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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Trebuie sã învãþ neapãrat limba
englezã, Popescule, la radio ºi la
televiziune redactorii, în spusele
lor, au o mulþime de cuvinte engle-
zeºti ºi eu nu înþeleg ce ne spun.

Centrul Vechi al Craiovei
va fi atracþia sãrbãtorilor de
iarnã din acest an. Autoritãþi-
le au dezvãluit cã una dintre
surprize va fi Târgul de Crã-
ciun ce va amenajat în Piaþa
„Buzeºti” ºi care va fi unul
dintre cele mai frumoase de
pânã acum. Strãzile din zona
istoricã vor benefi-
cia ºi ele de un
iluminat deosebit
care va crea magia
sãrbãtorilor. 33333 AC
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Povestea este veche, dar încã neclasatã. În 1977, în California, regizorul Roman Polanski (cetã-

þenie polonezã prin naºtere ºi francezã prin naturalizare) pe atunci în vârstã de 43 de ani, a fost
acuzat de autoritãþile americane cã ar fi violat-o pe minora Samantha Geimer (13 ani), care, de
altfel, ºi revine în memoriile sale asupra întâmplãrii (“Fata: O viaþã în umbra lui Roman Polan-
ski”).  Dupã 42 de zile de închisoare ºi eliberarea pe cauþiune, cineastul a pledat culpabil de “rapor-
turi sexuale ilegale”, riscând o grea condamnare.

Pedeapsã mai micã
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Elevii ºi preºcolarii au intrat
în vacanþã pentru o sãptãmânã

Preºcolarii ºi elevii din învãþã-
mântul primar au intrat în vacanþã
de ieri, dupã terminarea cursurilor,
urmând sã se întoarcã la ºcoalã pe
9 noiembrie, potrivit calendarului
aprobat de MECª. Vacanþa de iar-
nã va începe pe 19 decembrie ºi se
va termina pe 10 ianuarie 2016,
cursurile urmând sã se desfãºoare
din 11 ianuarie 2016 pânã pe 5 fe-
bruarie 2016. Copiii vor intra, anul
viitor, în vacanþa intersemestrialã
în perioada 6-14 februarie. Cursu-
rile semestrului al II-lea se vor des-
fãºura din 15 februarie pânã pe 22
aprilie 2016. Vacanþa de primãva-
rã este programatã de pe 23 aprilie
pânã pe 3 mai. Cursurile se vor des-
fãºura de pe 4 mai pânã pe 24 iunie
2016. Elevii ºi preºcolarii vor intra
anul viitor în vacanþa de varã pe 25
iunie care se va încheia pe 11 sep-
tembrie. Sãptãmâna “ªcoala Altfel”
se va desfãºura în perioada 18-22
aprilie 2016.

PNL organizeazã azi un miting
în Bucureºti pentru a cere
demisia lui Gabriel Oprea

PNL organizeazã astãzi, sâmbã-
tã, un miting în Bucureºti pentru a
cere demisia ministrului de Interne,
Gabriel Oprea, a anunþat, ieri, prim-
vicepreºedintele PNL Teodor Atana-
siu, arãtând cã vor participa 3000
de liberali, care îi vor înmâna lui
Oprea o demisie în alb. “PNL, la
nivel de Bucureºti, a hotãrât sã facã
o acþiune de protest, un miting, pen-
tru a solicita demisia domnului vi-
cepremier Oprea din funcþia pe care
o deþine. Va avea loc începând cu
ora 11.00, va fi o deplasare din faþa
Guvernului, din Piaþa Victoriei,
mergând pe Calea Victoriei pânã
la Ministerul de Interne”, a preci-
zat Atanasiu. El a spus cã PNL are
aprobare pentru miting pentru de-
plasarea pe unul dintre trotuarele
Cãii Victoria. Atanasiu a menþionat
cã la acþiune vor fi prezenþi aproxi-
mativ 3.000 de liberali ºi cã sperã sã
se adauge ºi alþi cetãþeni. “Ne vom
opri la Ministerul de Interne ºi vom
înmâna ministrului Oprea o demisie
gata scrisã, sã facã doar efortul de a
o semna ca sã grãbim luarea deci-
ziei”, a adãugat Atanasiu.

Judecãtoria Sectorului 5 a confir-
mat urmãrirea penalã în cazul lui Tra-
ian Bãsescu, în dosarul în care Corne-
liu Vadim Tudor a depus pe numele
fostului preºedinte o plângere privind
jurnaliºtii rãpiþi în Irak. Instanþa a con-
statat cã este legalã ºi temeinicã ordo-
nanþa procurorilor Parchetului Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie din 23 mar-
tie ºi a confirmat redeschiderea urmã-
ririi penale în cazul fostului preºedin-
te. Instanþa a mai constatat cã a rãmas
fãrã obiect cererea de redeschidere a
urmãririi penale pentru Vasile Blaga,
în urma denunþului formulat de Cor-
neliu Vadim Tudor în 25 noiembrie
2009. Decizia Judecãtoriei Sectorului
5 este definitivã.

Cererea procurorilor de la Parche-
tul instanþei supreme de confirmare a
urmãririi penale în cazul lui Traian Bã-
sescu, în dosarul în care Corneliu Va-
dim Tudor a depus pe numele fostu-
lui preºedinte o plângere privind jur-
naliºtii rãpiþi în Irak, a fost discutatã
pe 7 octombrie, la Judecãtoria Secto-
rului 5. Fostul preºedinte Traian Bã-
sescu, care a mers la Judecãtoria Sec-
torului 5 la termenul respectiv, a arãtat
cã le-a spus magistraþilor cã nu a se-
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Codul de eticã ºi conduitã al PSD a fost pre-
zentat, ieri, de Liviu Dragnea în ºedinþa Comite-
tului Executiv Naþional, în proiectul propus fi-
ind prevãzute sancþiuni pentru social-democra-
þii acuzaþi sau condamnaþi pentru fapte de co-
rupþie, cu menþiunea cã aplicarea acestora nu
va fi automatã, ci decisã individual, de condu-
cerea PSD. Potrivit proiectului de Cod, noile
sancþiuni se pot aplica membrilor împotriva cã-
rora este pusã în miºcare acþiunea penalã, este
începutã urmãrirea penalã, este dispusã aresta-
rea preventivã sau care sunt trimiºi în judecatã,
condamnaþi în primã instanþã sau condamnaþi
definitiv cu executare pentru fapte de corupþie.

Codul de conduitã nu prevede sancþiuni
diferenþiate pentru aceste noi elemente de in-
tegritate prevãzute în obligaþiile membrilor
PSD, deciziile urmând a fi luate la nivel jude-
þean sau central de instituþiile abilitate ale PSD.
Astfel, sancþiunile ce pot fi aplicate sunt re-
tragerea sprijinului politic, suspendarea din
funcþia politicã, suspendarea din calitatea de mem-
bru de partid ºi excluderea din partid.

Deciziile se vor lua individual, în urma unei ana-
lize a Comisei Judeþene de Eticã, Integritate ºi Ar-
bitraj sau a Comisiei Naþionale de Eticã, Integritate
ºi Arbitraj. Aceste comisii vor face propuneri cãtre
Biroul Permanent Judeþean al PSD sau cãtre Biroul
Permanent Naþional, care vor avea cuvântul final
în aplicarea unei eventuale sancþiuni. Comisia ju-
deþeanã ºi, respectiv, BPJ vor avea competenþe în
cazul membrilor PSD fãrã funcþii în partid la nivel
local. Comisia Naþionalã de Eticã ºi, respectiv, BPN
al PSD vor avea competenþe în cazul membrilor cu

funcþii de conducere la nivel judeþean.
Codul de eticã ºi conduitã al PSD prevede cã

respectarea normelor prezentate “constituie un cri-
teriu pentru evaluarea integritãþii ºi calitãþii de mem-
bru al partidului”. Documentul conþine ºi o serie de
principii la care membrii PSD trebuie sã adere, pre-
cum “onestitatea ºi respectul faþã de lege”, “res-
pectarea drepturilor civice fundamentale”, con-
damnarea intoleranþei, rasismului, antisemitismu-
lui, xenofobiei, discriminãrilor de orice naturã, “in-
tegritate ºi respect în activitatea politicã, adminis-
trativã ºi profesionalã” (“evitarea gesturilor, a me-
sajelor ºi a oricãror acþiuni care aduc atingere dem-

nitãþii umane, valorilor democratice, imaginii pu-
blice a Partidului Social Democrat ºi exercitãrii în
condiþii de moralitate ºi respect faþã de cetãþeni a
activitãþii politice, administrative ºi profesiona-
le”), “solidaritate ºi responsabilitate”, dar ºi
“transparenþã ºi integritate”.

Codul prevede ºi faptul cã, în exercitarea acti-
vitãþii politice, membrii Partidului Social Demo-
crat “nu trebuie sã utilizeze în scop personal func-
þiile ºi demnitãþile politice, în defavoarea intere-
sului organizaþiei de partid de care aparþin ºi /sau
a imaginii publice a Partidului Social Democrat” ºi
“nu vor profita de funcþia politicã pentru a exercita
presiuni – temporare sau de duratã – asupra cole-
gilor / organizaþiei locale în forþarea unor decizii
care sã contravinã legii, interesului public, liniei
generale a partidului, a agendei politice a acestuia,
sau intereselor comunitãþii”. Membrii PSD vor avea
ºi obligaþia de a pãstra “confidenþialitatea infor-
maþiilor ºi activitãþilor specifice ale partidului / or-
ganizaþiei, cu excepþia situaþiilor în care legea pre-

vede altfel”. Codul reafirmã obligaþia membrilor PSD
“de a susþine efortul financiar colectiv al partidului
prin achitarea cotizaþiei stabilite de Statut”.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, ieri,
cã PSD este un partid curat, dar trebuie scoase în
evidenþã caracteristici ca onoarea, cinstea, demni-
tatea ºi un comportament corect, iar pentru aceas-
ta trebuie adoptat Codul de conduitã ºi aplicat “la
rigoare” atunci când este cazul. Codul va fi adop-
tat în formã finalã la urmãtoarea ºedinþã a CExN,
care va avea loc în aproximativ trei sãptãmâni, fi-
ind foarte probabil ca aceastã ºedinþã sã se desfã-
ºoare în Moldova.

Primarul suspendat al Iaºiului Gheorghe Nichi-
ta a fost arestat, în dosarul în care este suspectat
cã a primit mitã de la preºedintele grupului UTI,
Tiberiu Urdãreanu, în timp ce acesta din urmã va fi
cercetat în arest la domiciliu, au hotãrât judecãtorii
de la Tribunalul Bucureºti. Procurorii DNA i-au
prezentat, ieri, pe Nichita ºi Urdãreanu la Tribuna-
lul Bucureºti, dupã ce i-au reþinut joi searã. DNA a
anunþat atunci cã propune arestarea preventivã în
cazul celor doi, însã vineri, în sala de judecatã,
procurorul a cerut arest la domiciliu pentru preºe-
dintele UTI.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax cã
procurorii au decis sã cearã arest la domiciliu în

cazul lui Urdãreanu, dupã ce acesta ºi-a recunos-
cut integral fapta ºi a dat o declaraþie de recunoaº-
tere a vinovãþiei. Concret, explicã sursele citate,
nu Urdãreanu este cel care a dat efectiv banii pen-
tru primarul Iaºiului, ci complicele sãu, vicepreºe-
dintele UTI, Mihail Tãnãsescu, astfel cã Urdãrea-
nu nu a fost implicat direct, dar “a acceptat sã fie
daþi bani prin intermediar”. Sursele citate au preci-
zat însã cã procurorii nu au încheiat un acord de
recunoaºtere a vinovãþiei cu Urdãreanu, care ar
beneficia astfel de o reducere substanþialã a unei
eventuale pedepse.

Judecãtorul de la Tribunalul Bucureºti a decis
arestarea lui Gheorghe Nichita ºi cercetarea lui Ur-

dãreanu în arest la domiciliu. Decizia poate fi con-
testatã la Curtea de Apel Bucureºti. Primarul sus-
pendat al Iaºiului Gheorghe Nichita este acuzat cã
a primit 10 la sutã dintr-un contract de aproape 70
de milioane de lei atribuit UTI ºi unei alte firme,
precum ºi reduceri la un hotel de lux din Bucureºti,
dar ºi cazare în China. Tiberiu Urdãreanu, alãturi
de vicepreºedintele UTI, Mihail Tãnãsescu, ºi de
Iulius Gabriel Mardarasevici, directorul firmei In-
formation Business Consulting SRL (IBC), este
acuzat de dare de mitã. Vicepreºedintele UTI va fi
cercetat sub control judiciar, iar directorul IBC –
sub control judiciar pe cauþiune, aceasta fiind sta-
bilitã la 50.000 de lei, au hotãrât procurorii.

Primarul suspendat al Iaºiului, Gheorghe Nichita, a fost arestat

Traian Bãsescu poate fi urmãrit penal în cazul jurnaliºtilor rãpiþi în Irak

cretizat nici mãcar o foaie din dosar ºi
cã nu el a deþinut dosarul operaþiuni-
lor, rolul sãu fiind de a coordona insti-
tuþiile statului. “În declaraþia mea am
spus cã nu am secretizat nici mãcar o
foaie din dosarul rãpirii jurnaliºtilor.
Nu era treaba mea partea operativã.
Rolul meu a fost sã pun cap la cap
toate serviciile, ale armatei, SRI ºi SIE,
pentru a colecta informaþiile ºi a face
ca acestea sã lucreze în aceeaºi direc-
þie. Nu eu am avut dosarul operaþiuni-
lor. El a avut cap de filã SIE”, a decla-
rat fostul preºedinte.

Întrebat dacã ar avea vreun avan-
taj dacã dosarul ar fi desecretizat, Bã-
sescu a spus cã astfel s-ar putea de-
monstra cã reclamaþia împotriva sa
este “o prostie”. “Categoric da, ar
confirma cã e o prostie reclamaþia lui
Vadim Tudor”, a adãugat Traian Bã-
sescu. Dosarul a ajuns la Judecãtoria
Sectorului 5 în urma unei decizii din 6
august a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, care a stabilit cã aceastã in-
stanþã este competentã sã judece ca-
zul, pentru cã Traian Bãsescu nu mai
are în prezent vreo calitate oficialã.

În 6 august, Traian Bãsescu ºi co-
preºedintele PNL Vasile Blaga au fost

la ICCJ, fiind citaþi în acest dosar, ºi
au stat la instanþã doar câteva minu-
te, întrucât nu au mai avut loc audieri,
dupã ce procurorul de caz a invocat o
excepþie de necompetenþã materialã a
instanþei ºi a cerut ca dosarul sã fie
retrimis la Judecãtoria Sectorului 5.
Procurorul a menþionat cã, în cazul lui
Vasile Blaga, ancheta a fost închisã în
2010, printr-o decizie de neîncepere a
urmãririi penale. Faþã de Traian Bã-
sescu, însã, nu s-a putut lua atunci o
decizie deoarece acesta se bucura de
imunitatea funcþiei de preºedinte al
României.

Procurorii de la Parchetului de pe
lângã ICCJ au dispus redeschiderea
cercetãrilor penale în cazul celor trei

jurnaliºti rãpiþi în Irak, în 2005, ca urma-
re a unei cereri depuse de Corneliu Va-
dim Tudor, care a decedat în 14 sep-
tembrie. Acesta i-a acuzat pe fostul pre-
ºedinte Traian Bãsescu ºi pe copreºe-
dintele PNL Vasile Blaga cã se fac vi-
novaþi de dispariþia a patru milioane de
dolari din rãscumpãrarea plãtitã de sta-
tul român pentru eliberarea celor trei
jurnaliºti români. Pentru a putea conti-
nua cercetãrile penale în acest caz, pro-
curorii PICCJ au cerut Judecãtoriei Sec-
torului 5 confirmarea redeschiderii ur-
mãririi penale, iar în urma analizãrii do-
sarului, magistraþii instanþei bucureº-
tene au decis cã nu sunt competenþi sã
judece cauza ºi au trimis-o magistraþi-
lor de la instanþa supremã.

Plângerea în acest caz fusese depusã
de Corneliu Vadim Tudor
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Povestea este veche, dar încã
neclasatã. În 1977, în California,
regizorul Roman Polanski (cetã-
þenie polonezã prin naºtere ºi fran-
cezã prin naturalizare) pe atunci
în vârstã de 43 de ani, a fost acu-
zat de autoritãþile americane cã ar
fi violat-o pe minora Samantha
Geimer (13 ani), care, de altfel, ºi
revine în memoriile sale asupra în-
tâmplãrii (“Fata: O viaþã în um-
bra lui Roman Polanski”).
Dupã 42 de zile de închisoare ºi
eliberarea pe cauþiune, cineastul
a pledat culpabil de “raporturi se-
xuale ilegale”, riscând o grea con-
damnare. Fuge din SUA, stabilin-
du-se în Franþa. Chiar dacã filmele
sale din anii ’80 ºi ’90 nu se mai
aproprie de “Cuþitul în apã” (1962),
“Repulsie” (1965), “Fundãtura”
(1966), reuºeºte cu “Pianistul”, în
2002, sã obþinã premiul Oscar pen-
tru cel mai bun regizor. Rãmâne

MIRCEA CANÞÃR
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în atenþia criticii ºi iubitorilor de fil-
me cu producþia nominalizatã pen-
tru Palms d’Or “Venus în blanã”
(2013). A fost cãsãtorit de 3 ori
(are 2 copii), ºi prima dintre soþii a
fost actriþa Sharon Tate, ucisã în
1969 de o sectã religioasã. În ia-
nuarie a.c., SUA au adresat Po-
loniei o cerere de extrãdare, pe
numele lui Roman Polanski (82 de
ani), cum spuneam regizor, pro-
ducãtor de filme, actor ºi scena-
rist, dupã o apariþie publicã a aces-
tuia la Varºovia, solicitare pe care
Tribunalul din Cracovia a respins-
o ieri, considerând “inadmisibilã
extrãdarea în SUA a cetãþea-
nului polonez ºi francez”, dupã
cum a declarat în faþa presei ju-
decãtorul Dariusz Mazur. Parche-
tul polonez care reprezintã solici-
tarea pãrþii americane se poate
adresa acum Curþii de Apel. Lu-
crurile nu stau bine pentru octo-

genarul Roman Polanski: un ex-
ministru al Justiþiei ºi tenor al drep-
tei conservatoare, venitã recentã
la putere, s-a declarat în favoarea
extrãdãrii, de acord fiind cu lide-
rul partidului conservator, catolic
ºi populist “Dreptate ºi Justiþie”
(PiS) Jaroslaw Kaczynski. La în-
ceputul lunii, însuºi acesta a respins
ideea unei graþieri, chiar dacã este
vorba de un regizor eminent, cu-
noscut în cinematografia mondia-
lã. Indiferent de soluþia Curþii de
Apel, decizia finalã aparþine nou-
lui ministru al Justiþiei. Apãrarea,
printr-unul din redutabilii avocaþi
polonezi, a demontat cererea de
extrãdare, considerând-o nefon-
datã pentru faptul cã nu þine cont
de acordul din epocã, dintre ci-
neast ºi justiþia americanã. La 20
septembrie a.c., în prezenþa lui Ro-
man Polanski, avocaþii acestuia au
prezentat Tribunalului din Craco-

via noi documente, mãrturii, puncte
de vedere ale experþilor, reunite în
procesele precedente din SUA ºi
Elveþia. Cu aceastã ocazie, Polan-
ski spunea cã ar vrea sã ºtie care
dintre documente prezentate sunt
valabile, adicã recunoscute, de tri-
bunal, rãmânând convins cã toate
au fost acceptate. La 25 februa-
rie, la prima audiere a sa, cineas-
tul a furnizat timp de 9 ore expli-
caþii. Nici o mãsurã preventivã nu
a fost luatã împotriva lui, rãmâ-
nând liber sã se deplaseze. “Afa-
cerea Polanski” este veche aºa-
dar. În 2009 a fost arestat în Elve-
þia pe mandat internaþional. În
2010, procurorul general al Polo-
niei a dispus cã extrãdarea nu este
posibilã din cauza prescripþiei, con-
form legii poloneze. În 2011, Ro-
man Polanski a prezentat scuze
Samanthei Geimer, în timpul fes-
tivalului de film de la Zurich. ªi se

ºtie acest lucru. Noua putere de
la Varºovia neîndoielnic se va
arãta “riguroasã” având, cum se
spune, “petele ei” ºi pe deasu-
pra ºi dorinþa “protecþiei cu ori-
ce preþ, din partea SUA, în faþa
Rusiei”. Violul la minori în SUA
este o faptã imprescriptibilã ºi
chiar victima nu mai poate
schimba ceva. Potrivit mediei
poloneze, realizatorul prezent la
Cracovia a aºteptat verdictul la
bordul unui avion pregãtit sã pã-
rãseascã Polonia în cazul unei
decizii nefavorabile. Cã simpati-
zanþii cineastului polonez sperã
ca guvernul de la Varºovia sã nu
cedeze, la solicitarea americanã,
este doar o amãgire deºartã.
Oricât de mare regizor, scena-
rist ºi actor a fost Roman Polan-
ski, fapta sa – e drept, de acum
35 de ani – te lasã interzis ºi din
pãcate nu este prescrisã.

Consilierii municipali i-au cerut
primarului, în plenul de joia trecu-
tã, sã nu neglijeze Centrul Vechi în
perioada sãrbãtorilor de iarnã, cu
atât mai mult cu cât craiovenii se
aºteaptã sã-l vadã ºi mai bine pus
în evidenþã de luminiþele de Crãciun.
„Doresc ca, pe perioada sãrbãtori-
lor de iarnã, Centrul Vechi sã fie,
într-adevãr, pus în valoare. Aº vrea
sã ºtiu dacã existã vreun program
privind activarea acestuia”, a sunat
interpelarea consilierului local Ionel
Panã. Tot acesta a venit ºi cu pro-
punerea ca patinoarul artificial, care
urmeazã sã fie deschis în Craiova,
sã fie amenajat în Piaþa Buzeºti.
„Patinoarul s-ar putea fi amplasat
în partea Bancpost, unde existã su-
ficient spaþiu. Dacã nu îl amplasaþi
acolo, mãcar sã fie luminat, sã dea
dovadã cã noi vrem sã fim o capi-
talã a Europei”, a mai spus Panã.

Concertele de Revelion,
gãzduite în Piaþa prefecturii
Patinoarul nu poate fi gãzduit în

Piaþa Buzeºti, a spus primarul, de-
oarece în Centrul Vechi se vor în-
tâmpla alte lucruri. Autoritãþile ºi-au
propus sã amenajeze acolo Târgul
de Crãciun „Nu punem patinoar aco-
lo fiindcã acolo amenajãm Târgul de
Crãciun”, a anunþat primarul. Târ-
gul de Crãciun va fi deschis la sfâr-
ºitul lunii noiembrie, odatã cu ilumi-
natul de sãrbãtori, ºi va fi cel mai
frumos de pânã acum.  „Vrem sã-l
facem mult mai frumos ca în anii

Craiovenii sunt aºteptaþi, în acest week-end, la
Festivalul Haiducilor, care se va desfãºura în Piaþa
„Fraþii Buzeºti” din Centrul Vechi. Cea de-a treia edi-
þie se va deschide sâmbãtã, la ora 13.30, cu povestea

Festivalul HaiducilorFestivalul HaiducilorFestivalul HaiducilorFestivalul HaiducilorFestivalul Haiducilor, în acest week-end, în acest week-end, în acest week-end, în acest week-end, în acest week-end
haiducului oltean Iancu Jianu. Pe parcursul fes-
tivalului, participanþii vor cunoaºte poveºtile al-
tor doi haiduci, Andri Popa ºi Anghelºaptecai,
ºi se vor delecta cu diverse întreceri ºi activi-
tãþi. De pildã, sunt aºteptaþi sã tragã cu arcul
sau sã viziteze atelierul de sãbii. Sunt pregãtite
mai multe jocuri pentru copii, „Raþele ºi Vânã-
torii”, „Gãseºte comoara boierului” – în care
boierul va ascunde mai mulþi sãculeþi cu gal-
beni, iar copiii, cu ajutorul indiciilor, vor cãuta
micile comori. În program este inclus ºi un
concurs de evadare haiduceascã, în care pote-
raºii îi vor lega cu sfoara pe haiduci, iar copiii
vor fi invitaþi sã îi elibereze. Participanþii vor

avea ocazia sã participe ºi la o ºezãtoare muzicalã,
aici urmând sã descopere instrumente muzicale vechi
ºi sã înveþe cântece de haiducie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Centrul VCentrul VCentrul VCentrul VCentrul Vechi va fi atracþiaechi va fi atracþiaechi va fi atracþiaechi va fi atracþiaechi va fi atracþia
sãrbãtorilor de iarnãsãrbãtorilor de iarnãsãrbãtorilor de iarnãsãrbãtorilor de iarnãsãrbãtorilor de iarnã

Centrul Vechi al Craiovei va fi atracþia sãrbãtorilor de
iarnã din acest an. Autoritãþile au dezvãluit cã una dintre
surprize va fi Târgul de Crãciun ce va amenajat în Piaþa

„Buzeºti” ºi care va fi unul dintre cele mai frumoase de pânã
acum. Strãzile din zona istoricã vor beneficia ºi ele de un

iluminat deosebit care va crea magia sãrbãtorilor.
trecuþi când nu am putut sã avem
nici iluminatul de sãrbãtori cum ni l-
am fi dorit. S-a fãcut cu un miliard
de lei vechi, ori unii îºi pun prin cur-
te pe la ei luminiþe de suma asta, nu
în tot oraºul. Dar am fost în situaþia
când nu am avut contract cu o firmã
de iluminat ºi am lucrat pe un buget
de avarie. Însã anul acesta va fi total-
mente altceva”, a promis primarul.

Patinoarul artificial se deschide
pe 15 noiembrie

Patinoarul artificial va fi ame-
najat în Piaþa Prefecturii ºi va fi
deschis pentru o perioadã de 80
de zile, începând din data de 15
noiembrie. Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a explicat cã, în aceastã
iarnã, patinoarul va fi amenajat în
jurul fântânii arteziene pentru a fi
lãsatã liberã Piaþa Prefecturii. „Am
încercat sã nu blocãm nici Piaþa
Prefecturii pentru cã este foarte
posibil sã avem concerte foarte
mari de Crãciun ºi Revelion. ªi
atunci piaþa trebuie sã poatã sã gãz-
duiascã o mulþime mare de oa-
meni. Din cauza aceasta am fãcut
patinoarul în jurul fântânii”. Pati-
noarul va fi amenajat de firma Ice
Drive SRL din Craiova, care va
plãti municipalitãþii 7.000 de lei
pentru folosirea terenului. De anul
viitor, patinoarul artificial va fi gãz-
duit, dupã câte se pare, pe spaþiul
liber de deasupra parcãrii subtera-
ne, care se va termina pânã atunci.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Douã craiovence au fost rãnite într-un
accident petrecut joi dupã-amiazã, la ieºi-
rea din Craiova, în apropierea Aeroportu-
lui. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în ju-
rul orei 15.30, Stãncele Tudor, 59 de ani,
din Craiova, în timp ce conducea o autou-
tilitarã Renault pe Calea Bucureºti, dinspre
Balº, nu s-a asigurat corespunzãtor la
schimbarea benzii de circulaþie de pe ban-

da a II a, pe banda I, obligând conducãto-
rul unui autoturism Hyundai, Cristian  Bre-
ciugã, de 19 ani, din Craiova, sã efectueze
manevra de evitare cãtre dreapta, moment
în care a pierdut controlul asupra direcþiei
de deplasare, a pãtruns pe acostament unde
le-a accidentat pe Teodorescu Daniela, 29
de ani, ºi Pricã Costinela, 27 de ani, ambele
din Craiova care se deplasau în aceeaºi di-

recþie de mers. Dupã produ-
cerea accidentului Stãncele a
pãrãsit locul accidentului fãrã
încuviinþarea organelor de po-
liþie, fiind identificat în scurt
timp de poliþiºtii rutieri. Poli-
þiºtii au întocmit un dosar pe-
nal în cauzã ºi continuã cer-
cetãrile sub aspectul comiterii
infracþiunilor de vãtãmare cor-
poralã din culpã ºi pãrãsirea lo-
cului accidentului, iar victimele
au fost transportate la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, dupã cum a precizat
purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un echipaj de jandarmi din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj
aflat pe timpul executãrii unei misiuni spe-
cifice, a depistat în flagrant, joi seara, pe
raza localitãþii Tãlpaº, patru persoane ce
încãrcau în remorca unui tractor mai
mulþi arbori, fãrã documente de prove-
nienþã. Jandarmii i-au oprit ºi legitimat,
constatând cã sunt V.N., în vârstã de 67
ani, B. I., în vârstã de 47 ani, S. I., de 39
ani ºi A.M., de 39 ani, toþi din localitatea

Tãlpaº. La faþa locului a fost
solicitat sprijinul de specia-
litate al reprezentanþilor Oco-
lului Silvic Melineºti, iar în
urma verificãrilor ºi a mã-
surãtorilor efectuate a rezul-
tat faptul cã aceºtia aveau
încãrcatã în cãruþã cantita-
tea de 1,700 mc material
lemnos. În aceeaºi searã, în
jurul orei 22.30, jandarmi
din cadrul IJJ Dolj – struc-
tura Segarcea, împreunã cu
reprezentanþi ai Ocolului Sil-
vic Segarcea, i-au depistat
pe I.M., de 22 ani ºi I.M.,
de 24 ani, din comuna Goi-

cea, în timp ce transportau, cu douã cã-
ruþe, cantitatea de 1,800 mc material lem-
nos, pe care l-au tãiat fãrã drept ºi sus-
tras din pãdurea Bistreþ. Persoanelor în
cauzã le-au fost întocmite actele de con-
statare sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nilor de tãiere ilegalã ºi furt de material
lemnos ºi au fost înaintate organelor
competente pentru continuarea cercetã-
rilor, dupã cum au anunþat reprezentanþii
IJJ Dolj.

Reamintim cã, în luna iulie
2011, procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Segarcea îi tri-
miteau în judecatã pe primarul
comunei Giurgiþa, Valentin Mitri-
cã, ºi pe contabilul Primãriei Giur-
giþa, Marin Nica, pentru comite-
rea infracþiunilor de delapidare,
respectiv complicitate la delapida-
re, abuz în serviciu contra intere-
selor publice în formã calificatã,
fals intelectual, angajarea, ordo-
nanþarea ºi efectuarea de plãþi pes-
te limitele maxime ale sumelor
aprobate la partea de cheltuieli prin
bugetul local, prejudiciul total de-
pãºind 1,5 milioane lei.

Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurori, în cursul anului 2008,
Camera Judeþeanã de Conturi Dolj
a efectuat un control la Primãria
Giurgiþa pentru exerciþiul financiar
din perioada 2006-2008, ocazie cu
care a constatat o serie de nere-
guli. Printre aspectele sesizate se
numãrã efectuarea de plãþi nelega-
le în cuantum de 104.246 lei, re-
prezentând contravaloarea unor
prestãri servicii achitate ilegal pen-
tru doi angajaþi ai Primãriei (servi-
cii pe care nici mãcar cei doi an-
gajaþi n-au putut sã le denumeas-
cã!!!), avansuri în numerar acor-
date nelegal mai multor angajaþi ai
Primãriei, cea mai mare sumã fi-

Pedeapsã mai micã la rejudecare:

Fostul primar al comunei doljene Giurgi-
þa, Valentin Mitricã, a fost condamnat, ieri,
de magistraþii Judecãtoriei Segarcea, la 5 ani
ºi 6 luni închisoare cu executare într-un do-
sar în care a fost trimis în judecatã în anul
2011 pentru abuz în serviciu în formã conti-
nuatã. Este a doua sentinþã pronunþatã în
acest dosar de Judecãtoria Segarcea, dupã
ce, în martie 2015, Mitricã a obþinut la Cur-

ind încasatã, bineînþeles, de edilul
localitãþii, care a mai achitat ºi taxa
de masterat a unuia dintre cei doi
angajaþi “premiaþi” pentru presta-
rea de servicii. ªi cum nu se putea
ca angajaþii sã beneficieze de banii
bugetului local mai mult decât
ºefu’, Valentin Mitricã s-a plimbat
pe unde a vrut, în interes perso-
nal, inclusiv în Italia, cheltuielile de
transport ºi diurna fiind suportate
din fonduri de la bugetul local,
dupã cum au confirmat doi consi-
lieri locali, dar ºi ºoferul primaru-
lui. Toate plãþile au fost evidenþia-
te în contabilitate fãrã nici un fel
de documente justificative, prima-
rul ºi contabilul Marin Nica încãl-
când cu bunã ºtiinþã prevederile
Legii nr. 273/2006 privind finan-
þele publice locale. Un alt aspect
menþionat în rechizitoriu viza chel-
tuielile de capital angajate în anul
2007, constatându-se efectuarea
de plãþi nelegale cãtre executanþii
de lucrãri, la unele lucrãri de in-
vestiþii, în valoare de 527.202 lei,
precum ºi acordarea nelegalã a
unor avansuri în cuantum de
626.548 lei. La majoritatea lucrã-
rilor verificate plãþile nelegale efec-
tuate reprezintã de fapt achitarea
unor lucrãri pe care firmele res-
pective nu le-au executat. “Prin
neexercitarea în mod corespunzã-

tor a atribuþiilor de serviciu con-
ferite prin fiºa postului pentru în-
vinuitul Nica Marin ºi de preve-
derile Legii 215/2001 pentru Mi-
tricã Valentin, au fost create pre-
judicii însemnate bugetului local,
în valoare totalã de 1.553.097
lei…”, consemnau procurorii în
rechizitoriu.

A obþinut rejudecarea
la Curtea de Apel Craiova
Dupã mai bine de doi ani ºi ju-

mãtate de proces, pe 11 martie
2014, Judecãtoria Segarcea a pro-
nunþat sentinþa în dosar. Instanþa
l-a condamnat pe Valentin Mitricã
la 7 ani ºi 6 luni de închisoare cu
executare, în timp ce Marin Nica
a primit o pedeapsã de 6 ani ºi 6
luni închisoare cu executare. In-
culpaþii au declarat apel, iar pe 12
martie 2015 judecãtorii de la Cur-
tea de Apel Craiova au desfiinþat
sentinþa ºi au trimis cauza spre re-
judecare la instanþa de fond, res-
pectiv Judecãtoria Segarcea.

Ieri, magistraþii Judecãtoriei
Segarcea au pronunþat a doua sen-
tinþã în acest dosar ºi, cu toate cã
unele infracþiuni reþinute în sarci-
na celor doi inculpaþi s-au prescris,
ambii au fost condamnaþi din nou
la pedepse cu executare. Astfel,
Valentin Mitricã a primit o pedeap-

sã totalã de 5 ani ºi 6 luni închi-
soare întrucât i s-a adãugat ºi o
pedeapsã de 1 an primitã cu sus-
pendare în 2011 pentru cã a con-
dus bãut: „Condamnã pe inculpa-
tul Mitricã Valentin la pedeapsa
de 4 ani ºi 6 luni închisoare ºi pe-
deapsa complementarã a interzi-
cerii exercitãrii drepturilor prev. de
art. 66 alin. 1 lit. (dreptul de a fi
ales în autoritãþile publice sau în
orice alte funcþii publice, dreptul
de a ocupa o funcþie care implicã
exerciþiul autoritãþii de stat) pe o
duratã de 4 ani, pentru sãvârºirea
infracþiunii de abuz în serviciu în
formã continuatã. Condamnã pe
inculpatul Mitricã Valentin la pe-
deapsa de 2 ani închisoare pentru
sãvârºirea infracþiunii de fals in-
telectual comis în formã continua-
tã. Anuleazã suspendarea condiþi-
onatã a executãrii pedepsei de 1
an închisoare aplicatã inculpatu-
lui prin sentinþa penalã nr. 225/
09.12.2011 pronunþatã de Judecã-

toria Strehaia. Contopeºte pedep-
sele aplicate în cauzã cu pedeap-
sa de 1 an închisoare în privinþa
cãreia a fost anulatã suspendarea
condiþionatã a executãrii pedep-
sei, urmând ca inculpatul sã exe-
cute pedeapsa de 5 ani ºi 6 luni
închisoare”, dupã cum se aratã în
hotãrârea instanþei de fond, iar
Marin Nica a fost condamnat la 4
ani ºi 4 luni de închisoare. Din pe-
depsele aplicate inculpaþilor se va
scãdea perioada reþinerii ºi arestã-
rii preventive de la 16.06.2011 la
03.02.2012. În plus, inculpaþii, în
solidar, trebuie sã plãteascã
1.469.497,84 lei cãtre partea civi-
lã Comuna Giurgiþa cu titlu de des-
pãgubiri, iar Mitricã ºi suma de
82.921,16 lei, cu titlu de despãgu-
biri (Parc comunal Giurgiþa), am-
bii având de achitat ºi câte 8.000
lei cheltuieli judiciare. Nici aceastã
hotãrâre nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova.

tea de Apel Craiova rejudecarea cauzei. Pri-
ma oarã a primit o pedeapsã de 7 ani ºi 6 luni
de închisoare. În acelaºi dosar, judecãtorii
din Segarcea l-au condamnat ieri pe fostul
contabil, Marin Nica, la 4 ani ºi 4 luni de în-
chisoare. Cei doi au fost acuzaþi cã au creat
un prejudiciu bugetului local de peste 1,5
milioane lei în perioada 2006 – 2008 prin ac-
tivitatea infracþionalã desfãºuratã.
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sistemul de sãnãtate din România de azi. O
ºtim însã, în mod curent, din afarã: din mii-
le de cazuri prezentate cu un sârg deseori
vinovat de cãtre media, uneori din situaþii
familiale, rareori însã din contactul direct cu
realitatea din interiorul sistemului. Desigur,
câteodatã e suficient chiar ºi un incidental
contact cu o vizitã la un cabinet ori în salo-
nul unui apropiat, al unei rude pentru a con-
tura, nu fãrã o înfriguratã revoltã, precari-
tatea la care s-a ajuns.

Pentru cine însã ajunge printr-o ingerinþã
a sorþii, fie ºi un accident neplãcut, pe patul
unui spital din România de astãzi, dimensiu-
nea dezastrului depãºeºte orice imaginaþie.
Calvarul începe de acasã, de la sosirea am-
bulanþei ºi, mai precis, de la depunerea, ca
pe o marfã, pe targa serviciului de urgenþã.
Unde, chiar ºi cu puþin noroc, conºtient ori
inconºtient, trãind la limita suportabilitãþii
durerilor, tot eºti damnat sã aºtepþi, fãrã
mãcar o minimã atenþie, cãci de explicaþie
ori de încurajare nici nu poate fi vorba, nu
puþine ore. E invocatã aglomeraþia, ba chiar
ºi sãrãcia de personal, apoi rândul la radio-

grafie, ori absenþa de moment a medicului
specialist care trebuie sã coboare de pe cine
ºtie ce etaj al spitalului mamut.

Ca pe un drum al crucii, eºti condus la
nu ºtiu care etaj, aºteptând în aceeaºi stare
de ºoc din cauza durerilor atroce pentru care
nu s-a întreprins încã nimic, în faþa lifturi-
lor, mai totdeauna blocate ºi mai totdeauna
indiferente la suferinþele care continuã sã
rãmânã numai ºi numai ale tale.

Apoi, departe de a se ameliora, calvarul
continuã. Uneori în forme ºi mai neaºtepta-
te ºi deopotrivã mai greu de înþeles. Absur-
de în marea lor parte. Sus, la etaj, nici un
medic la primire. Brancardierul care te arun-
cã, dupã negocieri cu o asistentã, pe o ca-
napea jerpelitã. Asta fiindcã nu existã nici
un pat liber. Durerile au depãºit orice limitã.
Recunosc, nu le-am imaginat amploarea,
duritatea nici mãcar din filele rãscolitoare ale
unor capodopere din literaturii lumii. Abia
târziu mi se injecteazã niºte calmante. Cu
rezultate insesizabile. ªi nimeni nu discutã
cu mine, nici halat de medic prin salonul

aglomerat cu vreo 10 paturi din care rãzbat
gemete îngrozitoare. Aflu din nu ºtiu ce sur-
sã (fiindcã dospit de suferinþã ºi întins cu
faþa în sus pe aceastã canapea împrumutatã
parcã din recuzita unui teatru falimentar, nu
am idee unde mã aflu, nu disting nimic în
jur, aflu deci cã abia dimineaþã voi dus la
operaþie. Una pe care, din cauza duritãþii
durerilor, mi-aº dori-o pe loc. Cu orice risc.

Reuºesc cu greu sã mã detaºez de condi-
þia de bolnav, de parcã mi-aº accepta con-
damnarea. Ceea ce îmi doresc, în incon-
ºtienþa din care ies, o clipã la suprafaþã, este
ca totul sã se termine cât mai repede. ªi,
oarecum surprinzãtor, îmi apare în memo-
ria amorþitã scena uciderii cailor accidentaþi
la picioare. ªi abia acum înþeleg mai exact
metafora acelui gest al cãrui sens îmi rãmâ-
nea la suprafaþã.

Ceea ce a urmat nu doar cã nu va aduce
vreun strop de umanitate, dimpotrivã, va am-
plifica calvarul, mai ales cã, odatã depãºit
momentul „tehnic” al operaþiei, totul ar trebui
sã intre în gestionarea colectivului medical,

presupus, printr-o tradiþie milenarã, a fi pre-
gãtit sã-þi stea alãturi fie ºi doar cu strictele
meniri înscrise în fiºa postului. Ce se mai vor-
bim de nevoia de a-i explica pacientului ce i s-
a fãcut, ce urmeazã, ce-l aºteaptã. Timp de
ºapte zile, cu excepþia unui medic rezident, ceva
mai uman decât probabil se considerã a fi ne-
voie, niciun altul nu s-a oprit la pat. N-am vã-
zut nicio vizitã din acelea clasice în salon. Asis-
tente – puþine mi s-a spus, din cauza unor li-
mite legale – mai mereu nervoase, apostro-
fând pacienþii, infirmiere greu disponibile, în-
trucât puþine (una singurã noaptea pe mai bine
de 30 de paturi: o fi existând astfel de încadra-
re într-o schemã „legalã”?).

În orice caz, sentimentul cel mai puter-
nic pe care nu-l pot depãºi nici acum a fost
al unei întoarceri în timp, cu un veac, poate
mai puþin, din care dispare automat chiar ºi
ideea progresului medicinii cu siguranþã im-
portant la nivel global.

Un sistem bolnav care, netratat, se dove-
deºte neputincios în a-ºi trata, la rându-i,
proprii bolnavi.

Lista unitãþilor sanitare în care
se distribuie vouchere pentru in-
vestigaþiile necesare la dosarul de
aprobare a tratamentului fãrã inter-
feron a fost publicatã pe site-ul
Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate (CNAS). Lista poate fi
accesatã la secþiunea „informaþii
pentru asiguraþi – medicamente –
tratament fãrã interferon”. Ea va
fi actualizatã pe mãsurã ce vor fi
distribuite vouchere ºi în alte uni-
tãþi. Pacienþii se vor adresa medi-
cilor de specialitate din aceste uni-
tãþi sanitare cu bilet de trimitere de
la medicul de familie.

Tratamentul
poate fi administrat acasã
În urma consultaþiei de speciali-

tate, medicii vor înmâna vouchere-
le pentru efectuarea gratuitã a tes-
tãrilor (fibromax, viremie, genoti-
pare) acelor pacienþi care vor înde-
plini criteriile de includere în trata-
ment prevãzute în protocolul tera-
peutic elaborat de comisiile de spe-
cialitate ale Ministerului Sãnãtãþii. Pe
lângã investigaþiile amintite, dosarul
pacientului va conþine în mod obli-
gatoriu o serie de documente care
se regãsesc pe site-ul www.cnas-
.ro, la secþiunea „informaþii pentru
asiguraþi – medicamente – tratament
fãrã interferon”.

Dupã publicarea în Monitorul
Oficial a Ordinului MS-CNAS de
aprobare a protocolului terapeutic,
pe mãsurã ce dosarele sunt întoc-
mite, ele vor fi depuse la casele de
asigurãri de sãnãtate cu care se aflã
în relaþie contractualã medicul de

VVVVVoucherele de investigaþii pentru tratamentuloucherele de investigaþii pentru tratamentuloucherele de investigaþii pentru tratamentuloucherele de investigaþii pentru tratamentuloucherele de investigaþii pentru tratamentul
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Începând de sãptãmâna aceasta, voucherele pentru investigaþii în vede-
rea tratamentului fãrã interferon sunt distribuite în unitãþile sanitare din
cele nouã centre din þarã – Bucureºti, Cluj, Constanþa, Craiova, Iaºi, Sibiu,
Târgu Mureº, Timiºoara, Oradea. Autoritãþile dau asigurãri cã numãrul total
de vouchere care vor fi distribuite acoperã numãrul de pacienþi cu hepatitã
viralã C ºi cirozã hepaticã C cu stadiul de fibrozã F4.

specialitate, de unde vor fi trimise
mai departe la CNAS. Comisia de
specialitate a CNAS se va întruni
de douã ori pe lunã pentru a anali-
za dosarele depuse în vederea apro-
bãrii ºi va verifica dacã acestea
corespund criteriilor de eligibilita-
te. Decizia comisiei va fi comuni-
catã pacientului de cãtre casa de
asigurãri de sãnãtate unde acesta a
depus dosarul.

Din primele estimãri, pe liste exis-
tã 5.000 de pacienþi eligibili, însã
potrivit CNAS vor fi trataþi toþi bol-
navii care fac obiectul criteriilor me-

dicale. Aceºtia vor fi investigaþi în
centrele universitare, iar tratamen-
tul va fi administrat acasã. Terapia
fãrã interferon reprezintã o speran-
þã pentru bolnavii care nu au nicio

altã alternativã în
acest moment pen-
tru cã suferã de ci-
rozã, gradul de fi-
brozã F4 ºi F3. Tra-
tamentul, unul nou,
diferit de dubla tera-
pie cu interferon, nu
se poate cumpãra
individual de cãtre
pacient, iar progra-
mul susþinut de Casã
se va derula pe du-
rata a cel puþin un an
de zile.

Netratatã, hepatita provoacã
decesul pacientului

România este þara cu cea mai
mare prevalenþã de hepatitã C – 3,2

la sutã ºi 4,4 la sutã – hepa-
titã B din Europa. Practic,
unul din 13 români are unul
din aceºti viruºi. Acest lucru
ar însemna circa 600 de mii
de persoane infectate cu vi-
rus C în sânge, dar 85% au
infecþie activã, restul ºi-au
eradicat virusul prin propriile
lor mijloace imunitare. Du-
bla terapie, cea cu interfe-
ron, dureazã 48 de sãptã-
mâni, iar cea fãrã interferon
– 12 sãptãmâni. Pacientul
care va intra în noua terapie
va trebui sã þinã cont sã res-
pecte întocmai schema de
tratament. El va lua douã
pastile pe zi timp de 12 sãp-
tãmâni. Are foarte puþine re-
acþii adverse, în special re-
nale. România a tratat anual

5.000 de bolnavi de hepatitã B ºi C,
iar noile tratamente oferã mult mai
multe ºanse pacienþilor. Dupã trei luni
de terapie, 90-95 la sutã din cei care
se trateazã cu aceste medicamente

au ºansa de a se vindeca definitiv de
boalã.

Într-un studiu internaþional de
prevalenþã ºi estimare a nivelului de
infecþie cu virusuri hepatice B ºi
C, situaþia estimatã pentru Româ-
nia la nivelul anului 2013 aratã cã
un numãr de 1.016.800 persoane
ar fi infectate cu virus hepatic B ºi
635.500 de persoane ar putea fi in-
fectate cu virus hepatic C.

În ceea ce priveºte cauzele,
acestea sunt multiple. Hepatita este
asociatã cu consumul de alcool,
efectele secundare ale unor medi-
camente sau toxine. Acestea pot
genera hepatite sau pot agrava o
hepatitã viralã. Netratate, hepatite-
le virale se cronicizeazã ºi duc la
afecþiuni grave, precum ciroza ºi
cancerul hepatic. Anul trecut, Adu-
narea generalã a OMS a adoptat o
rezoluþie prin care se recunoaºte
faptul cã hepatita C ºi hepatita B
au devenit o problemã de sãnãtate
publicã la nivel mondial.

RADU ILICEANU
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 „Într-adevãr FMI a spus cã
avem o creºtere economicã, dar
care este bazatã doar pe consum,
care ar trebui transformatã într-o
creºtere economicã sãnãtoase, ba-
zatã pe investiþii ºi locuri de mun-
cã. FMI a spus clar cã aceastã
creºtere se datoreazã mãsurilor lua-
te în ultimii ºase ani ºi cã în acest
moment, economia permite o creº-
tere salarialã. E foarte bine cã se
majoreazã salariile, trebuie sã se
facã ºi lucrul acesta. Dar nu pot
sã nu-mi exprim îngrijorarea faþã
de lipsa de perspectivã a acestui
Guvern. Sunt membru al Comisiei
de Buget-Finanþe de 7 ani, ºtiu ce
vorbesc.  Sunt îngrijorat de modul
în care se împrumutã Guvernul pe
piaþa externã. Avem un deficit de
peste 2%, asta înseamnã un îm-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Deputatul Constantin Dascãlu:
„FMI a spus clar cã aceastã creºtere economicã„FMI a spus clar cã aceastã creºtere economicã„FMI a spus clar cã aceastã creºtere economicã„FMI a spus clar cã aceastã creºtere economicã„FMI a spus clar cã aceastã creºtere economicã
se datoreazã mãsurilor luate în ultimii ºase ani”se datoreazã mãsurilor luate în ultimii ºase ani”se datoreazã mãsurilor luate în ultimii ºase ani”se datoreazã mãsurilor luate în ultimii ºase ani”se datoreazã mãsurilor luate în ultimii ºase ani”

Deputatul PNL de Dolj Constantin Dascãlu, membru al Comisiei de Buget-Finanþe, a
precizat ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, cã premierul Ponta spune adevãrul doar
pe jumãtate. Parlamentarul doljean a fãcut o referire mai amplã la discuþiile care au
avut loc cu delegaþia FMI ºi care au fost „cenzurate parþial”, în spaþiul public, cu scopul
de a scoate în evidenþã doar partea bunã a guvernãrii PSD. Dascãlu a spus cã ºeful
Executivului nu a precizat faptul cã FMI a subliniat „cã dacã astãzi existã o creºtere
economicã, ea se datoreazã guvernãrii din ultimii ºase ani”, care implicã automat ºi
guvernãri anterioare, pentru a le arãta românilor partea plinã a paharului.

prumut pe pia-
þa externã de
2,7 miliarde de
euro. Economia
statului este ca
ºi economia
unei familii. Nu
poþi sã te îm-
prumuþi doar
ca sã cheltu-
ieºti, e bine sã te
împrumuþi, dar
sã ºi investeºti
ºi sã creezi lo-
curi de muncã.
Înainte de 1989
avem o datorie
externã de 10

miliarde de euro. Cu toþii ºtim cât
am tras pânã am achitat-o, vreau
sã le spun românilor cã astãzi
avem o datorie de 50 de miliarde
de euro, pe care trebuie sã o dãm
înapoi. Acest guvern a dat de la
investiþii ºi de la infrastructurã,
banii la consum ºi nu e bine. Le-
am spus ºi colegilor mei ºi mi-au
dat dreptate, chiar ºi unii de la
PSD”, a subliniat deputatul Con-
stantin Dascãlu.

„Datoria externã a României
este la limita suportabilitãþii”

Parlamentarul a vorbit ºi de lo-
curile de muncã ºi modul în care
prezintã Victor Ponta situaþia, un
adevãr spus doar pe jumãtate, care
deruteazã opinia publicã. Dascãlu
spune cã atunci când premierul

susþine cã s-au semnat 400.000 de
noi contracte, nu minte. Dar un
contract de muncã nu reprezintã
neapãrat un loc de muncã, un con-
tract se poate face ºi doar pe câte-
va ore. „Totodatã, dacã ne uitãm
cu atenþie ºi prezentãm datele în
oglindã vom vedea cã în luna în
care s-au semnat 400.000 de con-
tracte, alþi 600.000 ºi-au pierdut
job-ul, pentru cã s-au desfiinþat,
ceea ce însemnã un minus de
200.000 de locuri de muncã, dar
aceste date, care vin tot de la Sta-
tisticã nu se prezintã la anumite
televiziuni. Trebuie sã spun cã da-
toria externã a României este la li-
mita suportabilitãþii, 40% din PIB.
Într-adevãr la nivelul Uniunii Eu-
ropene este de 60%, dar noi nu
avem totuºi o economie funcþio-
nalã ºi atunci se merge pe aceastã
limitã. Se fac datorii externe pen-
tru consum, deºi ar trebui fãcute
datorii externe pentru investiþii. În
loc sã scãdem deficitul, noi îl creº-
tem. FMI a mai spus ceva, ceea
ce Ponta nu vrea sã spunã. FMI a
spus cã dacã se va merge aºa, cu
datorii doar pentru consum ºi nu
se fac investiþii, se vor ajunge din
nou la mãsuri de austeritate peste
doi ani.”, a mai spus deputatul dol-
jean.

Nu se vorbeºte nimic despre
macroeconomie

Constantin Dascãlu considerã cã
un împrumut de la FMI este impe-

tuos necesar, dar nu neapãrat sã
se cheltuiascã banii, dar este ca un
fel de garanþie pentru alte împru-
muturi pe care le face România pe
piaþa externã. „Dacã nu mai avem
acest girant, adicã, FMI-ul, auto-
mat vom lua credite cu dobândã
mai mare, cu cel puþin 0,5%. ªi
revin, guvernul nostru trebuie sã
meargã pe investiþii ºi locuri de
muncã. Pentru cã un nou loc de
muncã înseamnã, un ºomer anga-
jat, care va aduce el bani la stat ºi
nu va mai cheltui de la stat. Victor
Ponta îºi joacã ultima carte. El nu
are treabã cu viitorul acestei þãri,
nici cel puþin cu partidul domniei

sale, pentru cã nu se ºtie cine va
conduce þara din 2016, poate sã
fie în continuare un guvern PSD
ºi atunci cum se vor descurca cu
datoriile. În plus, Victor Ponta nu
discutã la televizor decât de creº-
teri de salarii ºi de pensii, el vrea
sã intre în istorie ca premierul care
a mãrit salariile, dar nu vorbeºte
nimic despre viitor, despre macro-
economie, despre investiþii sau lo-
curi de muncã. Nu îl intereseazã
aºa ceva... ”, a mai spus deputatul
PNL de Dolj.

În contextul recomandãrilor bugetare ºi
fiscale transmise României de cãtre Comisia
Europeanã în mai 2015, evenimentul ºi-a pro-
pus sã identifice ºi sã dezbatã modalitãþi efi-
ciente pentru îmbunãtãþirea conformãrii fis-
cale în România þi sã promoveze o astfel de
culturã la nivel naþional, pe baza celor mai
bune practici europene ºi internaþionale.

„Cãtre o culturã a conformãrii„Cãtre o culturã a conformãrii„Cãtre o culturã a conformãrii„Cãtre o culturã a conformãrii„Cãtre o culturã a conformãrii
fiscale în România”fiscale în România”fiscale în România”fiscale în România”fiscale în România”

Reprezentanþa Comisiei Europene în România a
organizat joi, 29 octombrie, masa rotundã intitulatã
„Cãtre o culturã a conformãrii fiscale în România”.

“În con-
textul unei
stabi l i tã þ i
macroeco-
nomice so-
lide dobân-
dite în urma
a trei pro-

grame de asistenþã financiarã începând din
2009, conformarea fiscalã ºi creºterea ve-
niturilor fiscale reprezintã elemente impor-
tante pentru deblocarea reformelor struc-
turale, creºterea finanþãrii publice în do-
menii cheie, cum ar fi educaþia, sãnãta-
tea, infrastructura de transport ºi cerce-
tarea, precum ºi pentru asigurarea unui

mediu concurenþial echitabil prin reduce-
rea evaziunii. Comisia Europeanã salutã
eforturile autoritãþilor române de a asigu-
ra un nivel ridicat al conformãrii fiscale
prin intermediul unor mãsuri de eficienti-
zare a administraþiei fiscale”, a subliniat,
analistul economic al Reprezentanþei Co-
misiei Europene Carmen Mãrcuº, pe site-
ul Comisiei.

Limitarea abaterii de la obiectivul
bugetar pe termen mediu

Evenimentul s-a bucurat de prezenþa
unor vorbitori de marca ai actorilor insti-
tuþionali din domeniul politicilor fiscale: Mi-
nisterul Finanþelor Publice, Agenþia Naþi-

onalã de Administrare Fiscalã, Comisia
Europeanã, Fondul Monetar Internaþional
ºi Banca Mondialã. În luna mai 2015, în
cadrul Semestrului european, instrumen-
tul de coordonare a politicilor economice
ale statelor membre, Comisia Europeanã
a transmis României o serie de recoman-
dãri fiscal-bugetare: limitarea abaterii de
la obiectivul bugetar pe termen mediu
(MTO) la maximum 0,25% din PIB în
2015; revenirea, în 2016, la valoarea de
1% din PIB pentru acest indicator; im-
plementarea unei strategii în favoarea res-
pectãrii obligaþiilor fiscale; consolidarea
sistemelor de control pentru combaterea
muncii nedeclarate.
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În perioada octombrie-decem-
brie 2015, este în plinã desfãºurare
campania de depistare a persoane-
lor care lucreazã fãrã forme legale
ºi care nu respectã regulile de Se-
curitate ºi Sãnãtate în Muncã, la
societãþile agricole din domeniul
agriculturii. „Împreunã cu Inspec-

Munca în agriculturã, luatãMunca în agriculturã, luatãMunca în agriculturã, luatãMunca în agriculturã, luatãMunca în agriculturã, luatã
în vizorul inspectorilor de muncãîn vizorul inspectorilor de muncãîn vizorul inspectorilor de muncãîn vizorul inspectorilor de muncãîn vizorul inspectorilor de muncã
Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj este în plinã campanie a verificãrii ºi controlului, la

societãþile comerciale care au domeniu de activitate în agriculturã. Deja lucrurile sunt în schim-
bare, iar inspectorii de muncã aratã cã pentru ei legea este sfântã, cu atâta mai mult cu cât câþiva
dintre ei au fost opriþi la poartã ºi nu li s-a permis accesul în incinta unor societãþi comerciale.

toratul de Poliþie al Judeþului Dolj ºi
cu Inspectoratul de Jandarmi Ju-
deþean Dolj avem ample acþiuni de
control ºi verificare. Am început în
urmã cu aproximativ 15 zile ºi am
depistat mai multe persoane care
lucrau fãrã forme legale. Pot spune
cã am gãsit agenþi economici care

au în administrare sute, dacã nu mii
de hectare, iar la control ni se spu-
nea cã au cel mult doi angajaþi. Nu
este posibil aºa ceva. Când le-am ce-
rut referinþe, ni se spunea cã sunt
suprafeþe întinse, pe terenuri greu
accesibile. Nu mai stã în picioare nici
aceastã explicaþie, deoarece putem
ajunge ºi în zone dificile, cu atât mai
mult cu cât am fost dotaþi cu auto-
turisme de teren. Am avut ºi neplã-
cuta surprizã ca inspectorii noºtri sã
fie lãsaþi la poartã, nepermiþându-le
accesul în sediile societãþilor comer-
ciale. Fac precizarea cã inspectorii
de muncã au dreptul de a intra ori-
când în control. Numai vorbesc de-
spre faptul cã, de-a lungul anilor, au
fost depistate foarte multe persoane
care prestau muncã ilegalã în agri-
culturã, numai de la începutul aces-
tui an fiind înregistrate cinci eveni-
mente de muncã, unul soldat cu in-
validitate certã”, a declarat Cãtãlin
Mohora, ºeful ITM Dolj.

Inspectori opriþi
sã facã verificãri

Aºa cum aminteam, inspecto-
rii de muncã au fost opriþi sã intre
în societãþi. „Eu, personal, nu am
niciun fel de barierã, dacã pot spu-
ne aºa, sã vorbesc despre ceea ce
pãþesc lucrãtorii noºtri. Bunãoa-
rã, zilele trecute, la Zãnoaga, sat
din comuna Leu, unul dintre in-
spectorii noºtri a fost þinut dinco-
lo de garduri ºi nu i s-a permis
accesul în unitate. Îi atenþionez pe
toþi administratorii de societãþi co-
merciale cã, indiferent de obiec-
tul de activitate, trebuie sã se su-

punã controalelor. Dacã nu res-
pectã legislaþia, sunt pasibili de
amenzi considerabile: 5.000 –
10.000 de lei pentru refuzul ac-
cesului în incinta agenþilor econo-
mici ºi între 10.000 – 20.000 de
lei pentru fiecare lucrãtor gãsit fãrã
forme legale. Noi ne dorim intra-
rea în legalitatea, de aceea am ce-
rut ºi sprijinul autoritãþilor publi-
ce locale, cãrora le-am înaintat
adrese în acest sens. De aseme-
nea, rezultatele controalelor noas-
tre vor fi comunicate Direcþiei
Finanþelor Publice”, a mai menþi-
onat Cãtãlin Mohora.

CRISTI PÃTRU

Cãtãlin Mohora

Agenþia pentru Finanþarea Inves-
tiþiilor Rurale (AFIR) anunþã prelun-
girea pânã la data de 18 decembrie
2015 a sesiunii de depunere a cere-
rilor de finanþare prin Submãsuri-
le 4.2a – Investiþii în procesarea/
marketingul produselor din secto-
rul pomicol, 4.2 – Sprijin pentru
investiþii în prelucrarea/comerciali-
zarea ºi/sau dezvoltarea de produse

agricole ºi 6.3 – Sprijin pentru dez-
voltarea fermelor mici ºi pânã la
data de 30 noiembrie 2015, pen-
tru submãsura 4.1a – Investiþii în
exploataþii pomicole. Termenul ini-
þial pentru închiderea sesiunilor era
30 octombrie 2015.

Prelungirea termenului de primi-
re a cererilor de finanþare s-a decis
ca urmare a numãrului mare al so-
licitãrilor primite în acest sens din
partea potenþialilor beneficiari,

Sesiunea de primire a proiectelor PNDR, o nouã prelungireSesiunea de primire a proiectelor PNDR, o nouã prelungireSesiunea de primire a proiectelor PNDR, o nouã prelungireSesiunea de primire a proiectelor PNDR, o nouã prelungireSesiunea de primire a proiectelor PNDR, o nouã prelungire
Motivând cã timpul este prea scurt pentru a

întocmi documentaþia necesarã accesãrii fon-
durile europene în sectorul pomicol, Agenþia
pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale prelun-
geºte perioada de depunere. În realitate, sunt
foarte puþini cei care doresc sã facã un pariu
cu acest segment al agriculturii. Oricum, la Dolj

nu este depus nici un proiect pe submãsura 4.1a
– Investiþii în exploataþii pomicole. AFIR mai
aduce clarificãri ºi la preþurile de referinþã pen-
tru achiziþionarea maºinilor ºi utilajelor agri-
cole, precizând cã, orice ofertant înregistrat în
Baza de date cu preþuri de referinþã nu i confe-
rã statutul de firmã agreatã.

precum ºi a disponibilului sumelor
pentru sesiunea 2015. În plus, s-a
avut în vedere ºi faptul cã cererile
de finanþare pentru proiectele din
sectorul pomicol necesitã un timp
mai îndelungat de pregãtire, având
în vedere necesitatea eliberãrii unor
avize ºi documente suplimentare,
cum ar fi: autorizaþia de plantare,
proiect tehnic de plantare etc.

Pragurile de calitate pentru pe-
rioada 1 noiembrie – 18 decembrie
2015 vor fi de 20 de puncte pentru
submãsura 4.2 ºi 15 puncte pentru
submãsurile 4.2a ºi 6.3. Pentru sub-
mãsura 4.1a, în perioada 1 – 30
noiembrie 2015 pragul de calitate
va fi de 25 puncte. Toþi cei intere-
saþi sã obþinã fonduri nerambursa-
bile pentru implementarea proiec-
telor finanþate prin aceste submã-
suri din PNDR 2020 pot consulta

gratuit Ghidul Solicitantului pe pa-
gina de internet a Agenþiei.

Fondurile PNDR se actualizeazã
De asemenea, în urma epuizãrii

sumelor alocate pentru Submãsu-
ra 4.1 – sectorul vegetal, Submã-
sura 6.1 – sectorul non-montan ºi
Submãsura 6.2, nici o cerere de
finanþare pentru aceastã valoare nu
mai este acceptatã în sistem pen-
tru aceastã componentã. Mai mult,
dacã pe parcursul evaluãrii cereri-
lor depuse dupã data sistãrii primi-
rii de proiecte pentru aceastã com-
ponentã, experþii constatã cã ce-
rerea de finanþare este încadratã
greºit, aceasta va fi declaratã nee-
ligibilã, considerându-se cã solici-
tantul a încadrat proiectul pe o
componentã greºitã, pentru a be-
neficia de plãþi, forþând astfel in-
trarea în sistem.

AFIR atrage atenþia asupra fap-
tului cã fondurile disponibile prin
PNDR 2020 se actualizeazã cu va-
loarea echivalentã proiectelor depu-
se cât ºi cu valoarea echivalentã a
proiectelor retrase în cadrul sesiu-
nii deschise. Astfel, pot apãrea si-
tuaþii în care sunt retrase proiecte
din sistem de cãtre solicitanþii de
fonduri europene nerambursabile.

Clarificãri privind
preþurile de referinþã

Pentru o mai bunã înþelegere a
acestui instrument de lucru, Agen-
þia pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale face clarificãri privind sco-
pul ºi utilizarea Bazei de Date cu

Preþuri de Referinþã (BDPR) pen-
tru maºini, utilaje ºi echipamente
specializate. În acest sens, preci-
zeazã faptul cã, Baza de Date a fost
conceputã ca un mecanism menit
sã simplifice procedura de achizi-
þie publicã a echipamentelor spe-
cializate necesare beneficiarilor
PNDR, mecanism pus la dispozi-
þia solicitanþilor/beneficiarilor, pro-
ducãtorilor/importatorilor/dealeri-
lor acestor echipamente ºi a ex-
perþilor AFIR.

Baza de Date funcþioneazã pe
principiul cumpãrãrii directe a echi-
pamentului dorit, cu finanþare din
fonduri europene nerambursabile,
fãrã a mai parcurge altã procedurã
de achiziþie, dar cu respectarea pre-
vederilor comunitare ºi naþionale.

Înscrierea elementelor în BDPR
se realizeazã la solicitarea oficialã
transmisã de cãtre producãtori/
importatori/distribuitori autorizaþi ai
maºinilor ºi utilajelor specializate.
În cadrul Bazei de Date sunt afiºa-
te numai urmãtoarele informaþii:
codul CPV (cod comun internaþi-
onal privind achiziþiile de produse
ºi servicii), marca, modelul, dotã-

rile standard ºi preþul exprimat în
euro, fãrã TVA.

Pentru AFIR nu existã
firmã agreatã

Identitatea producãtorului, impor-
tatorului sau distribuitorului care a
transmis datele pentru înscriere repre-
zintã o informaþie confidenþialã ºi nu
este afiºatã pe pagina oficialã a AFIR.
Foarte important de reþinut este faptul
cã înscrierea/inserarea în Baza de Date
cu preþuri de referinþã a elementelor
propuse de cãtre un ofertant de echi-
pamente nu îi conferã acestuia calita-
tea de „firmã agreatã” de cãtre AFIR,
acest concept neexistând din punctul
de vedere al Agenþiei.

Baza de Date prezintã numai ele-
mente identificate prin combinaþia
marcã-model ºi nu specificã de-
numirea producãtorului/importato-
rului sau distribuitorului care co-
mercializeazã una sau mai multe
mãrci de produs. Decizia achiziþi-
onãrii de la un anumit producãtor/
importator/distribuitor aparþine ex-
clusiv beneficiarului de fonduri
europene nerambursabile.

VALENTIN CEAUªESCU
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 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport a apãrut în 1990, ca secþie a
Facultãþii de ªtiinþe, unul dintre ini-
þiatori, dacã nu primul, fiind prof.u-
niv.dr.  Corneliu Andrei Stroe,
mentorul inegalabilei „Craiova Ma-
xima”. Dupã cinci ani, a devenit
structurã proprie, cu personalitate
juridicã, an de an fiind acreditate
diverse specialitãþi. Studenþii au
apãrut unul dupã altul, performan-
þele au venit ºi ele pe „bandã rulan-
tã”. Anii s-au scurs, dar a rãmas
instituþia.

Copiii cu autism, o ºansã în plus
Cei care sunt acum în fruntea

FEFS nu puteau trece peste
aceastã aniversare ºi au celebrat-
o aºa cum se cuvine. Ieri-dimi-
neaþã, sala de gimnasticã a insti-
tuþiei de învãþãmânt superior a
fost gazda unei lansãri de proiect
destinat incluziunii sociale a co-
piilor care suferã de autism. Este
vorba despre noua Terapie 3 C
(Concentrare – Conºtientizare –
Coordonare), implementatã, în
urmã cu opt ani, în România, de
Paul Constantin Cojocaru, cel
care, ieri, în calitate de iniþiator,
ne-a spus câteva cuvinte: „Ceea
ce noi promovãm este aplicarea
unor exerciþii fizice adaptate, pen-
tru recuperarea deficienþelor psi-
homotorii ale copiilor cu autism.
Obiectivul este redarea unor au-
tonomii psihomotorii celor care

Un sfert de veac de sportUn sfert de veac de sportUn sfert de veac de sportUn sfert de veac de sportUn sfert de veac de sport
universitaruniversitaruniversitaruniversitaruniversitar, sãrbãtorit la Craiova, sãrbãtorit la Craiova, sãrbãtorit la Craiova, sãrbãtorit la Craiova, sãrbãtorit la Craiova
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,

din cadrul Universitãþii din Craiova, este
la ceas de sãrbãtoare. Atât cadrele didac-
tice, cât ºi studenþii sãrbãtoresc un sfert
de veac de la înfiinþarea învãþãmântului
superior de sport în Craiova, zonã care
merita acest lucru, având în vedere po-
tenþialul imens ºi rezultatele obþinute de-
a lungul anilor, performanþa fiind pri-
mordialã. Toate manifestãrile au debutat

pe 29 octombrie, dar ziua de 30 octom-
brie a reprezentat apogeul. Astfel, la se-
diul facultãþii, s-a lansat un proiect care
îi poate ajuta pe copiii suferinzi de au-
tism, iar la ora 12.00, în Sala Albastrã a
Universitãþii din Craiova, prof.univ.dr.
Dan Claudiu Dãniºor i-a premiat pe cei
care urmeazã cursurile FEFS, campioa-
na europeanã la tenis de masã, Eliza Sa-
mara, fiind în centrul atenþiei.

fac parte din aceastã categorie.
În calitatea pe care o am ºi cu
sprijinul pe care l-am gãsit aici,
sunt convins cã le vom reda ce-
lor mici capacitatea de integra-
re”. La acþiune a fost prezentã ºi
Ramona Tapi,reprezentantã a
Asociaþiei pentru Recuperarea
Persoanelor Diagnosticate cu

Tulburãri în Spectrul Autismului
– „Prietenii lui Sebi”, care a pre-
cizat: „Este o oportunitate pen-
tru copii, cu atât mai mult cu cât
nu s-a pus accent pe recupera-
rea de acest fel.Domnul Cojoca-
ru are deja experienþã pe aceastã
laturã, fiind Ambasadorul Româ-
niei la Festivalul Internaþional
„ANCA (Naturally Artistic World
Festival)”. La rândul ei, Alina

Mirela Trofin, psiholog, a men-
þionat: „Cred cã aceastã formã
este piesa de puzzle care lipsea
din întreg tabloul. S-a mers, ani
de zile, pe educaþia ºcolarã, dar
sportul a fost lãsat undeva la
urmã. Se vrea, prin aceastã con-
cepþie nouã, ca trupul copilului
sã fie, dacã se poate spune aºa,

autonom, ºi sã existe o coordo-
nare între minte ºi miºcãri”.

O campioanã europeanã este
încântatã de Craiova

La ora 14.00, Sala Albastrã a
Universitãþii din Craiova a gãzduit
o festivitate de premiere a celor
care au obþinut rezultate remar-
cabile în cadrul concursurilor
sportive studenþeºti. „Suntem

mândri cu ceea ce am obþinut ºi
vrem sã ducem sportul craiovean
cât mai departe”, a spus prof.
univ.dr. Marian Dragomir, deca-
nul FEFS. Premierea a fost ofi-
ciatã de prof.univ.dr. Dan Clau-
diu Dãniºor, rectorul Universitã-
þii din Craiova, care a nu a putut
pierde prilejul de a-i lãuda pe pro-
fesori ºi studenþi: „Vom promova
tot timpul excelenþa, iar la FEFS
numai despre aºa ceva a fost vor-
ba. Încurajãm activitatea sportivã
ºi vrem sã accesãm fonduri, in-
clusiv europene, pentru dezvolta-
rea acestui segment. Suntem
mândri cã cea mai nouã campioa-
nã europeanã din România,  Eliza
Samara  (tenis de masã) face
parte dintre studenþii noºtri”. Pre-
zentã în salã, alãturi de pãrinþi,
marea campioanã ne-a declarat:
„Am gãsit un colectiv minunat
aici. Puteam sã rãmân la Constan-
þa, oraºul meu natal, dar am ales
Craiova pentru cã aici am gãsit ºi
posibilitatea de a mã specializa în
sportul pe care îl practic”.

Rezultate de anvergurã naþio-
nalã

Cum suntem la vremea aniver-
sãrilor, nu putea lipsi ºi ceasul re-
zultatelor acesta s-a fãcut cunos-
cut, cel care a fãcut-o fiind con-
f.univ.dr. Costin Nanu, prodecan
al FEFS: „La atletism, avem ºase
medaliaþi individual ºi trei la ºtafe-
te, meritul fiind ºi al celor care i-
au pregãtit – lector univ.dr. Alina
ºi Mihai Albinã.La dans, din echi-
pa de zece componenþi, opt au fost
de la noi, ceilalþi provenind de la
Departamentul de Teatru al Facul-
tãþii de Litere, alãturi de subsemna-
tul contribuind ºi Cosma Germi-
na ºi Nicu Laurenþiu.De aseme-
nea, patru sportivi de la karate au
fost medaliaþi, aºa cum au fost ºi
echipele de baschet masculin (an-
trenor RobertaGheþu) ºi de hand-
bal masculin (pregãtitã de Cãtãlin
Popescu). Vorbim numai despre
performanþele exclusiv studenþeºti,
obþinute la fazele naþionale”.

CRISTI PÃTRU

Casa de Culturã a Studenþilor
(CCS) Craiova a derulat în aceste
zile un proiect prin care îºi propu-
ne sã promoveze beneficiile volun-
tariatului în rândul tinerilor din Cra-
iova. Principalul obiectiv este de a
promova voluntariatul ca mod de
participare activã la viaþa comuni-
tãþii. În acest sens s-a organizat o
dezbatere privind voluntariatul la

„Zilele V„Zilele V„Zilele V„Zilele V„Zilele Voluntarului”,oluntarului”,oluntarului”,oluntarului”,oluntarului”,
la Casa Studenþilor Craiovala Casa Studenþilor Craiovala Casa Studenþilor Craiovala Casa Studenþilor Craiovala Casa Studenþilor Craiova

care au participat reprezentanþi din
ONG-urile studenþeºti. În cadrul
întâlnirii au fost discutate avanta-
jele ºi drepturile pe care le are un
tânãr atunci când se implicã în pro-
iecte de voluntariat.

Tot în cadrul proiectului a avut
loc ºi o campanie de ecologizare
în cadrul cãreia tinerii craioveni au
fãcut curãþenie în jurul Casei de

Culturã a Studenþilor din Craiova.
La aceastã acþiune au participat
voluntari atât din mediul studen-
þesc, cât ºi din cercurile CCS Cra-
iova. În urma dezbaterilor, institu-
þia va tipãri Ghidul Voluntarilor, care
va cuprinde toate informaþiile cu
privire la avantajele ºi drepturile
voluntarului aºa cum sunt ele pre-
vãzute în Legea voluntariatului nr.
78/2014. Ghidul Voluntarului va fi
distribuit gratuit.

Proiectul „Zilele Voluntarului”
face parte dintr-un program naþio-
nal implementat de Ministerul Tine-
retului ºi Sportului. «„Zilele Volunta-
rului” reprezintã un proiect foarte
important pentru Casa de Culturã a
Studenþilor Craiova deoarece noi ne
adresãm tinerilor, iar tinerii trebuie
sã conºtientizeze cã principiile care
stau la baza voluntariatului reprezin-
tã o bazã solidã de pornire în carie-
rã. Din acest motiv, considerãm cã
tinerii trebuie încurajaþi sã se impli-
ce din ce în ce mai mult în activitãþi
de voluntariat iar la Casa de Culturã
a Studenþilor Craiova tineri gãsesc
sprijin  pentru orice proiect care sã
contribuie la dezvoltarea lor perso-
nalã sau profesionalã!», a declarat
Silviu-Ionuþ Dumitrache, directorul
CCS Craiova.
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În Aula „Buia” a Facultãþii de Agro-
nomie din Craiova se desfã’oarã as-
tãzi, 31 octombrie, începând cu ora
10.00, Festivalul-concurs Naþional
de Interpretare Muzicalã „Vreau sã
cânt”. Aflat la cea de-a XI-a ediþie,
evenimentul este organizat de Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”, cu sus-
þinerea financiarã a Primãriei ºi Con-
siliului Local Municipal Craiova, sub
egida Asociaþiei „Craiova Capitalã
Europeanã a Culturii 2021”. Concur-
sul este structurat pe patru categorii
de vârstã  (7-10 ani, 10-13 ani, 14-18
ani ºi peste 18 ani), pentru care existã
secþiunea „Interpretare vocalã” (mu-
zicã uºoarã ºi muzicã popularã). Ju-
riul de specialitate este format din
Renata Vari – sopranã la Opera Ro-
mânã Craiova, Mirela Duþã – profe-
sor de canto la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, ºi Angela Rusu-Cheiþã –
interpretã de muzicã popularã. Intrarea publicului este liberã.

 „Sarea în bucate” încheie programul
spectacolelor lunii octombrie la „Colibri”

Frumoasa poveste
„Sarea în bucate” –
spectacol dupã Petre Is-
pirescu, realizat pe un
scenariu ºi în regia lui
Valentin Dobrescu, cu
scenografia semnatã
Mihai Pastramagiu, pe
muzica lui Alin Macovei-
Moraru – încheie astãzi,
31 octombrie, ora 18.00,
programul reprezentaþii-
lor lunii octombrie la
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”. Dau viaþã personajelor actorii
Ionica Dobrescu, Alla Cebotari, Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Cosmin
Dolea, Mugur Prisãcaru ºi Daniel Mirea. Noiembrie începe cu „Bunã
dimineaþa, noapte bunã”, spectacol programat duminicã, la ora 11.00,
cu actriþele Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari, adaptare dupã Donald Bisset,
în regia lui Joro Ivanov, cu scenografia semnatã Eustaþiu Gregorian, pe
muzica lui Alexandr Mihailov. De altfel, acesta este prima din seria de
zece reprezentaþii la sediu anunþate pentru luna viitoare, între care una cu
prilejul deschiderii oficiale a stagiunii 2015-2016 a Teatrului „Colibri”,
care va avea loc pe data de 6 noiembrie, ora 19.00. Biletele pentru spec-
tacole se pot procura de la Agenþia teatralã, de luni pânã sâmbãtã, între
orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica, în intervalul 10.00-13.00,
la preþurile de 5 lei, 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

Comedia Comedia Comedia Comedia Comedia „Haimanaua”„Haimanaua”„Haimanaua”„Haimanaua”„Haimanaua”, pe scena, pe scena, pe scena, pe scena, pe scena
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Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
va gãzdui luni, 2 noiembrie, de la ora
19.00, spectacolul „Haimanaua”,
adaptare dupã comedia lui Victor Ef-
timiu „Omul care a vãzut moartea”.
În distribuþie: Dan Tudor, care este
ºi regizorul spectacolului, Tudorel
Filimon, Alina Chivulescu, Dragoº
Ionescu, Adela Popescu ºi Andrei
Duban. Spectacolul a avut premiera
naþionalã la Fãlticeni, pe 27 septem-
brie a.c. Piesa „Omul care a vãzut
moartea” vorbeºte despre planurile
electorale date peste cap într-un oraº
de provincie. „Extraordinar!!! Toatã
presa vuieºte! Politica învinge dra-
gostea! Planurile electorale sunt date
peste cap! Un cetãþean a încercat sã
se sinucidã. În ultima clipã, este scos
din apã. Salvatorul lui este declarat
Omul Zilei. Oraºul îl vrea primar, familia este dezbinatã. Deznodãmânt
tulburãtor! Cine este pânã la urmã vagabondul care a înscenat totul ºi cu
ce scop?!”, se aratã în prezentarea spectacolului. Biletele se gãsesc la
Agenþia teatralã (strada „A.I. Cuza” nr. 11, tel. 0251.413.677), la preþul
de 65 lei.

O primã întâlnire din cadrul
proiectului „Poveºtile noastre,

povestea Craiovei”
Programul Sãptãmânii TRA-

DEM va începe luni, 2 noiembrie,
cu o primã întâlnire din cadrul unui
nou proiect, intitulat „Poveºtile
noastre, povestea Craiovei”. „Un
proiect care îºi propune sã alcãtu-
iascã, din diversele istorioare indi-
viduale, personale, depãnate sub
semnul nostalgiei, o imagine a ora-
ºului din alte vremuri, mai îndepãr-
tate sau mai recente”, spun organi-
zatorii. Va deschide acest ºir de po-
veºti despre Craiova, aºa cum a
vãzut-o cu ochi de co-
pil, de adolescent, de
tânãr ºi apoi de matur,
Lorena Stuparu Pãvã-
lan, cercetãtor ºtiinþific
la Institutul de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Inter-
naþionale „Ion I.C. Brã-
tianu” al Academiei Ro-
mâne. Dupã expunerea
sa, care va cuprinde nu-
meroase referiri la în-
tâmplãri, locuri, oameni
(inclusiv personaje pito-
reºti) de altãdatã, Lore-
na Stuparu Pãvãlan va
rãspunde întrebãrilor ºi
va dialoga cu cei interesaþi. Întâlni-
rea va avea loc în Salonul Medieval
al instituþiei, cu începere de la ora
19.00, iar moderator va fi Cornel
Mihai Ungureanu.

Vrei sã spui ce crezi
despre singurãtate?

Marþi, 3 noiembrie, de la ora
19.00, este anunþatã la o nouã în-
tâlnire din cadrul proiectului „Prã-
vãlia culturalã îþi dã rendez-vous
la Tradem!”. Tema care va fi dez-
bãtutã „la tejghea”, în Salonul Me-
dieval al instituþiei, este una dintre
„preferatele” lui Traian Demetres-
cu: „Singurãtatea”. „Vã invitãm sã
ne împãrtãºim singurãtãþile, în nu-
mãr cât mai mare...”, este invitaþia
moderatorului întâlnirii, Cornel
Mihai Ungureanu.

Cu ocazia împlinirii, la 3 noiembrie, a 149 de
ani de la naºterea scriitorului craiovean Tra-
ian Demetrescu, personalitate literarã comple-
xã a secolului al XIX-lea, Casa de Culturã
„Traian Demetrescu” va organiza Sãptãmâna
TRADEM. În perioada 2-7 noiembrie se vor
desfãºura acþiuni ºi manifestãri zilnice în ve-
derea descoperirii sau redescoperirii unui au-
tor însingurat, cu destin tragic (decedat la 29

„În culisele scenei,
în culisele vieþii”,

cu actriþa Tamara Popescu
Încã un proiect al Casei de Cul-

turã „Traian Demetrescu” debutea-
zã în Sãptãmâna TRADEM – „În
culisele scenei, în culisele vieþii”,
o primã întâlnire urmând sã aibã loc
miercuri, 4 noiembrie, ora 19.00,
în Salonul Medieval. Invitatã: Ta-
mara Popescu, cunoscuta actriþã
a Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”, care va vorbi despre viaþa de
actor, va citi din creaþia lui Traian
Demetrescu ºi va rãspunde între-
bãrilor publicului. Potrivit organiza-

torilor, „proiectul îºi propune sã
aducã în faþa publicului ºi sã ofere
celor interesaþi posibilitatea dialogu-
lui cu personalitãþi ale scenei româ-
neºti. Totodatã, dã prilejul unor
nume mari ale teatrului ºi muzicii
sã îºi mãrturiseascã gândurile lega-
te de profesie, sã povesteascã în-
tâmplãri semnificative din viaþa pro-
fesionalã sau personalã”. Modera-
tor: Cornel Mihai Ungureanu.

Douã zile dedicate artelor
plastice ºi poetice

Joi, 5 noiembrie, trei eleve în
clasa a XI-a la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” – Andrada Bãlea-
nu, Smaranda Ruºinaru ºi Cristina
Cismaru – vor transpune pe pânzã
impresia pe care le-o lasã un poem
în prozã scris de Traian Demetres-

cu. Evenimentul care le reuneºte
se intituleazã „Imagine Poetry” ºi
se va desfãºura în Salonul Medie-
val, cu începere de la ora 18.00.

Invitaþi, ca de obicei, un poet
consacrat ºi altul la început de
drum – vineri, 6 noiembrie, ora
18.00 – la întâlnirile sub genericul
„De la Cetatea Bãniei la Cetatea
Poeziei”. Este vorba despre Spi-
ridon Popescu ºi Nina Voicules-
cu, care vor împãrtãºi celor de faþã
impresia pe care poezia tânãrã o
face unui poet consacrat ºi modul
în care un poet tânãr recepteazã
poezia contemporanã, iar la final
vor rãspunde întrebãrilor din pu-

blic. Proiectul îºi propune
sã familiarizeze publicul cu
poezia olteanã contempora-
nã, întâlnirile la care sunt
prezenþi doi poeþi, un tânãr
ºi un senior, având loc lu-
nar.

Se acordã premiile
Concursului Naþional
de Poezie „TRADEM”
Sãptãmâna TRADEM se

va încheia sâmbãtã, 7 no-
iembrie, ora 13.00, cu fes-
tivitatea de decernare a pre-
miilor Concursului Naþio-
nal de Poezie „TRADEM”,

ediþia a XXXVII-a. Vor fi rãsplãtiþi
cu diplome ºi diverse sume în bani
(valoarea totalã ridicându-se la pes-
te 7.000 lei) atât creatori de poezie,
cât ºi traducãtori care au transpus
poeme în prozã de Traian Demetres-
cu în cinci limbi de circulaþie inter-
naþionalã: englezã, francezã, italianã,
spaniolã ºi germanã. Festivitatea va
fi gãzduitã de Galeria „Vollard” a in-
stituþiei ºi va fi însoþitã de acordurile
muzicale ale pianistului Mihai Tudor.
Concursul a fost deschis creatorilor
care nu sunt membri ai Uniunii Scri-
itorilor din România ori ai altor aso-
ciaþii de scriitori ºi care nu au publi-
cat un volum individual de poezie ºi
este organizat sub egida Consiliului
Local, a Primãriei Municipiului Cra-
iova ºi a Asociaþiei „Craiova Capitalã
Europeanã a Culturii 2021”.
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de ani) ºi a popularizãrii operei lui Traian De-
metrescu – poezie, prozã, teatru, poeme în pro-
zã, jurnal, publicisticã. Unele dintre temele fun-
damentale care l-au preocupat vor fi dezbãtu-
te, din perspectiva prezentului, cu personali-
tãþi ale vieþii intelectuale locale, literaþi ºi oa-
meni de teatru, întâlnirile fiind interactive, des-
chise dialogului cu publicul, care va avea ac-
ces liber la toate evenimentele.
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Un incident minor poate declanºa un
rãzboi, dacã Statele Unite continuã ma-
nevrele „provocatoare” în Marea Chi-
nei de Sud, a avertizat amiralul Wu
Shengli, comandantul Forþelor navale
chineze, în discuþiile cu omologul sãu
american, amiralul John Richardson. Cei
doi oficiali militari au discutat joi, prin
videoconferinþã, pe fondul amplificãrii
tensiunilor în Marea Chinei de Sud din
cauza incursiunii unei nave militare ame-
ricane în apropierea Insulei Spratly.
„Dacã Statele Unite vor continua aces-
te acte periculoase ºi provocatoare, ar
putea apãrea circumstanþe presante în-
tre forþele navale ºi aeriene din primele
linii, iar un incident minor poate declan-
ºa un rãzboi”, a atras atenþia Wu Shengli.
„Sper cã Statele Unite apreciazã situaþia
bunã dintre forþele navale chinezã ºi ame-
ricanã ºi cã vor fi evitate astfel de inci-
dente”, a subliniat amiralul chinez. Un
oficial american a declarat cã, în cursul discuþiilor, s-
a stabilit sã fie menþinut dialogul ºi sã fie aplicate în
continuare protocoalele de navigaþie, pentru evita-
rea confruntãrilor. Armata Chinei a semnalat joi cã
va lua „toate mãsurile necesare” pentru a evita ori-
ce viitoare incursiuni ale Forþelor Navale americane
în zonele disputate din Marea Chinei de Sud. „Ar-
mata Chinei va lua toate mãsurile necesare ca reac-
þie la orice viitoare incursiuni ale Forþelor Navale

Sute de imigranþi au pãtruns
cu forþa din Slovenia în Austria

Sute de imigranþi, majoritatea
având copii în braþe, au forþat ba-
rierele poliþiei de frontierã pentru
a pãtrunde din Slovenia în Austria.
Mai multe persoane s-au prãbuºit
în agitaþia produsã vineri în nor-
dul Sloveniei, în apropierea tabe-
rei de refugiaþi Sentilj, situatã la
frontiera cu Austria. Aproximativ
4.000 de imigranþi din Orientul
Mijlociu ºi din Africa aºteaptã la
frontiera Sloveniei cu Austria, iar
autoritãþile din ambele þãri par de-
pãºite de situaþie. Alte sute de imi-
granþi au reuºit sã pãtrundã cu for-
þa joi în Austria. Peste 100.000 de
imigranþi extracomunitari au pã-
truns în Slovenia în ultimele 12 zile,
dupã ce Ungaria a închis frontiera
cu Croaþia.

Thomas Fabius, fiul ºefului
diplomaþiei franceze, vizat de
un mandat de arestare în SUA

Thomas Fabius, fiul ministrului
francez de Externe, este vizat de un
mandat de arestare în Statele Unite,
pentru cã a folosit cecuri fãrã aco-
perire - în valoare de peste 3,5 mili-
oane de dolari - în cazinouri din Las
Vegas. Aceste datorii uriaºe la jo-
curi de noroc au fost contractate în
noaptea de 15 spre 16 mai 2012. Ta-
tãl sãu, Laurent Fabius, era numit
ºeful diplomaþiei franceze chiar pe
16 mai 2012. Mandatul de arestare
emis pe numele tânãrului, în vârstã
de 33 de ani, nu este internaþional,
dar se aplicã pe orice teritoriu ame-
rican, a declarat pentru AFP un pur-
tãtor de cuvânt al Biroului procuro-
rului comitatului Clark din statul
Nevada, unde se aflã oraºul Las Ve-
gas. Cu alte cuvinte, Thomas Fabius
riscã sã fie arestat dacã pune picio-
rul în Statele Unite, a precizat acest
purtãtor de cuvânt. Un jucãtor în-
rãit ºi o personalitate rebelã, Tho-
mas Fabius a mai fost acuzat, în tre-
cut, cã jongleazã cu milioanele în
cazinouri, în care a lãsat “datorii”
grele.

Donald Trump spune cã poartã
armã pentru cã “îi place
sã fie imprevizibil”

Donald Trump a declarat, în tim-
pul unei dezbateri electorale tele-
vizate, cã poartã armã pentru cã
“îi place sã fie imprevizibil”. Poa-
te cel mai interesant moment din
cadrul celei de-a treia confruntãri
televizate a republicanilor înscriºi
în cursa pentru desemnarea can-
didatului la Casa Albã, dezbatere
difuzatã de CNB, a fost rãspunsul
mogulului media în privinþa legis-
laþiei privind controlul armelor.
Întrebat de unul dintre moderatori
ce poate spune despre una dintre
cele mai recente tragedii care a
lovit Statele Unite, când zece per-
soane au fost ucise la o universi-
tate din Oregon, Donald Trump a
spus cã mai multe arme ar fi
schimbat situaþia. El a mãrturisit
cã s-ar “simþi mai în siguranþã”
dacã angajaþii sãi ar purta armã
ºi cã el însuºi îºi ia o armã la el
când merge prin New York: “Port
armã uneori. Alteori port mai mul-
te. Îmi place sã fiu imprevizibil”.
Miliardarul a subliniat cã “pre-
dictibilitatea” face ca America sã
fie vulnerabilã în faþa unor duº-
mani ca ISIS ºi de aceea “zonele
libere în privinþa armelor sunt
practic o þintã pentru psihopaþi
ºi bolnavii mintal”.

Preºedintele rus Vladimir Putin,
care a decis ca aviaþia rusã sã efectu-
eze bombardamente în Siria de la sfâr-
ºitul lui septembrie, “improvizeazã”
de la o zi la alta în aceastã þarã, a de-
clarat ºeful serviciilor de informaþii
ale SUA, James Clapper, pentru
postul de televiziune CNN. “Perso-
nal mã întreb dacã existã o strategie
pe termen lung sau dacã el este foar-
te oportunist, (ia decizii) de la o zi la
alta”, a declarat Clapper. “Care este
planul sãu pe termen lung? Nu sunt

Valeriu Streleþ i-a prezentat, ieri,
ºefului statului demisia din funcþia
de premier, dupã ce Parlamentul a
adoptat, joi, o moþiune de cenzurã
la adresa guvernului sãu. Preºedin-
tele Nicolae Timofti l-a desemnat
premier interimar pe vicepremierul
Gheorghe Brega, un apropiat al li-
beralilor. Gheorghe Brega a fost de-
putat din 2009, iar din varã este prim-
viceprim-ministru. Întrucât moþiu-
nea de cenzurã a fost înaintatã „pe
motiv de corupþie”, Valeriu Streleþ,
conform unei decizii a Curþii Consti-
tuþionale din 2013, nu mai avea voie
sã ocupe interimatul funcþiei. În
aceste condiþii, ºeful statului a de-
semnat în funcþie unul dintre cei pa-
tru vicepremieri. Noul premier inte-
rimar are 64 de ani ºi este medic de
profesie.  A ajuns pe listele liberali-
lor în Parlament. Dupã ce guvernul
Chiril Gaburici ºi-a prezentat demi-
sia, interimatul funcþiei de premier a
fost asigurat de cãtre Natalia Gher-
man.Preºedintele þãrii are dreptul sã
facã douã propuneri pentru un nou

Cel puþin 22 de migranþi, între care
13 copii s-au înecat în noaptea de joi
spre vineri în largul insulelor greceºti
Kalymnos ºi Rodos în urma scufun-
dãrii a douã ambarcaþiuni în Marea
Egee, dupã ce porniserã din Turcia,
conform unui bilanþ reactualizat al
victimelor tragediei. Circa 144 de mi-
granþi care cãlãtoreau cu cele douã
ambarcaþiuni au putut fi salvaþi, a
indicat poliþia portuarã elenã.  În lar-
gul insulei Kalymnos, 19 trupuri au
fost descoperite vineri dimineaþã -
ºase femei, opt copii ºi doi sugari -

Avertisment din partea Chinei: Un incident
minor poate declanºa un rãzboi

americane în ape considerate chineze”, a avertizat
colonelul Yang Yujun, purtãtorul de cuvânt al Mi-
nisteruilui chinez al Apãrãrii. „Îndemnãm Statele
Unite sã nu continue parcursul pe aceastã cale
greºitã. Dar, dacã partea americanã va continua,
vom lua toate mãsurile necesare”, a declarat Yang.
„Determinarea Chinei de a apãra suveranitatea na-
þionalã ºi interesele de securitate este solidã ca
piatra”, a adãugat oficialul chinez. Statele Unite au

trimis marþi o navã militarã în apropierea
unei insule artificiale chineze din Marea
Chinei de Sud, manevra având rolul de a
contesta revendicãrile teritoriale ale Bei-
jingului. Distrugãtorul USS Lassen, apar-
þinând Forþelor Navale americane, s-a
apropiat la 22 de kilometri de Insula Spra-
tly, la limita apelor teritoriale revendica-
te de China. Trimiterea navei militare
americane are rolul de a contesta reven-
dicãrile teritoriale ale Beijingului într-o
zonã revendicatã de China, Brunei, Ma-
laysia, Filipine, Taiwan ºi Vietnam. For-
þele navale chineze au urmãrit ºi au trans-
mis avertismente distrugãtorului ameri-
can intrat în zone disputate din Marea
Chinei de Sud, a anunþat Guvernul de la
Beijing, atrãgând atenþia cã armata chi-
nezã va rãspunde „provocãrilor” State-
lor Unite. „Autoritãþile de resort au moni-
torizat, au urmãrit ºi au transmis avertis-
mente navei americane USS Lassen, in-

tratã ilegal în zone disputate fãrã permisiunea Chi-
nei!, a transmis Ministerul chinez de Externe. „În
mod evident, China va rãspunde provocãrilor de-
liberate ale oricãrei þãri”, a avertizat Guvernul de la
Beijing. „Dacã Statele Unite vor continua sã cree-
ze tensiuni în aceastã regiune, China ar putea su-
plimenta ºi consolida capacitãþile necesare”, a in-
sistat Lu Kang, purtãtorul de cuvânt al Ministeru-
lui chinez de Externe.

Bilanþul ultimelor douã naufragii în Marea Egee:
Cel puþin 22 de morþi, între care 13 copii

victime ale naufragiului unui vas în
care se aflau, dupã unele mãrturii,
“aproximativ 150 de persoane”. Echi-
pele de intervenþie au reuºit sã sal-
veze 138 de oameni ºi îºi continuã
operaþiunea în vederea recuperãrii
unor victime dispãrute în mare. Un
alt vas s-a scufundat mai la sud, în
insula Rodos, provocând moartea a
trei persoane - o femeie ºi doi copii,
dintre care unul era sugar. Alte trei
persoane sunt cãutate în continua-
re. ªase pasageri au putut fi salvaþi.
Aceste noi drame se adaugã seriei

de naufragii care au avut loc mier-
curi în largul insulelor greceºti Les-
bos ºi Samos, al cãror bilanþ provi-
zoriu se ridica joi seara la 17 morþi,
între care 11 copii.  Numai în luna
octombrie, bilanþul victimelor exodu-
lui spre Europa în apele greceºti era
de 68 de morþi, în majoritate copii,
potrivit poliþiei portuare elene.  Pe
reþelele sociale, Agenþia Europeanã
pentru Gestionarea Frontierelor, ale
cãrei patrule sunt desfãºurate în
zonã, este criticatã pentru lentoarea
cu care reacþioneazã în astfel de ca-

zuri. Într-o reacþie la precedentele
drame, Înaltul Comisariat pentru Re-
fugiaþi al Naþiunilor Unite (UHCR) ºi-
a exprimat joi profunda îngrijorare în
legãturã cu aceastã situaþie, sublini-
ind cã “deteriorarea condiþiilor me-
teorologice” va înrãutãþi soarta mi-
granþilor. De la începutul anului, pes-
te 560.000 de migranþi ºi refugiaþi au
sosit în Grecia pe mare, potrivit Or-
ganizaþiei Internaþionale pentru Mi-
graþie (OIM). Mai mult de 3.200 de
persoane au pierit în timpul acestor
cãlãtorii.

Gheorghe Brega,
premier interimar

în Republica Moldova
candidat la funcþia de ºef al Cabine-
tului de miniºtri, dupã consultãri cu
partidele parlamentare. Între timp,
Guvernul îndeplineºte numai func-
þiile de administrare a treburilor pu-
blice, pânã la depunerea jurãmântu-
lui de cãtre membrii noului Guvern.
Premierul desemnat de ºeful statu-
lui va prezenta Parlamentului, în in-
terval de 15 zile, propunerile pentru
noul Cabinet. Dacã acesta va fi ac-
ceptat de cãtre deputaþi, noii miniºtri
vor putea depune jurãmântul. Dacã
însã, în decurs de 45 de zile de la
prima solicitare, Parlamentul nu va
accepta niciunul dintre cei doi can-
didaþi propuºi de ºeful statului,
atunci Legislativul poate fi dizolvat
ºi sunt organizate alegeri parlamen-
tare anticipate. Constituþia prevede
cã alegeri nu pot avea loc în ultime-
le ºase luni de mandat al preºedin-
telui þãrii, astfel cã chiar dacã în ur-
mãtoarele trei luni nu va fi numit un
Guvern, Parlamentul nu poate fi di-
zolvat mai devreme de luna martie a
anului viitor.

Putin „improvizeazã” în Siria, considerã
ºeful serviciilor americane de informaþii

sigur cã el are vreunul”, a adãugat
directorul National Intelligence, în
subordinea cãruia se aflã 17 agenþii
de informaþii. “Cred cã el improvizea-
zã într-un fel de la o zi la alta”, a esti-
mat Clapper, pentru care Vladimir Pu-
tin, aliat al preºedintelui sirian Bashar
al-Assad, este “foarte impulsiv ºi
oportunist”. Rusia, care a lansat la 30
septembrie o campanie de bombarda-
mente aeriene în Siria ce vizeazã ofi-
cial grupãrile teroriste, este acuzatã de
SUA ºi de alte þãri cã în realitate ata-

curile sale sunt îndreptate
contra rebelilor sirieni, pen-
tru a întãri poziþiile lui Bas-
har al-Assad. Moscova ºi
Teheranul insistã ca preºe-
dintele sirian sã joace un rol
în tranziþia politicã din Si-
ria. Principalii actori diplo-
matici din dosarul sirian,
printre care SUA, Rusia ºi
cei doi rivali iranian ºi sau-
dit, au început ieri, la Vie-
na, convorbiri privind po-
sibilitãþile de reglementare
politicã a conflictului care
face ravagii în Siria de mai
mult de patru ani.
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Anunþul tãu!
CN CF „CFR” SA Sucursala Regio-
nalã CF Craiova prin director Gheor-
ghe Popa Ingineru, titular al proiec-
tului „Reparaþie pod 266+999 fir I+II,
linia CF Videle-Orºova” anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, în
cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de eva-
luare adecvatã pentru proiectul „Re-
paraþie pod 266+999 fir I+II, linia CF
Videle-Orºova”, propus a fi ampla-
sat în Comuna Almãj, Judeþul Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu se
supune evaluãrii adecvate. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj din strada Petru
Rareº, nr.1, Judeþul Dolj, în zilele de
luni pînã joi, între orele 08.00-16.00 ºi
vineri între orele 08.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet:
http//:apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ.

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 îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. 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, decoman-
dat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro ne-
gociabil. Telefon: 0769/
477.662.

Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.

Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã ultracentral.
Telefon: 0745/ 156.482.

Vând sau schimb cu o
camerã 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 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, ju-
deþul 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 comu-
na 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 Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.

Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.

VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

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 sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.

Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
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
Craiova 5 camere încãl-
zire centralã, izolatã ter-
mic sau schimb cu 2
apartamente 2 camere
– variante. Telefon:
0746/498.818.
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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 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã comuna Ca-
lopãr 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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Tele-
fon: 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 intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 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

LOGAN Prestige, 1,6
16V, 2009, 62.000 km,
full, proprietar. Telefon:
0744/200.133.

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

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.

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

Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi. Taxa
0. 6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon: 0766/
632.388.

Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negocia-
bil. 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.

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 dimensi-
unile 185/65/14, 125 lei
bucata. 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.

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 ne-
folosit. 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 set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.

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.
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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. Tele-
fon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30 lei/
buc, covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
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,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.

Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.

Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã.
Telefon: 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 corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 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
Cumpãr loc de veci Aleea
A ºi B cimitirul Sineasca.
Telefon: 0726/ 426.799.

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 în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791

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

Pensionar caut pensio-
narã pentru convieþuire.
Telefon: 0762/728.493.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profita-
bil.Telefon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Fiul Marin, nora Marcela,
nepoþii Nicoleta, Ileana,
Codruþ ºi Marian, strãne-
pot Tiberiu Marius, soþia
Leana, anunþã decesul
dupã o lungã ºi grea sufe-
rinþã a celui ce a fost tatã,
socru, bunic, strãbunic ºi
soþ de neînlocuit MALCIU
A. NICOLAE din Coºo-
veni, Dolj. Îmnormântarea
va avea loc sâmbãtã, 31
octombrie 2015, în comu-
na Coºoveni, ora 12,00.Îl
vom pãstra în sufletele
noastre aºa cum era: bun,
blând, muncitor, tot timpul
alãturi de familie. De aco-
lo de unde este ºtim cã
ne va veghea , aºa, cum
fãcea ºi în viaþã.Regrete
eterne!

CONDOLEANÞE
Familia ªtefan Nicu
Marin regretã trecerea în
nefiinþã a celui ce a fost
MALCIU A. NICOLAE
din Coºoveni, unchi de-
osebit ºi aparte. Ne vom
aminti totdeauna de el cu
drag ºi ne vom ruga pen-
tru odihna veºnicã a su-
fletului sãu bun ºi blând!
Pioasã amintire!

COMEMORÃRI
Mâine 1 noiembrie se
împlinesc 19 ani de
când VALERIA (VALY)
SOCOTEANU a dece-
dat, întregii familii mare
ºi permanent durere su-
fleteascã ne-a lãsat.
Noi toþi pentru odihna
sufletului ei ne-am ru-
gat ºi suntem convinºi
cã Dumnezeu ne-a as-
cultat. Familia
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – POLO – Superliga Naþionalã:

CSM Digi Oradea – Dinamo / 13:30 –
FOTBAL – Liga a II-a: SC Bacãu – Rapid
/ 16:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – ASA Tg. Mureº / 18:00 – RUG-
BY – Cupa Mondialã, în Regatul Unit, fi-
nala: Australia – Noua Zeelandã / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Petrolul – CSMS Iaºi /
23:05 – FOTBAL Spania – La Liga: Real
Sociedad – Celta Vigo.

DIGI SPORT 2
9:00, 12:30 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor, în Singapore, semifinale /
15:00 – JUDO (F, M) – Grand Slam la
Abu Dhabi, în Emiratele Unite Arabe /
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Real
Madrid – Las Palmas / 19:00, 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Juventus – To-
rino, Inter – Roma.

DIGI SPORT 3
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Celtic – Aberdeen / 17:30 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: BC Mureº –
Steaua / 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Villarreal – Sevilla, Getafe –
Barcelona / 0:00 – FOTBAL Argentina –
Primera Division: Velez Sarsfield – River
Plate.

DIGI SPORT 4
16:00, 17:00 – CURSE DE MAªINI –

Euroformula Open ºi International GT
Open, la Barcelona, în Spania: cursele 1 /
19:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
CSM U Oradea – BCM U Piteºti / 21:30 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Hypo
Viena – ETO Gyor.

DOLCE SPORT 1
9:00, 12:30 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor, în Singapore, semifinale /
16:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Con-
cordia Chiajna – ASA Tg. Mureº, Petro-
lul – CSMS Iaºi.

DOLCE SPORT 2
13:30 – FOTBAL – Liga a II-a: SC

Bacãu – Rapid / 17:00, 19:15, 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid
– Las Palmas, Villarreal – Sevilla, Ge-

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Fãrã îndoialã, marele eveniment al acestui final de sãptãmânã îl reprezintã

finala Cupei Mondiale de rugby, care va aduce faþã în faþã, pe celebra arena
londonezã Twickenham, marile rivale Australia ºi Noua Zeelandã. Oricare se
impune îºi trece în cont tripla, ceea ce va reprezenta o performanþã istoricã.

Meciul va fi astãzi, de la ora 18:00, la Digi Sport 1.
tafe – Barcelona.

DOLCE SPORT 3
15:30, 17:30 – TENIS (M) – Turneul

de la Basel, în Elveþia: semifinale / 21:00
– FORMULA 1 – Marele Premiu al Mexi-
cului: calificãri.

DOLCE SPORT 4
16:30 – FOTBAL Germania – Bundes-

liga: Schalke – Ingolstadt / 19:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Valencia – Levan-
te.

EUROSPORT
8:00 – SNOOKER – Campionatul In-

ternaþional, la Daqing, în China: semifi-
nale / 14:45, 17:00 – FOTBAL Anglia –
Premier League: Chelsea – Liverpool,
Crystal Palace – Manchester United /
23:00 – CURSE DE CAI -  Cupa crescã-
torilor de cai de rasã, la Lexington, în
Statele Unite / 5:00 – CURSE DE MA-
ªINI – Campionatul Mondial de anduran-
þã, la Shanghai, în China.

EUROSPORT 2
7:30 – CICLISM – Turul lacului Taihu,

la Wuxi, în China / 16:30, 19:30 – FOT-
BAL Germania – Bundesliga: Werder Bre-
men – Dortmund, Wolfsburg – Bayer Le-
verkusen / 22:45, 1:00 – PATINAJ ARTIS-
TIC – Grand Prix în Canada: dans – pro-
gramul liber, perechi – programul liber.

TVR 2
11:00 – RUGBY - SuperLiga Naþiona-

lã: CSA Steaua – CS ªtiinþa CSM Baia
Mare / 15:30 – GIMNASTICÃ ARTIS-
TICÃ – Campionatele Mondiale, la Glas-
gow, în Scoþia: finalele pe aparate.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –

CSMS Iaºi / 0:00 – FOTBAL Argentina –
Primera Division: Velez Sarsfield – River
Plate.

LOOK PLUS
16:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia

Chiajna – ASA Tg. Mureº / 21:00 – FOT-
BAL Brazilia – Serie A: Sao Paolo – Sport
Recife.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Olim-

pia Satu Mare – FC Braºov / 13:30, 16:00
– FOTBAL Italia – Serie A: Fiorentina –
Frosinone, Genoa – Napoli / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: Pandurii Tg. Jiu –
FC Voluntari, CFR Cluj – Steaua.

DIGI SPORT 2
12:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-

pioanelor, în Singapore: finala / 15:00 –
CURSE DE MAªINI – International GT
Open, la Barcelona, în Spania: cursa 2 /
16:15, 19:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: HC Vardar – Midtjylland, CSM
Bucureºti – Buducnost / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Lazio – Milan.

DIGI SPORT 3
11:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: HC Dunãrea Brãila – HC Zalãu / 13:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Eibar – Rayo
Vallecano / 15:00 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: Nice – Lille / 17:00, 19:15, 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol –
Granada, Sporting Gijon – Malaga, Betis
– Athletic Bilbao.

DIGI SPORT 4
11:45 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM

Târgoviºte – SCM U Craiova / 14:00 –
CURSE DE MAªINI – Euroformula
Open, la Barcelona, în Spania: cursa 2 /
15:00 – JUDO (F, M) – Grand Slam la
Abu Dhabi, în Emiratele Unite Arabe /
18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Mo-
naco – Angers / 20:15 – CURSE DE TU-
RISME – Nascar Martinsville Speedway,
în Statele Unite / 23:00 – FOTBAL Ar-
gentina – Primera Division: Boca Juniors
– Tigre.

DOLCE SPORT 1
12:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-

pioanelor, în Singapore: finala / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii Tg.
Jiu – FC Voluntari, CFR Cluj – Steaua.

DOLCE SPORT 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Olimpia

Satu Mare – FC Braºov / 13:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Eibar – Rayo Valle-
cano / 15:30 – TENIS (M) – Turneul de la
Basel, în Elveþia: finala / 19:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: CSM Bucu-
reºti – Buducnost / 21:00 – FORMULA 1
– Marele Premiu al Mexicului: cursa.

DOLCE SPORT 3
16:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL:

Kansas City – Detroit Lions / 22:30 –
BASCHET NBA: Boston Celtics – San
Antonio Spurs.

DOLCE SPORT 4
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:

Espanyol – Granada / 19:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Southampton
– Bournemouth / 21:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Betis – Athletic Bilbao.

EUROSPORT
11:15, 12:15 – CURSE DE TURISME

– Campionatul Mondial FIA by LG: eta-
pã de la Thailanda / 13:15 – SNOOKER
– Campionatul Internaþional, la Daqing,
în China: finala / 15:30 – FOTBAL An-
glia – Premier League: Everton – Sun-
derland / 17:30 – ATLETISM – Maraton
la New York, în Statele Unite / 22:00,
0:00, 2:15, 4:30 – FOTBAL MLS – SUA/
Canada: DC United – New York Red
Bulls, Portland Timbers – Vancouver
Whitecaps,

Montreal Impact – Colombus Crew,
Seattle Sounders FC – FC Dallas.

EUROSPORT 2
7:30 – CICLISM – Turul lacului Tai-

hu, la Wuxi, în China / 9:00 – SNOO-
KER – Campionatul Internaþional, la Da-
qing, în China: finala /  16:30, 18:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Stut-
tgart – Darmstadt, Hamburg – Hanno-
ver / 20:45, 23:45 – FOTBAL – Cupa
Mondialã Under 17, în Chile, sferturi de
finalã: Brazilia – Nigeria, Mali – Croaþia.

TVR 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

Steaua.
TVR 2
15:30 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ

– Campionatele Mondiale, la Glasgow,
în Scoþia: finalele pe aparate.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Jubiler Lea-

gue: Saint Truiden – Standard Liege /
20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –
Steaua / 23:00 – FOTBAL Argentina –
Primera Division: Boca Juniors – Tigre.

LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii

Tg. Jiu – FC Voluntari / 21:00 – FOT-
BAL Brazilia – Serie A: Atletico Mineiro
– Corinthians.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Dupã debutul cu suc-
ces în noua ediþie de cam-
pionat, 3-2 în derby-ul
cu Dinamo, voleibaliºtii
de la SCMU Craiova joa-
cã în etapa a doua a Di-
viziei A1 în deplasare cu
Volei Club Municipal Pia-
tra Neamþ. Meciul se dis-
putã astãzi, de la ora 16,
iar bãieþii lui Dan Pascu
sunt mari favoriþi, mol-
dovenii pierzând cu 3-0
în runda inauguralã în
faþa nou-promovatei Tricolorul
Ploieºti. „Vrem sã avem un joc
cât mai consistent, sã nu mai
aparã acele sincope pe care le-
am vãzut în meciul cu Dinamo
ºi sã revenim în Bãnie cu toate
punctele” a spus antrenorul Dan
Pascu. În preambulul etapei,
asearã s-a disputat derby-ul din-
tre Tomis Constanþa ºi Munici-

Echipa lui Pascu vrea toateEchipa lui Pascu vrea toateEchipa lui Pascu vrea toateEchipa lui Pascu vrea toateEchipa lui Pascu vrea toate
punctele de sub Pietricicapunctele de sub Pietricicapunctele de sub Pietricicapunctele de sub Pietricicapunctele de sub Pietricica

Voleibaliºtii de la SCMU Craiova pornesc cu prima ºansã
în Moldova, în timp ce fetele par victime sigure în fieful

vicecampioanei CSM Târgoviºte

Clasamentul Diviziei A1 feminine de volei
1. CSM Bucureºti 12p 4 0
2. Volei Alba Blaj 9p 3 0
3. CSM Târgoviºte 8p 3 0
4. Medicina Mureº 6p 2 1
5. Dinamo Bucureºti 6p 2 1
6. ªtiinþa Bacãu 5p 2 1
7. SCMU Craiova 3p 1 2
8. Penicilina Iaºi 3p 1 2
9. CS „U” Cluj 3p 1 3
10. Unic Piatra Neamþ 1p 1 3
11. CSM Lugoj 1p 1 3
12. Rapid Bucureºti 0p 0 3

pal Zalãu, iar celelalte partide se
joacã dupã urmãtorul program:
„U” Cluj – Unirea Dej, Arcada
Galaþi - Tricolorul Ploieºti, Ba-
natul Caransebeº – CSM Bucu-
reºti, Dinamo – Explorãri Baia
Mare.

Fetele de la SCMU Craiova
vin dupã cea mai mare surprizã
produsã în acest sezon, victo-

ria din Sala Polivalentã contra
ªtiinþei Bacãu ºi evolueazã în
runda a 4-a a Diviziei A1 în de-
plasare în fieful vicecampioanei
României, CSM Târgoviºte, du-
minicã, de la ora 11.45 (în di-

rect la Digisport 4). Gazdele
sunt mari favorite, scopul fete-
lor lui Alex Cosma fiind de a se
apropia în cât mai multe mo-
mente de valoarea adversarului.
Etapa a 4-a a început cu parti-

da „U” Cluj – CSM Bucureºti
0-3 ºi continuã cu disputele:
Dinamo – Penicilina Iaºi, ªtiin-
þa Bacãu – Medicina Tg. Mureº,
Alba Blaj – Unic Piatra Neamþ,
Rapid – CSM Lugoj.

1. Cetate 25 7. Segarcea 18
2. Cârcea 21 8. Unirea 11
3. Bistreþ 20 9. Iºalniþa 9
4. Bechet 19 10. Leamna 7
5. Ostroveni 19 11. Luceafãrul 4
6. Calafat 19 12. Malu Mare 1

Liga a IV-a Dolj, etapa a 11-a

Derby-uri la Cârcea ºi Bistreþ
Astãzi, de la ora 11 se dispu-

tã meciurile etapei a 11-a a Ligii
a IV-a Dolj, dupã urmãtorul
program: Luceafãrul Craiova -
Sic Pan Unirea (arbitri: G. Dinu
– C. Teodorescu, I. Luicã; ob-
servator: Florin Modârjac), Pro-
gresul Segarcea - Metropolitan
Iºalniþa (L. Vozaru – A. Bãdici,
E. Ionescu; A. Dida), Danubius
Bechet – Unirea Leamna (C.

Dan – P. Barbu, C. anghelescu;
N. Ionescu), Viitorul Cârcea -
Recolta Ostroveni (S. Colþescu
– N. Tudor, A. Marcu; I. Velea,
I. Lãzãrescu), Dunãrea Bistreþ
- Tractorul Cetate (V. Flueran
– D. Mitruþi, A. Popescu; M.
Ezaru, H. Stãnescu), Dunãrea
Calafat - ªtiinþa Malu Mare (C.
Tulbã – C. Ilinca, O. Bãnicã; A.
Mirea).

Cehoaica Petra Kvitova
(foto), locul 5 WTA, s-a
calificat în semifinale la
Turneul Campioanelor, dupã
ce compatrioata sa, Lucie
Safarova, locul 9 WTA, a
trecut de germana Angeli-
que Kerber, locul 7 WTA,
scor 6-4, 6-3. Meciul dintre
Safarova ºi Kerber a durat o
orã ºi 27 de minute. Sporti-
va germanã avea nevoie de
un set câºtigat pentru a
accede în semifinale, însã a
pierdut în douã seturi în

Tenis, Turneul Campioanelor

Kvitova, calificatã de compatrioata

Safarova în semifinale
faþa jucãtoare cehe. Tot ieri,
Garbine Muguruza, locul 3
WTA, s-a calificat în
semifinale la Turneul
Campioanelor, dupã ce a
învins-o pe Petra Kvitova,
scor 6-4, 4-6, 7-5, în
ultima etapã din Grupa
Albã. Astfel, în semifinale
la Singapore, Garbine
Muguruza va juca în
compania polonezei Agnies-
zka Radwanska, iar Petra
Kvitova o va întâlni pe
Maria ªarapova.

Duminicã
SERIA 1
Victoria Pleniþa – Avântul Rast,

Ciupercenii Vechi – Viitorul Vârtop,
Poiana Mare – Fulgerul Maglavit,
Unirea Vela – Galicea Mare, Viitorul
Dobridor – Avântul Giubega, Vânãtorul
Desa – Ciupercenii Noi, Flacãra
Moþãþei – Voinþa Caraula (toate ora
11:00).

LIGA A V-A – ETAPA A 10-A
Clasament (primele 5): 1. Rast

25p, 2. Poiana Mare 23p, 3. Pleniþa
22p, 4. Moþãþei 16p, 5. Ciupercenii
Noi 15p (- 1 joc).

SERIA 2
Fulgerul Întorsura – Mãceºu de Sus,

Mãceºu de Jos – Siliºtea
Crucii, Progresul Bãileºti –
Dunãrea Gighera, Progresul
Cerãt – Aktiv Padea, Seaca
de Câmp – Dunãrea Negoi,
Viitorul Giurgiþa – Recolta
Urzicuþa, Gloria Catane –
Triumf Bârca (toate ora
11:00). Unirea Goicea stã.

Clasament (primele 5): 1.
Goicea 25p, 2. Cerãt 22p (-
1 joc), 3. Bãileºti 21p (- 1

joc), 4. Urzicuþa 18p, 5. Mãceºu de
Sus 16p (- 1 joc).

SERIA 3
Ajax Dobroteºti – Avântul Daneþi, AS

Rojiºte – Amãrãºtii de Jos, Viitorul
Sadova – Avântul Dobreºti, Fulgerul
Mârºani – Viitorul Gângiova, Amãrãºtii
de Sus – Unirea Tâmbureºti, Victoria
Cãlãraºi – Tricolor Dãbuleni (toate ora
11:00)., Apele Vii – ªtiinþa Celaru (ora
13:30).

Clasament (primele 5): 1. Dobro-
teºti 20p, 2. Celaru 19p, 3. Sadova
19p, 4. Tâmbureºti 18p, 5. Amãrãºtii
de Sus 17p.

SERIA 4
Unirea Câmpeni – Sporting Leu,

Viitorul Ghindeni – Arena Preajba,
Flacãra Drãgoteºti – Progresul Mis-
chii, Viitorul Coºoveni – Luceafãrul
Popânzãleºti, Atletico Zãnoaga –
Avântul Pieleºti, Progresul Castranova
– Viitorul II Cârcea, Viitorul Teasc –
Voinþa Puþuri (toate ora 11:00).

Clasament (primele 5): 1. Leu 24p,
2. Cârcea II 22p, 3. Castranova 20p,
4. Mischii 16p, 5. Ghindeni 16p.

SERIA 5
AS Scaeºti - Viitorul ªtiinþa Craiova

(ora 9:00), Voinþa Belcin – AS Greceºti,
Rapid Potmelþu – Vulturul Cernãteºti,
Valea Fântânilor – Avântul Þuglui,
Voinþa Raznic – Fortuna Craiova, AS
Pietroia – ªtiinþa Calopãr, Jiul Breasta –
Inter Secui (toate ora 11:00).

Clasament (primele 5): 1. Secui
20p, 2. Calopãr 19p, 3. Viitorul Craiova
19p, 4. Cernãteºti 18p, 5. Breasta 15p.
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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
Meciul Astra – „U” Craiova s-a jucat asearã.
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

FC Braºov – Astra 3-4 – dupã prelungiri (M. Matei 67, 90, Oltea-
nu 88 / Tembo 17, Budescu 28, Ioniþã 35, Dandea 118) / Chiajna –
Iaºi 1-2 (Rãsdan 40 / Bãdic 50, Frãsinescu 70) / ACS Poli – Petrolul
2-1 (J. Hernandez 41 – pen., Cânu 84 / Velasco 70), FC Bacãu –
ASA 0-1 (Gorobsov 56 pen.),  Viitorul II – CFR 0-1 (Negruþ 55),
Pandurii – Dinamo 2-3 (Hora 13, Nedelcearu 21 – aut. / Nedelcearu
8, Rotariu 51, Vojnovic 90),  Viitorul – FC Botoºani 1-0 (Cr. Ganea
51) FC Baia Mare – Steaua 2-5, dupã lovituri de departajare, 1-1
dupã 120 de minute (P. Pãcurar 11 / Tade 27 – pen.).

CS Universitatea II Craiova ºi Minerul Motru a remizat, scor 1-1, ieri,
la Iºalniþa, deznodãmânt în urma cãruia “satelitul” rãmâne fãrã victorie
din runda inauguralã, dar obþine al doilea punct consecutiv. Bãieþii lui
Daniel Mogoºanu au fost cei care au miºcat primii tabela, prin Mazara-
che, în minutul 11, în timp ce pentru gruparea gorjeanã a punctat Cruce-
ru, în minutul 35.

Colega de serie a alb-albaºtrilor, ACSO Filiaºi, care ºi ea încheia cu
Motru tot 1-1, etapa trecutã, va sta.

Runda viitoare (6/7 noiembrie), Filiaºul va disputa iarãºi un derby
oltenesc, cu echipa secundã a Pandurilor, meci pe care-l va susþine pe
teren propriu, iar Universitatea se va deplasa în Banat pentru confrunta-
rea cu Nuova Mama Mia Becicherecul Mic.

Trecând în Seria 3, unde o avem pe CS Podari (locul 9, 12p), elevii lui
Dragoº Bon vor juca astãzi, “acasã”, cu SCM Piteºti (locul 6, 14p).
Lider e CN Dinicu Golescu (21p), urmatã pe podium de Inter Olt (20p)
ºi CS Afumaþi (17p).

Cupa României – optimi de finalãCupa României – optimi de finalãCupa României – optimi de finalãCupa României – optimi de finalãCupa României – optimi de finalã

Seria 4Seria 4Seria 4Seria 4Seria 4
Ieri: CS U II CRAIOVA – Minerul Motru 1-1, Pandurii II – Municipal

Lugoj 2-1, Naþional Sebiº – Millenium Giarmata 1-0, Cetate Deva – Nu-
ova Mama Mia Becicherecul Mic 1-1.

Astãzi, 15:00: FC Hunedoara – Metalurgistul Cugir, Performanþa Ighiu
– ASU Poli Timiºoara, CS Ineu – Mãgura Cisnãdie. ACSO FILIAªI stã.

1. Sebiº 22 (10j) 9. Cisnãdie 11 (8j)
2. Poli 21 (8j) 10. Motru 11 (10j)
3. Lugoj 18 (9j) 11. Deva 9 (9j)
4. Cugir 16 (8j) 12. Ineu 7 (8j)
5. Ighiu 15 (9j) 13. CS U II CRAIOVA  5 (9j)
6. Hunedoara 15 (9j) 14. Giarmata 5 (9j)
7. Pandurii II 15 (10j) 15. FILIAªI 4 (9j)
8. Mama Mia 14 (9j)

LIGA A III-A – ETAPA A 10-A
Oltenii fãcurãOltenii fãcurãOltenii fãcurãOltenii fãcurãOltenii fãcurã

pace la Iºalniþapace la Iºalniþapace la Iºalniþapace la Iºalniþapace la Iºalniþa


