeful executi-
vului bavarez, Horst Seehofer, lide-
rul Uniunii Creºtin-Sociale (CSU),
ramura bavarezã a Uniunii Creºtin-
Democrate (CDU) a cancelarului
Merkel, i-a dat un ultimatum aces-
teia din urmã sã ia pânã duminicã
mãsuri pentru a limita numãrul soli-
citanþilor de azil, avertizând cã, în
caz contrar, guvernul bavarez va fi
nevoit sã-ºi examineze opþiunile,
fãrã sã ofere detalii. În aceeaºi de-
claraþie, acordatã ziarului “Passa-
uer Neue Presse”, Seehofer a acu-
zat ºi el Austria cã permite trecerea
necontrolatã a migranþilor în Ger-
mania. Guvernul bavarez a averti-
zat ºi la începutul lunii cã va lua
mãsuri excepþionale, inclusiv retur-
narea unor migranþi în Austria, dacã
Angela Merkel nu ia atitudine, dar
nu ºi-a pus în practicã ameninþãrile.

În încercarea de a gãsi soluþii ºi de
a dezamorsa tensiunile provocate
în interiorul coaliþiei de la Berlin de
afluxul masiv de migranþi, duminicã
va avea loc o întâlnire a liderilor
acestei coaliþii, respectiv Angela
Merkel, Horst Seehofer ºi vicecan-
celarul Sigmar Gabriel, liderul social-
democraþilor.  Autoritãþile de la Ber-
lin se aºteaptã sã primeascã anul
acesta pânã la un milion de cereri
de azil din partea refugiaþilor, numai
marþi intrând în Germania dinspre
Austria circa 5.500 de migranþi, de
obicei cifrele înregistrate zilnic fiind
mult mai mari, depãºind chiar 10.000.
În urma acuzaþiilor cã a încurajat
acest aflux prin promovarea unei
politici de deschidere faþã de imi-
granþii extracomunitari, în special cei
sirieni, guvernul de la Berlin a luat
deja mãsuri pentru stãvilirea acest
val migrator, astfel cã duminicã a
intrat în vigoare un prim pachet le-
gislativ ce prevede în principal mã-
suri pentru grãbirea examinãrii ce-
rerilor de azil, dar ºi a expulzãrii ce-
lor cãrora li s-a respins cererea, pre-
cum ºi reducerea ajutoarelor socia-
le pentru aceºti imigranþi.
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Fata dispãrutã

Se difuzeazã la HBO, ora 21:25

Ben Affleck este Nick Dunne,
soþ fericit ºi împlinit. La cea
de-a cincea aniversare a cãsã-
toriei sale cu Amy (Rosamund
Pike), viaþa sa ia o întorsãturã
tragicã, cãci Amy dispare fãrã
urmã din locuinþa lor de pe
râul Mississippi. Asaltat de
presã, poliþie ºi de cãtre pãrin-
þii lui Amy, Nick pare sã afiºeze
un comportament ciudat, ali-
mentat de minciuni ºi atitudini
inadecvate. Acuzaþiile se strâng
împotriva lui Nick, iar aproape
fiecare cuplu din oraº începe
sã se întrebe…

Jocul minciunilor

Se difuzeazã la PRO TV,
ora 01:00

Emma Becker, o adolescentã
înfiatã, aflã cã are o sorã gea-
mãnã, Sutton Mercer, la rândul
ei adoptatã de o familie bogatã.
Dupã prima lor întâlnire, Sutton
îi propune Emmei sã-i þina locul
acasã pentru câteva zile, în timp
ce ea o cautã pe mama lor
biologicã.
Încântatã iniþial de idee, Emma se
îngrijoreazã atunci când Sutton nu
se întoarce dupã timpul stabilit.
Emma continuã sã o înlocuiascã
pe Sutton, încercând sã afle de ce
ele au fost separate.

Operaþiunea Omega

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

În lumea post-apocalipticã de pe
Pãmânt, maºinile fac legea. Dupã ce
ºi-au omorât adversarii umani,
Romanii ºi Druizii se întorc unii
împotriva altora în cautarea elemen-
telor ultime ºi fatale ale rãzboiului:
armele.
Când Omega Doom (Rutger Hauer)
se implicã în luptã, maºinile devin ºi
mai puternice, iar mãcelul se ampli-
ficã. Deoarece combatanþii sunt
decimaþi, iar supravieþuitorii se
gãsesc într-o situaþie din ce în ce
mai dificilã, întrebarea devine:
“A mai rãmas ceva de ucis?”

JOI - 29 octombrie

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

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Agenda Festivalului

Naþional de Teatru
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 O þarã mai bunã
19:00 Prim-Plan
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:00 Anchetele comisarului

Antonescu
23:35 Shara
2003, Japonia, Dramã
01:20 Exclusiv în România
02:00 Tot ce conteazã
02:50 Vorbeºte corect!
02:55 Telejurnal
03:45 Discover România
03:55 Interes general
04:45 Vorbeºte liber!
05:35 Ora regelui

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Bunã dimineaþa mea
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 O carierã de succes (R)
2014, Comedie
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 Telejurnal TVR 2
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Europa 360°
20:40 Cartea cea de toate zilele
20:50 Gimnasticã artisticã
23:25 jPod
2008, Comedie, Dramã
00:15 La fix
01:15 Arte , carte ºi capricii
02:15 Arta fericirii
03:30 Cap compas
04:00 Ferma
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Arte , carte ºi capricii
06:55 Imnul României

TVR 2

08:10 Emigrantul
10:10 Cealaltã femeie
12:00 În inima pãdurii
14:05 Ea
16:10 Campionii
17:40 Marea frumuseþe
20:00 Korengal
21:25 Fata dispãrutã
23:55 Banshee
00:45 Episoade
01:15 Zona 51: Dosarele
02:45 Cum trãiesc acum
04:25 Calcã apãsat: Povestea

lui Dewey Cox
06:00 Ea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Jane ºi Maura: Detectivi

în Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Jocul minciunilor
2011, SUA, Dramã, Mister
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

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

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Calea cea grea (R)
14:15 Nu vrea ºi pace! (R)
16:15 La bloc
18:30 Sirocco
20:30 Cântec de leagan
22:30 Operaþiunea Omega
00:15 Ospiciul (R)
01:45 Cine A.M.
05:30 Tinerii justitiari
06:30 Sirocco (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Am ceva sã-þi spun
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Am ceva sã-þi spun (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Un destin la rãscruce (R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:45 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus din inima României

(R)
08:20 Focus Magazin (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Vreau sã divorþez
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:10 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Dosarele DNA
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Aventurile familiei Vickery
2010, SUA, Aventuri, Familie
01:15 Focus Magazin (R)
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:00 Aventurile familiei Vickery

(R)
2010, SUA, Aventuri, Familie
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

Timiºoreana 8-imi: Pandurii -
Dinamo

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie!
20:00 Special: Cupa României

Timiºoreana
20:30 Fotbal Cupa României

Timiºoreana 8-imi: FCM Baia
Mare - Steaua

22:30 Special: Cupa României
Timiºoreana

23:00 Wrestling WWE PPV Hell
in a Cell

02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratjoi, 29 octombrie - max: 13°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,4311 .............. 44311
1 lirã sterlinã................................6,1292....................61292

1 dolar SUA.......................4,0071........40071
1 g AUR (preþ în lei)........150,9781.....1509781

Cursul pieþei valutare din 29 octombrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Comuna Coþofenii din

Dos anunþã  publicul intere-
sat  asupra depunerii solici-
tãrii de obþinere a  autoriza-
þiei de mediu privind activita-
tea “ALIMENTARE CU APÃ ÎN
SISTEM CENTRALIZAT A SA-
TELOR MIHAIÞA ªI POTMEL-
TU ÎN COMUNA COÞOFENII
DIN DOS, JUD. DOLJ ETAPA I
ªI CANALIZARE MENAJERÃ
ÎN SISTEM CENTRALIZAT A
SATELOR MIHAIÞA ªI POT-
MELTU ÎN COMUNA COTO-
FENII DIN DOS, JUD. DOLJ“
ce se desfãºoarã în comuna
Coþofenii din Dos, satele Mi-
haiþa ºi Potmeltu. Informaþii-
le privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1 zil-
nic între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã la
data de 12 noiembrie 2015.

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.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Pia-
þã) Telefon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

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

CASE
Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova, casã
locuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren
5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.

Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Telefon:
0727/ 316.893
Vând casã ultracentral.
Telefon: 0745/ 156.482.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefom: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci
tip Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon: 0786/
193.499.
Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, jude-
þul Vâlcea. Telefon: 0747/
453.261; 0743/102.602.

Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.

Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, comuna Va-
lea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
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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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.

Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
LOGAN Prestige, 1,6
16V, 2009, 62.000 km,
full, proprietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
Superîntreþinutã, distribu-
þie schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negociabil.
Telefon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

Peugeot 206 an fabrica-
þie 2008, benzinã ºi GPL.
Telefon: 0755/010.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând sãpun de casã 5
lei/ Kg, cruce de marmu-
rã 1200/100- scrisã- 80 lei.
Telefon: 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 canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calcula-
tor instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape
Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.

Vând urgent ºi foarte ief-
tin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Tele-
fon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca, groapã su-
prapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 29 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:

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.

Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.

Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.

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

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

Spaþiu comercial ultra-
central. 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 gaz-
dã, apartament 3 came-
re mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
Primesc în gazdã la bloc
Calea Bucurerºti 1 sau
2 fete. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela, tot
confortul, etaj 3, centra-
lã, aer condiþionat. Tele-
fon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Te-
lefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.

Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, mo-
destã, fãrã obligaþii. Rog
seriozitate. Telefon:
0351/ 181.202.
Vãduv, pensionar, fizic
plãcut 179/85, 61 ani,
doresc doamnã vârstã
apropiatã plãcutã fãrã
vicii. Telefon: 0720/
0582.934.
Pensionar caut pensi-
onarã pentru convie-
þuire. Telefon: 0762/
728.493.

Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65-
70/80, plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profi-
tabil.Telefon: 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 carduri de sãnã-
tate pe numele POPES-
CU NICOLIÞA ªI PO-
PESCU TRAIAN. Se
declarã nule.Telefon:
0730/901.562
FILCO LTD SRL decla-
rã pierdut certificat con-
statator emis de ORC
Dolj, activitãþi la terþi. Se
declarã nul.
Pierdut carte intervenþii ºi
registru special aparþinând
S.C. DANTYS MAR
SRL, serie casã de mar-
cat PC 00029049. Se
declarã nule.

Pierdut carte intervenþii ºi
registru special aparþinând
S.C. DANTYS MAR
SRL serie casã de mar-
cat PN 0000000403. Se
declarã nule.
Pierdut carte de intervenþii
ºi registru special aparþi-
nând S.C. DANTYS
MAR SRL  serie casã de
marcat PC 00029221.
Se declarã nule.
Pierdut registru special
aparþinând S.C. DMD
2011 SRL serie casã de
marcat PC 00029340.
Se declarã nul.
I.I. MITROI GICÃ, pier-
dut 3 certificate consta-
tatoare ºi certificat de în-
registrare la ORC Dolj.
Se declarã nule.
Pierdut certificat de înre-
gistrare al S.C. WORKS
CMG SRL, având numãr
de înregistrare la ORC J
16/ 345/2003 ºi CUI
15280049. Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familia Aristidie, Mãrini-
cã, Ilie Gheorghiu, îºi ex-
primã profundul regret la
decesul d.nei VOINEA
SEVASTIÞA- învãþãtoa-
re Piscu Sadovei. Sun-
tem alãturi de Mariana,
Ani ºi Andrei.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Simona Halep, numãrul 2 mon-
dial ºi principala favoritã, depin-
de numai de ea în lupta pentru ca-
lificarea în semifinalele Turneului
Campioanelor. Românca de 24 de
ani are nevoie de un succes în mi-
nimum de seturi contra polonezei
Agnieszka Radwanska (a 6-a ju-
cãtoare a lumii) pentru a fi sigurã
de prezenþa în fazele eliminatorii
de la Singapore.

Aceasta va fi a noua întâlnire
dintre cele douã jucãtore, victo-
riile fiind împãrþite în mod egal.

Halep luptã pentru un loc în semifinaleleHalep luptã pentru un loc în semifinaleleHalep luptã pentru un loc în semifinaleleHalep luptã pentru un loc în semifinaleleHalep luptã pentru un loc în semifinalele
TTTTTurneului Campioanelorurneului Campioanelorurneului Campioanelorurneului Campioanelorurneului Campioanelor
Constãnþeanca o va înfrunta în aceastã dimineaþã, de la ora 9:00, pe Agnieszka Radwanska,

într-un meci transmis în direct de Digi Sport 2 ºi Dolce Sport 1

Totuºi, Halep are un ascendent
moral, pierzând decât o singurã
datã, în precedentele cinci dispu-
te.  În penultima dintre ele, spor-
tiva noastrã se impunea chiar în
cadrul Turneului Campionelor,
scor 6-2, 6-2, anul trecut, în se-
mifinale. Amintind ºi cea mai re-
cente încleºtare, Halep izbândea
ºi la Toronto, în acest an, în sfer-
turi, scor 0-6, 6-3, 6-1.

Simona a declarat cã ºtie cum
sã evolueze pentru a o învinge pe
cea mai mare dintre surorile Rad-

wanska: “Am jucat împotriva ei
ºi anul trecut, aºa cã ºtiu cum sã
joc împotriva Radwanskãi. O ºtiu
destul de bine. Îi cunosc jocul,
este inteligentã. Nu e foarte pu-
ternicã, astfel cã voi încerca sã
fiu agresivã. Va fi dificil, dar cred
în mine”, a spus Simona într-o
conferinþã de presã.

Tot azi, de la 13:30, în încheie-
rea aceleiaºi grupã (“Grupa Ro-
ºie”), rusoaica Maria ªarapova (nr.
4 WTA) o va întâlni pe italianca
Flavia Pennetta (nr. 8 WTA).

Iatã rezultatele înregistrate
pânã acum: Halep – Pennetta 6-
0, 6-3, ªarapova – Radwanska 4-
6, 6-3, 6-4, Radwanska – Pen-
netta 6-7, 4-6, Halep – ªarapova
4-6, 4-6.

Clasament: 1. ªarapova 2p

(setaveraj 4-1), 2. Halep 1p (2-
2), 3. Pennetta 1p (2-2), 4. Rad-
wanska 0p (1-4). Se calificã pri-
mele douã clasate.

Halep poate obþine biletele pen-
tru semifinale în urmãtoarele sce-
narii, având chiar ºi ºanse sã câº-
tige grupa:

1. Dacã o învinge pe Radwan-

ska în douã seturi.
2. Dacã se impune în faþa po-

lonezei în trei seturi ºi Pennetta
nu o învinge pe ªarapova în
douã seturi.

3. Dacã pierde în faþa Rad-
wanskãi în 3 seturi ºi ªarapova
o învinge pe Pennetta, fãrã sã
conteze scorul.

Ieri, în etapa secundã a “Grupei Albe”: Petra Kvitova (Cehia, nr. 5)
– Lucie Safarova (Cehia, nr. 9), scor 7-5, 7-5, ºi Garbine Mugurza (Spa-
nia, nr. 3) – Angelique Kerber (Germania nr. 7), scor 6-4, 6-4.

Clasament: 1. Muguruza 2p (4-0), 2. Kerber 1p (2-2), 3. Kvitova 1p
(2-2), 4. Safarova 0p (0-4). Au mai rãmas de jucat (mâine): Muguruza –
Kvitova ºi Kerber – Safarova.

FIFA a anunþat, ieri, într-un comunicat, cã a pri-
mit ºapte candidaturi la preºedinþia forului internaþi-
onal, inclusiv cea a lui Michel Platini, însã nu a men-
þionat nimic despre un al optulea dosar, cel al fostu-
lui cãpitan al naþionalei din Trinidad-Tobago, David
Nakhid.

Astfel, ºeicul Salmane Bin Ibrahim Al-Khalifa (Ba-
hrain), Michel Platini (Franþa), prinþul Ali bin Al-Hus-
sein (Iordania), Jerome Champagne (Franþa), Tokyo
Sexwale (Africa de Sud), Musa Bility (Liberia) ºi
Gianni Infantino (Elveþia) au primit confirmarea cã
dosarele lor au ajuns la FIFA.

Comisia Electoralã nu va analiza candidatura lui
Michel Platini, atât timp cât acesta este suspendat, a
menþionat FIFA. Preºedintele UEFA a fost suspen-
dat 90 de zile din orice activitate legatã de fotbal, de
Comisia de Eticã a FIFA, dupã ce justiþia elveþianã a
deschis o anchetã cu privire la o sumã de bani pe
care el a primit-o de la preºedintele forului mondial,
Joseph Blatter. Acesta din urmã este suspectat cã a
efectuat o “platã neloialã” de douã milioane de franci
elveþieni în favoarea lui Michel Platini. Banii au fost
achitaþi în 2011, în prejudiciul FIFA, pentru servicii

FIFA a anunþat cã a primit ºapte candidaturi la preºedinþia forului
prestate de Platini între 1999 ºi 2002.

Platini a fãcut apel la acestã suspendare.
Dosarele vor fi analizate mai întâi de Comisia de

Eticã a FIFA, care va stabili dacã existã probleme de
integritate în cazul vreunui candidat. Apoi, candidatu-
rile vor fi procesate de Comisia Electoralã, pe baza
regulamentului forului internaþional.

FIFA se confruntã cu un mare scandal de corup-
þie, dupã ce justiþia americanã a pus sub acuzare 14
persoane, printre care doi vicepreºedinþi FIFA ºi ºapte
oficiali ai forului, pentru luare de mitã ºi primirea de
alte foloase, de la începutul anilor 1990 ºi pânã în
prezent, totalizând peste 150 de milioane de dolari.

În urma acestui scandal, elveþianul Joseph Blatter
a anunþat, la începutul lunii iulie, cã demisioneazã din
funcþia de preºedinte al FIFA, dupã ce a fost reales
pentru a cincea oarã. Blatter a câºtigat, în 29 mai, la
Zurich, un al cincilea mandat la preºedinþia FIFA, dupã
ce, în urma voturilor din primul tur de scrutin, con-
tracandidatul sãu, prinþul iordanian Ali bin Al Hussein,
s-a retras din cursã.

Alegerile pentru ºefia FIFA vor avea loc la 26 fe-
bruarie 2016.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL –

Cupa României: Viitorul – FC Bo-
toºani, FCM Baia Mare – Steaua.

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

Turneul Campioanelor, în Singa-
pore, faza grupelor: Simona Ha-
lep – Agnieszka Radwanska, Ma-
ria ªarapova – Flavia Pennetta /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie
A: Sampdoria – Empoli.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: CS Phoenix Galaþi –
Dinamo Bucureºti / 19:45, 22:00
– BASCHET (M) – Euroliga: Pi-
nar Karsiyaka Izmir – Zalgiris
Kaunas, Barcelona – Panathinai-
kos Atena.

DIGI SPORT 4
18:30 – POLO – Superliga

Naþionalã: Steaua - Sportul Stu-
denþesc / 21:30 – FOTBAL Bel-
gia – Pro League: Kortrijk – An-
derlecht.

DOLCE SPORT 1
9:00 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor, în Singapore, faza
grupelor: Simona Halep – Ag-
nieszka Radwanska / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Cupa Româ-
niei: Viitorul – FC Botoºani, FCM
Baia Mare – Steaua.

DOLCE SPORT 2
10:00 – NATAÞIE – FINA

World Cup, la Tokyo, în Japonia
/ 13:30 – TENIS (F) – Turneul
Campioanelor, în Singapore, faza
grupelor: Maria ªarapova – Fla-
via Pennetta / 17:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Basel, în Elveþia.

SPORT.RO
20:30 – FOTBAL – Cupa Ro-

mâniei: FCM Baia Mare – Steaua.
EUROSPORT
8:30, 13:30 – Campionatul In-

ternaþional, la Daqing, în China:
sferturi de finalã / 21:45 – FOT-
BAL – Cupa Mondialã Under 17,
în Chile, optimi de finalã: Croaþia
– Germania / 1:00, 4:00 – FOT-
BAL SUA/Canada – MLS: Mont-
real Impact – Toronto FC,
Portland Timbers – Sporting Kan-
sas City.

EUROSPORT 2
21:45, 0:45 – FOTBAL – Cupa

Mondialã Under 17, în Chile, op-
timi de finalã: Mali – RPD Core-
eanã, Franþa – Costa Rica.

TVR 2
20:50 – GIMNASTICÃ AR-

TISTICÃ – Campionatele Mon-
diale, la Glasgow, în Scoþia: con-
curs individual feminin.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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, mâine, 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

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Cupa României – optimi de finalã
FC Braºov – Astra 3-4 – dupã prelungiri
Au marcat: M. Matei 67, 90, Olteanu 88 / Tembo 17, Budescu 28,

Ioniþã 35, Dandea 118.
Chiajna – Iaºi 1-2
Au marcat: Rãsdan 40 / Bãdic 50, Frãsinescu 70.
ACS Poli – Petrolul 2-1
Au marcat: J. Hernandez 41 – pen., Cânu 84 / Velasco 70.
FC Bacãu – ASA 0-1
Au marcat: Gorobsov 60.
Meciurile Viitorul II – CFR ºi Pandurii – Dinamo s-au jucat asearã.
Viitorul – FC Botoºani, astãzi, ora 18
FC Baia Mare – Steaua, astãzi, ora 20.30

Oficialii CS Universitatea Craiova au primit ieri faxuri de convocare
pentru trei jucãtori ce evolueazã sub comanda lui Daniel Mogo’anu, la
echipa satelit a clubului. Este vorba despre funda’ul Raul Hreniuc ’i mij-
loca’ii Alin Manea ’i Angelo Iuga, ultimii doi fiind obi’nuii ai lotului trico-
lor sub 19 ani. Cei trei jucãtori ai Craiovei vor participa în perioada 11-18
noiembrie la preliminariile Campionatului European U19, ce se vor des-
fã’ura la Oradea. Jucãtorii vor intra în programul echipei naionale de pe
data de 4 noiembrie.

 Sorin Cârþu a dezvãluit cã eroul
partidei cu Dinamo, Thaer Bawab,
a fost unul dintre motivele discor-
diei cu conducãtorii clubului din
Bãnie, care a dus la demisia antre-
norului. „Sorinaccio” a dezvãluit cã
i s-a reproºat în mai multe rânduri
utilizarea iordanianului, ale cãrui ci-
fre Instat nu erau tocmai bune.
Totodatã, Cârþu crede cã salariul sãu
mai mare decât al lui Sãndoi repre-
zenta un motiv pentru care s-a do-
rit îndepãrtarea sa de la Universita-
tea. „Nu am primit indicaþii, dar
aveam discuþii mereu. De aici au
plecat scandalurile. Lumea învãþa-

Trei juniori craioveni  la naþionala Under 19

Fostul director tehnic al Craiovei spune cã i s-a reproºatFostul director tehnic al Craiovei spune cã i s-a reproºatFostul director tehnic al Craiovei spune cã i s-a reproºatFostul director tehnic al Craiovei spune cã i s-a reproºatFostul director tehnic al Craiovei spune cã i s-a reproºat
de cãtre conducãtorii clubului folosirea atacantuluide cãtre conducãtorii clubului folosirea atacantuluide cãtre conducãtorii clubului folosirea atacantuluide cãtre conducãtorii clubului folosirea atacantuluide cãtre conducãtorii clubului folosirea atacantului

iordanian, care nu avea cifre prea buneiordanian, care nu avea cifre prea buneiordanian, care nu avea cifre prea buneiordanian, care nu avea cifre prea buneiordanian, care nu avea cifre prea bune
se fotbalul peste noapte. Mi se re-
proºa cã îl protejez pe Bawab. Uite
de ce îl protejam. Bawab ãsta este,
cel din meciul cu Dinamo. Mi se
reproºa cã e adus de mine, cã îl
protejez mult, cã nu îl scot din echi-
pã, cã greºeºte foarte mult. Veneau
cu statistici de-ale lor de la Instat.
Jucãtori de tipul lui Bawab sunt
imprevizibili ºi e normal, la ce acþi-
uni încearcã într-un joc, sã facã
foarte multe greºeli. Nu mã intere-
seazã sã urmez sfaturi. Nu am fã-
cut aproape 30 de ani de antrenorat
ca sã stau sã urmez vreun sfat. Nu
are cine sã-mi dea sfaturi. Chiar dacã

este finanþator. El nu poate sã dea
sfaturi, el poate sã-ºi exprime o
pãrere. De când s-au fãcut 42 de
puncte, dupã meciul cu Oþelul, cã
era sau nu era nevoie, se þineau
ºedinþe ºi discuþii. Scopul era sã mã
tracaseze pe mine, o relaxare finan-
ciarã a clubului în ceea ce mã pri-
veºte, pentru cã eram cu salariul
mai mare” a declarat Cârþu.

Antrenorul a încercat sã moti-
veze perioada mai puþin fastã a alb-
albaºtrilor de la finalul sezonului
trecut ºi din startul celui actual prin
interdicþia în cupele europene, dar
ºi absenþele din centrul defensivei.

„Noi nu am sãrit pe cei din condu-
cere cã nu au rezolvat problema
de a juca în cupele europene. Am
avut trecute prime, bani dacã ju-
cam în cupele europene. Dar apoi,
când lucrurile au mers prost, con-
ducerea a sãrit imediat pe noi ºi a
fãcut presiuni. În momentul în care
eºti prejudiciat de o asemenea per-
formanþã e normal sã-þi meargã
prost. Perioada mai puþin bunã a
coincis cu decizia prin care ni s-a

spus cã nu avem dreptul sã jucãm
în cupele europene. Normal cã te
tai. În acest campionat am înce-
put mai greu, dar e normal sã nu
intri în formã din start. Am avut
probleme ºi cu stoperii, e greu sã
joci acolo cu improvizaþii. Pãi pe
vremea când eram la echipã Du-
mitraº a greºit decisiv la Timiºoa-
ra ºi Steaua, iar dupã ce am plecat
a marcat golul victoriei de la CFR”
a spus Cârþu.
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