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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã reporterii TV o þin una ºi bunã
cu strada Calea Bucureºti ºi strada Ca-
lea Unirii, n-o sã ne mirãm, Popescule,
când vor spune strada bulevardul “Ca-
rol” sau strada bulevardul “1 Mai”.

Peste o sutã de craioveni s-au adunat, asearã,
în Piaþa „Mihai Viteazul”, pentru a aprinde o lu-
mânare în memoria tinerilor decedaþi în incendiul
din Clubul Colectiv din Bucureºti. Oamenii s-au
solidarizat ca urmare a apelurilor lansate pe reþe-
lele de socializare, încercând, astfel, sã arate cã
sunt alãturi de familiile îndurerate ale victimelor.

Incredibil este însã faptul cã, în timp ce aceºtia
aprindeau lumânãri, la nici câteva sute de metri, pe
esplanada Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, alte

zeci de tineri se strânseserã pentru a participa la un
eveniment pe care doliul naþional nu l-a împiedicat:
preselecþia pentru show-ul „Românii au talent”…

Vineri searã, în Clubul Colectiv din Capitalã a
izbucnit un incendiu violent, în timpul unui con-
cert de muzicã rock. În urma tragicului eveni-
ment, ºi-au pierdut viaþa 30 de persoane, iar peste
140 de rãniþi sunt internaþi în spitalele din Bucu-
reºti, din care 80-90 în stare gravã ºi criticã,
potrivit ultimelor informaþii.
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ªi Angela Merkel are problemeªi Angela Merkel are problemeªi Angela Merkel are problemeªi Angela Merkel are problemeªi Angela Merkel are probleme
Cancelarul german Angela Merkel ºi aliaþii sãi bavarezi ºi

conservatori din Uniunea Creºtin-Socialã (CSU) au, de mai
multã vreme, disensiuni, care nu au scãpat presei. Sâmbã-
tã seara au discutat despre politica primirii de refugiaþi,
violent criticatã de CSU, prin ministrul-preºedinte al lan-
dului Bavaria, Horst Seehofer. Surse apropiate discuþiilor
au evocat o întâlnire „deschisã, constructivã ºi orientatã
spre gãsirea unor soluþii”.
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30 de decese, asearã
Încã o victimã a incendiului de la

clubul Colectiv, o tânãrã de 26 de
ani, a murit, asearã, la Spitalul Bag-
dasar. Tânãra avea arsuri grave pe
cãile respiratorii. Numãrul celor
care ºi-au pierdut viaþa în incendiu
a ajuns la 30, alte aproximativ 140
de persoane fiind internate în mai
multe spitale din Bucureºti, pânã la
90 fiind în stare criticã ºi gravã.
Numãrul deceselor victimelor rãni-
te grav în incendiul de la Colectiv s-
ar putea dubla. Intoxicaþia cu mono-
xid de carbon, fum ºi gaze toxice este
principala cauzã a decesului victi-
melor incendiului de vineri noapte,
din Clubul Colectiv, au relevat pri-
mele rezultate provizorii ale autop-
siilor, au declarat pentru Mediafax
surse din cadrul INML. Sâmbãtã,
Guvernul a adoptat hotãrârea care
prevede cã zilele de 31 octombrie, 1
ºi 2 noiembrie sunt zile de doliu na-
þional pe teritoriul României, în
urma incendiului din Clubul Colec-
tiv din Capitalã.

Clubul îºi desfãºura activitatea
în baza declaraþiei pe propria
rãspundere

La concertul de vineri seara,
unde intrarea a fost gratuitã, au
asistat circa 350 de persoane, con-
form estimãrilor participanþilor. ªi
la alte manifestãri din club au parti-
cipat sute de persoane, cu mult pes-
te numãrul dat de unul dintre acþio-
nari în declaraþia pe propria rãspun-
dere. Conform documentelor puse
la dispoziþie de Primãria sectorului
4, declaraþia pe propria rãspundere
este datã în 6 noiembrie 2014 de
unul dintre acþionari, Paul Cãtãlin
Gancea, în document precizându-se
cã este vorba despre un bar/club cu
o suprafaþã de 425 metri pãtraþi, care
are 80 de locuri pe scaun pentru
consumatori. Primãria sectorului 4
aratã cã agentul economic îºi desfã-
ºura activitatea în baza declaraþiei
pe propria rãspundere, conform cã-
reia, erau întrunite condiþiile de
funcþionare, specifice pentru fieca-
re autoritate publicã. Declaraþia pe
propria rãspundere a fost cuprinsã
în certificatul constatator pentru
punctul de lucru, document eliberat
la data de 7.10.2014 de cãtre Regis-
trul Comerþului.

Clubul Colectiv din Capitalã se aflã în fosta
fabricã „Pionierul”, pe o strãduþã între „Tim-
puri Noi” ºi „Budapesta”, acolo unde altãdatã se
producea încãlþãminte „Adidas” pentru export.
Când destinaþia iniþialã a acestor spaþii de pro-
ducþie a încetat, halele au devenit... discoteci, prin
amenajãri superficiale, inadecvate (cãptuºirea ta-
vanului cu burete neignifug, o singurã uºã latã
de un metru, º.a.m.d.) ºi iatã potenþiale genera-
toare de crime ale prostiei umane. Nu sunã deloc
bine ºi puþini sunt dispuºi acum sã recunoascã
adevãrul înspãimântãtor, prin care s-a ajuns la

Premierul Victor Ponta le-
a cerut, sâmbãtã, ministrului
de Interne, Gabriel Oprea, ºi
secretarului de stat Raed
Arafat sã elaboreze un plan
de verificare a tuturor clubu-
rilor ºi barurilor din toatã
þarã, acesta urmând sã fie
prezentat sãptãmâna viitoa-
re. “Totdeauna e bine sã fa-
cem înainte lucrurile, dar cu
atât mai mult în perioada ime-
diat urmãtoare, tot ceea ce
þine de o verificare la maxi-
mul prevãzut de lege a înde-
plinirii tuturor condiþiilor de
cãtre localurile de acest gen
trebuie sã facem ca sã evi-
tãm pe viitor, dacã e posibil,
asemenea tragedii”, a spus
Ponta, sâmbãtã, la începutul ºedin-
þei extraordinare de Guvern.

El le-a cerut ministrului de Inter-
ne, vicepremierul Gabriel Oprea, ºi se-
cretarului de stat Raed Arafat sã pre-
zinte în ºedinþa viitoare a Executivu-
lui un plan de verificare a tuturor
unitãþilor comerciale de acest gen.
“Sãptãmâna viitoare sã veniþi rapid
cu un plan de verificare în toatã þara,
pentru cã eu cred cã nu e un caz izo-
lat, cred cã sunt o mulþime de aseme-
nea localuri, baruri, care, dacã le ve-
rificãm... Bun, ºtiu cã primãria le au-
torizeazã, eu vreau sã le verificaþi
dumneavoastrã cã la nevoie noi sun-
tem cei care intervenim, nu primãria,
ºi vreau sã veniþi sãptãmâna viitoa-

Secretarul de stat în
MAI Raed Arafat a decla-
rat, ieri, la Guvern, cã este
posibil sã mai fie înregis-
trate încã aproximativ 20
de decese în “urmãtoarea
perioadã” în rândul celor
rãniþilor în urma incendiu-
lui izbucnit vineri searã în
Club Colectiv. “Riscãm sã
mai avem încã decese, ºi
chiar un numãr semnifi-
cativ din cei internaþi,
având în vedere cã un
numãr este încã critic.
Sunt 90 în stare gravã ºi
criticã. Sunt unii foarte
grav ºi unii grav. Asta nu înseamnã
cã ne aºteptãm sã avem, Doamne fe-
reºte, 90 de decese. Din aceste ca-
zuri, statistic vorbind, un procent
poate sã fie cu riscul de a sucomba
în timpul tratamentului”, a afirmat
secretarul de stat.

Întrebat dacã procentul celor care
ar putea sã moarã se apropie de 50%,

29 de persoane internate în spita-
le din Capitalã în urma incendiului
izbucnit în clubul Colectiv nu fuse-
serã încã identificate asearã, în timp
ce identitatea altor 38 de rãniþi a fost
stabilitã, anunþã Parchetul instanþei
supreme, care precizeazã cã audierile
la Poliþia Capitalei continuã. Potrivit
unui comunicat al Parchetului Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, toate cele
26 de persoane aflate la Institutul
Naþional de Medicinã Legalã “Mina
Minovici” au fost identificate, ieri fi-
ind fãcute autopsiile medico-legale
dispuse de procuror. “Cu privire la
persoanele internate în cele 12 uni-
tãþi sanitare, s-a stabilit cu certitudi-
ne identitatea a 38 de persoane, fiind
continuate activitãþile specifice pen-
tru stabilirea identitãþii unui numãr
de 29 persoane”, precizeazã comuni-
catul.

Procurori, poliþiºti criminaliºti ºi
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„cod roºu de alertã”, cu dube albastre de la Insti-
tutul de Medicinã Legalã, maºini de pompieri,
ambulanþe cu girofaruri aprinse spre a transpor-
ta victimele venite la o distracþie prilejuitã de un
concert rock, spectacol pirotehnic de zile mari,
cum s-a anunþat în spaþiul virtual, premergãtor
nopþii de Halloween, susþinut de grupul „Good-
bye to Gravity”. Emoþia este mai puternicã decât
luciditatea. Toate comentariile din presã se in-
terfereazã, dar se ºi completeazã reciproc, încât
tabloul dramatic pare conturat. ªtim, de acum,
numãrul victimelor, al spitalelor din Capitalã, de-

sãvârºit mobilizate, care au primit rãniþi. Mai ºtim
cã Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie efectueazã investigaþii pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de omor calificat, nu din culpã.
Criminaliºtii verificau ºi ieri spaþiul Clubului
Colectiv, care a gãzduit spectacolul ºi unde, dupã
ce flãcãrile au izbucnit cuprinzând întreg tava-
nul, la uºa localului formându-se o grãmadã de
rãniþi peste care alþii treceau, când fumul negru
ºi dens fãcea victime, iar starea de ºoc îºi intrase
în drepturi. Ieºeau oameni cu haine arse þipând
de durere ºi nimeni nu se mai înþelegea cu ni-
meni. Un coºmar rãmâne greu de descris. Vino-
vãþia se transferã uºor ºi, dacã aºa cum povestea
un tânãr scãpat cu viaþã, „cei care mergeau în
Colectiv nu sunt boschetari”, ceea ce este adevã-
rat, nici unul dintre cei prezenþi, cu acut spirit de
observaþie, nu a putut anticipa ce s-ar putea în-
tâmpla dacã, dintr-o îmbulzealã, posibilã ºi din
alte motive, uºa de intrare nu ar mai putea asigu-
ra evacuarea rapidã. Este doar un detaliu, care a
scãpat tuturor. Dincolo de atâta nenorocire, lãu-
dabilã rãmâne civica mobilizare a medicilor ºi a
personalului auxiliar din spitalele bucureºtene
ºi faptul cã sute de persoane s-au oferit sã doneze
sânge, în tot cursul zilei de duminicã. Destule
întrebãri retorice rãmân posibile. ªi una dintre
ele, pe care sã nu o ocolim, ne vizeazã ºi pe noi,
craiovenii. Chiar dacã nimeni nu vrea sã se gân-
deascã, Doamne fereºte, la o nenorocire similarã.

MIRCEA CANÞÃR

29 de persoane rãnite, încã neidentificate
specialiºti pirotehniºti au continuat
cercetarea la faþa locului, iar ancheta
va fi fãcutã ºi în zilele urmãtoare. Echi-
pa de cercetare este formatã din pro-
curori ai Secþiei de urmãrire penalã ºi
criminalisticã, ofiþeri de poliþie judi-
ciarã din cadrul Direcþiei Generale de
Poliþie a Municipiului Bucureºti –
Serviciul Omoruri, Inspectoratul Ge-
neral al Poliþiei Române – Direcþia de
Investigaþii Criminale, experþi crimi-
naliºti ai Institutului Naþional de Cri-
minalisticã – IGPR, precum ºi ai Ser-
viciului Criminalistic din cadrul Di-
recþiei Generale de Poliþie a Munici-
piului Bucureºti. La cercetare au par-
ticipat, totodatã, ºi reprezentanþi ai
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã, ai Inspectoratul Teritorial de
Muncã Bucureºti, ENEL România ºi
specialiºti pirotehniºti.

Conform comunicatului citat, an-
chetatorii au ridicat de la locul incen-

diului noi “mijloace materiale de pro-
bã” ce urmeazã sã fie folosite pentru
lãmurirea împrejurãrilor în care a avut
loc tragedia din 30 octombrie, iar po-
liþiºtii bucureºteni ridicã de la sediile
mai multor instituþii publice ºi priva-
te documentele apreciate ca fiind utile
soluþionãrii cauzei. Totodatã, în co-
municat se aratã cã la sediul Poliþiei
Capitalei, sub coordonarea procuro-
rilor Parchetului instanþei supreme,
poliþiºtii criminaliºti continuã audie-

rile de martori. De asemenea, este ve-
rificatã starea de sãnãtate a persoa-
nelor internate în unitãþile spitaliceºti,
pentru a se stabili care dintre aces-
tea pot fi audiate.

Familiile victimelor pot obþine in-
formaþii suplimentare despre starea
acestora sunând la urmãtoarele nu-
mere de telefon puse la dispoziþie de
MAI: 021/2069291, 021/3130605, 021/
2069283, 021/2648704, 021/2648525,
021/2069375 ºi 021/3122547.

Raed Arafat: Este posibil sã mai avem încã
vreo 20 de decese în urmãtoarea perioadã

Ponta a cerut verificarea “la maximum”
a fiecãrui bar ºi club din þara

Raed Arafat a rãspuns cã e posibilã
o dublare a numãrului actual al dece-
selor. “Cel puþin din ce s-a vorbit în
cadrul discuþiei este posibil încã sã
se dubleze numãrul actual al decese-
lor, adicã sã mai avem încã vreo 20 de
decese în urmãtoarea perioadã, este
posibil, dar aceasta este o cifrã care
este foarte orientativã, asta nu în-
seamnã cã aºa va fi”, a mai spus el.

re, Ministerul de Interne, exact cu
planul cu fiecare asemenea loc în care
se întâlnesc oameni ºi existã aceste
situaþii”, a spus Ponta. El le-a cerut
celor doi demnitari sã fie date amenzi
ºi chiar sã se închidã asemenea loca-
luri, conform legii.

Ponta a afirmat cã “îºi închipuie”
ce este în þarã în zone în care nu se
face un control “riguros”, dacã în
Bucureºti a fost posibilã o asemenea
tragedie. “E cumplit sã ºtii cã-þi laºi
copilul sã meargã seara într-un club
ºi dupã aia te duci sã-l cauþi la spital
sau la morgã. Dumnezeu sã-i odih-
neascã ºi sã facem tot ce þine de noi
sã arãtãm respect victimelor ºi fami-
liilor acestora”, a conchis Ponta.
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Cancelarul german Angela
Merkel ºi aliaþii sãi bavarezi ºi con-
servatori din Uniunea Creºtin-So-
cialã (CSU) au, de mai multã vre-
me, disensiuni, care nu au scãpat
presei. Sâmbãtã seara au discu-
tat despre politica primirii de re-
fugiaþi, violent criticatã de CSU,
prin ministrul-preºedinte al landului
Bavaria, Horst Seehofer. Surse
apropiate discuþiilor au evocat o
întâlnire „deschisã, constructivã ºi
orientatã spre gãsirea unor solu-
þii”. Alte discuþii pe aceeaºi temã
s-au purtat, ieri, de aceastã datã
cu social-democraþii lui Sigmar
Gabriel, vice-cancelar ºi ministru
al Economiei în guvernul „marii

MIRCEA CANÞÃR

ªi Angela Merkel are problemeªi Angela Merkel are problemeªi Angela Merkel are problemeªi Angela Merkel are problemeªi Angela Merkel are probleme
coaliþii”. Potrivit liderilor creºtin-
democraþi, Seehofer a opinat pen-
tru crearea, la frontierele Germa-
niei, a unor zone de tranzit, în ve-
derea depunerii ºi preluãrii cere-
rilor de azil a celor veniþi, inclusiv
din Balcani. Se spune cã Angela
Merkel nu se opune la aºa ceva,
dar SPD (social-democraþii) re-
fuzã, solicitând o procedurã ac-
celeratã în examinarea cererilor
de azil. Situaþia rãmâne, oricum,
tensionatã. Potrivit cifrelor comu-
nicate de poliþia germanã, circa
10.000 de imigranþi continuã sã
soseascã zilnic. CSU, aliatul Uni-
unii Creºtin-Democrate (CDU),
condus de Angela Merkel, a criti-

ca politica „porþilor deschise”,
abordatã de cancelar la începutul
lunii septembrie. Guvernul se aº-
teaptã la sosirea a peste 800.000
de imigranþi, poate 1.000.000,
pânã la sfârºitul anului. Aceste
sosiri în masã alimenteazã un sen-
timent de respingere a imigranþi-
lor în rândul opiniei publice ger-
mane, ºi cota de popularitate a
CDU a atins cel mai scãzut nivel
din ultimii trei ani. La toate aces-
tea se mai întâmplã un lucru neo-
biºnuit: semnalarea de agresiuni
ºi atacuri vizând refugiaþii. La
Dresda, de pildã, vineri, un hotel
ºi un centru de gãzduire din pre-
fabricate au fost incendiate. În

landurile ex-est-germane, starea
de spirit este realmente ostilã re-
fugiaþilor. În faþa unei realitãþi ex-
trem de complexe, Wolfgang
Schauble, 73 de ani, ministrul Fi-
nanþelor, potrivit Der Spiegel, a
calificat climatul din partidul sãu
ca „dramatic”. Se afirmã chiar cã
Schauble ar putea sã o înlocuias-
cã pe Angela Merkel, dacã
aceasta persevereazã într-o îngri-
jorãtoare politicã a imigraþiei.
Numai cã destituirea Angelei Mer-
kel nu poate fi fãcutã doar de de-
putaþii CDU ºi CSU, care nu de-
þin majoritatea în Bundestag, fãrã
acordul SPD, care, în ipoteza as-
censiunii lui Wolfgang Schauble,

ar putea forma o coaliþie cu Ver-
zii ºi Die Linke (extrema stân-
gã), fiindcã împreunã fac majo-
ritatea. Oricum, Europa se în-
chide în faþa refugiaþilor. Spaþiul
de liberã circulaþie, Schengen,
este pus în pericol dupã ce Aus-
tria a anunþat ridicarea unei ba-
riere la frontiera cu Slovenia –
douã þãri membre UE – pentru
asigurarea unei „intrãri ordona-
te ºi controlate”, ceea ce ar pu-
tea însemna începutul sfârºitul
pentru libera circulaþie intra-eu-
ropeanã. Când relaþiile Germa-
niei cu Austria, tradiþional trai-
nice, se deterioreazã, lucrurile
nu sunt deloc în regulã.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu le-
a spus consilierilor locali, în plenul
de sãptãmâna trecutã, cã se aflã în
lucru, la ADR Sud-Vest Oltenia, un
studiu de trafic care va stabili cât
de aglomerat este oraºul. „La ADR
este în lucru un studiu de trafic
pentru municipiul Craiova. Dintre
oraºele care au fost monitorizate,
inclusiv Iaºi, Ploieºti, noi avem cel
mai mare grad de motorizare, cel
mai mare numãrul de maºini, ra-
portat la mia de locuitori. Este un
oraº vechi care nu a fost foarte
bine sistematizat, cu strãzi foarte
largi ºi asta vedem în trafic cã este
o nebunie”. Primarul a declarat cã
a avut ºi o discuþie cu firma care
face acest studiu ºi cã a insistat ca
recomandãrile sã fie în strânsã le-
gãturã cu situaþia din trafic.

O bandã pentru autobuze,
pe „A.I. Cuza”

Autoritãþile locale au avut ºi câ-
teva obiecþii legate de anumite as-
pecte pe care le prevedea studiul
iniþial. Una dintre ele se referea,
potrivit primarului, la amenajarea

Craiova va avea un studiu de trafic

„Sã facem 80 de kilometri de piste„Sã facem 80 de kilometri de piste„Sã facem 80 de kilometri de piste„Sã facem 80 de kilometri de piste„Sã facem 80 de kilometri de piste
pentru biciclete. ªi eu m-am speriat!”pentru biciclete. ªi eu m-am speriat!”pentru biciclete. ªi eu m-am speriat!”pentru biciclete. ªi eu m-am speriat!”pentru biciclete. ªi eu m-am speriat!”

Craiova va avea, în curând, un studiu de trafic care va arãta cât de aglo-
merat este oraºul ºi, cel mai important lucru, ce trebuie sã se facã pentru a
se putea circula mai bine în oraº. Autoritãþile locale susþin cã este foarte
dificil de gãsit soluþii deoarece Craiova este un oraº vechi, cu strãzile înguste
ºi întortocheate, care nu permite benzi speciale pentru biciclete ºi autobuze,
care aerisesc traficul în alte oraºe.

unei benzi de circulaþie pe care sã
se deplaseze numai autobuzele, lu-
cru care nu a fost acceptat de re-
prezentanþii municipalitãþii. «Am
avut discuþii cu firma care-l face,
iar eu mã opun totalmente faþã de
formula în care ar trebui sã iasã.
Dacã studiul este cum mi l-au pre-
zentat ei, ar însemna sã blocãm
oraºul complet. De pildã, veniserã
cu o variantã în care pe strada „A.I.
Cuza” sã fie o bandã special desti-
natã autobuzelor. Mi s-a pãrut o
mega-prostie când am auzit asta.
Înseamnã cã blocãm o bandã nu-
mai pentru autobuze ºi nu mai
merge nimeni pe acolo», a spus
primarul Craiovei.

De ce bicicletele îºi gãsesc
greu calea în Craiova

Deºi acest lucru se practicã în
Bucureºti, autoritãþile spun cã, la
Craiova, autobuzele nu pot sã aibã
o bandã specialã deoarece bulevar-
dele nu sunt aºa de mari precum
cele din capitalã. O altã recoman-
dare a studiului de trafic era, potri-
vit primarului, sã se amenajeze o

reþea extinsã de piste pentru bici-
clete. Primarul Olguþa Vasilescu a
spus cã sistematizarea oraºului nu
este, totuºi, conceputã în aºa fel
încât sã poatã sã includã ºi câþiva
zeci de kilometri de benzi pentru
bicicliºti. „Veniserã cu varianta sã
facem 80 de kilometri de piste de
biciclete. ªi eu m-am speriat. I-am
întrebat unde aþi gãsit voi 80 de ki-
lometri de piste de biciclete, asta
înseamnã cã luãm jumãtate din tro-
tuarele din oraº sau de pe o stradã”.

„Multe proiecte
au fost întocmite prost”

Studiul de trafic trebuie sã reflecte
exact situaþia de pe strãzi ºi sã vinã
cu niºte soluþii ajutãtoare care sã
poatã sã fie aplicate, autoritãþile spu-
nând cã acesta este ºi motivul pen-
tru care preferã sã colaboreze cu fir-
ma executantã decât sã primeascã
un document standard, dar inutil.
„Vreau sã fiþi siguri cã proiectele care
mi se pun pe masã le luãm, le dezba-
tem tocmai ca sã nu mai fie pro-

blemele pe care noi le avem în im-
plementarea proiectelor trecute.
Dacã cineva se apleca cu mai mare
atenþie la proiectele trecute, nu mai
stãteam doi ani la parcarea subtera-
nã ºi la linia de tramvai. Dar proiec-
tele au fost întocmite ºi recepþionate
prost”, a declarat primarul Craiovei.
Potrivit estimãrilor, pe strãzile din Cra-
iova circulã aproape 150.000 de
maºini dintre care peste 100.000 sunt
înmatriculate aici.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã Adrian Buþu (17
ani), ªtefan Alexandru Iovan (20
de ani) ºi Marius Daniel Burican
(18 ani) au fost trimiºi în judeca-
tã, în stare de arest preventiv, pe
5 noiembrie 2014, pentru omor
calificat cu premeditare, respec-
tiv instigare ºi complicitate la
aceastã infracþiune deosebit de
gravã, pentru uciderea cu sânge
rece a tatãlui adoptiv al lui Buþu.
Crima s-a petrecut pe 16 august
2014, în jurul orei 5.00. Poliþiºtii
doljeni erau anunþaþi la momentul
respectiv cã persoane necunoscu-
te au pãtruns în locuinþa lui Nelu
Buþu, de 42 de ani, din comuna

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Autorul moral al crimei rãmâne cu cea mai micã pedeapsã

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova
au pronunþat sentinþa definitivã în
cazul criminalilor de la Cârcea. Este
vorba despre uciderea lui Nelu Buþu,
de 42 de ani, din Cârcea, faptã pusã
la cale de fiul sãu adoptiv care i-a
promis unui elev din Craiova 35.000
euro pentru asta. Instanþa de apel i-a
menþinut cea mai micã pedeapsã – 15
ani internare într-un centru de deten-

þie – lui Adrian Buþu, autorul moral
al faptei. În schimb Marius Daniel
Burican, cel care i-a tãiat gâtul victi-
mei, a primit 22 de ani de puºcãrie,
dupã ce Tribunalul Dolj îl condam-
nase la 20 de ani, iar ªtefan Alexan-
dru Iovan, cel care l-a gãsit pe autor
ºi l-a pus în legãturã cu fiul adoptiv
al victimei, a rãmas cu 20 de ani de
puºcãrie.

Cârcea, i-au tãiat gâtul cu o baio-
netã ºi au dispãrut, bãrbatul de-
cedând la scurt timp. Imediat, s-
a constituit o echipã complexã
condusã de un procuror crimi-
nalist din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, fiind de-
maratã ancheta pentru gãsirea
autorilor.

Cercetãrile au scos la ivealã
faptul cã Adrian Buþu, fiul adop-
tiv al victimei, s-a gândit sã sca-
pe de tatãl sãu ca sã moºteneascã
averea familiei. La începutul lunii
august a discutat acest lucru cu
un prieten, ªtefan Alexandru Io-
van, de 20 de ani, din Craiova,

însã cel din urmã n-a vrut sã co-
mitã fapta, chiar dacã i s-au pro-
mis o grãmadã de bani. Însã a
gãsit pe cineva dispus sã facã asta
în schimbul sumei de 35.000 de
euro: Marius Daniel Burican, de
18 ani, din comuna Cerãt, elev al
Colegiului „ªtefan Odobleja” din
Craiova. Au pus la punct toate
detaliile, Adrian Buþu a fãcut rost
de o baionetã (cu lungimea lamei
de 50 cm), iar pe 16 august, di-
mineaþa, în jurul orei 5.00, dupã
ce tatãl sãu a adormit, l-a sunat
pe Burican, care a venit purtând
o cagulã, i-a dat arma, i-a arãtat
unde doarme tatãl sãu, apoi a
mers la el în camerã. Dupã ce i-a
înfipt baioneta în gât, chiar în patul
unde dormea, autorul a plecat aca-
sã, fãrã sã primeascã vreun ban
din suma promisã, iar arma cri-
mei a aruncat-o undeva în spatele
casei, în câmp. Pe 10 septembrie
2014 au fost fãcute 5 percheziþii
domiciliare, iar cei trei tineri, care
ºi-au recunoscut faptele, au fost
arestaþi.

Fiul adoptiv al victimei –
eliberat în mai

Pe 29 mai a.c., judecãtorii Tri-
bunalului Dolj au pronunþat sen-
tinþa în dosar. Astfel, pentru cã nu
a împlinit 18 ani, Adrian Buþu, cel
care a pus la punct detaliile omo-
rului, a primit o pedeapsã de 15
ani internare într-un centru de de-
tenþie. În plus, judecãtorii au de-
cis punerea acestuia în libertate din

arest, dispunând faþã de el mãsu-
ra controlului judiciar. Marius
Daniel Burican, elevul care a co-
mis crima a primit 20 de ani de
închisoare, iar tânãrul care i-a pus
în legãturã pe primii doi, ªtefan
Alexandru Iovan, a primit tot 20
de ani de închisoare.

Atât inculpaþii, cât ºi procurorii
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au declarat apel, soluþio-
nat vineri, 30 octombrie a.c., de
Curtea de Apel Craiova. Marius
Daniel Burican s-a ales cu pe-
deapsa majoratã la 22 de ani de
puºcãrie, conform deciziei in-
stanþei de apel, ceilalþi doi incul-
paþi rãmânând cu pedepsele pri-
mite pe fond. În total, cei trei au
de achitat ºi 190.000 lei daune
morale ºi despãgubiri materiale
celor trei pãrþi civile din dosar:

 „Admite apelurile formulate
de Parchet ºi inculpaþi. Desfiin-
þeazã în parte sentinþa. Condam-
nã pe inculpatul Iovan ªtefan
Alexandru la pedeapsa de 20 ani
închisoare. Condamnã pe incul-
patul Burican Marius Daniel la
pedeapsa de 22 ani închisoare.

Admite în parte acþiunile civile
formulate de cãtre pãrþile civile
Mihai Floriana ºi Buþu Cristina
ºi obligã inculpaþii Iovan ªtefan
Alexandru ºi Burican Marius
Daniel în solidar, la plata sumei
de 50.000 lei pentru fiecare par-
te civilã reprezentând daune mo-
rale. Admite în parte acþiunea
civilã formulatã de cãtre partea
civilã Buþu Mirela ºi obligã in-
culpaþii Iovan ªtefan Alexandru
ºi Burican Marius Daniel în so-
lidar la plata sumei de 50.000
lei daune morale ºi 40.000 lei
despãgubiri materiale cãtre par-
tea civilã. Menþine celelalte dis-
poziþii ale sentinþei. Definitivã”,
se aratã în hotãrârea Curþii de
Apel Craiova.

Burican ºi Iovan sunt deja în
Penitenciarul de Maximã Siguran-
þã Craiova, iar Adrian Buþi, care
fusese eliberat sub control judi-
ciar odatã cu pronunþarea sentin-
þei pe fond urmeazã sã fie ridicat
ºi introdus în Penitenciarul pen-
tru Minori ºi Tineri Craiova (cen-
tru de detenþie acum), pentru is-
pãºirea pedepsei.

La acest sfârºit de sãptãmânã, poli-
þiºti din cadrul Serviciului Rutier Dolj –
Biroul Drumuri Naþionale ºi Europene ºi
cei din cadrul Biroului Rutier Craiova au
executat o acþiune pentru prevenirea ºi
combaterea evenimentelor rutiere cauza-
te de încãlcarea regimului legal de vite-
zã de cãtre conducãtorii auto. Poliþiºtii
au acþionat pe principalele drumurile
naþionale din judeþ ºi pe arterele princi-
pale din municipiul Craiova pentru con-
ºtientizarea ºoferilor ºi a pasagerilor cu
privire la importanþa purtãrii centurii de
siguranþã.

În cadrul activitãþilor desfãºurate au

Peste 220 de sancþiuni au fost aplicate de poliþiºtii de la Rutierã în urma
acþiunilor desfãºurate pe drumurile din Dolj, dar ºi în Craiova, la acest sfârºit de
sãptãmânã, 120 dintre acestea vizându-i pe ºoferii care au depãºit viteza legalã.

fost constatate ºi aplicate 223 de sanc-
þiuni contravenþionale, valoarea amenzi-
lor fiind de peste 61.000 lei, dintre
care 120 pentru vitezã neregulamenta-
rã, 20 amenzi pentru neportul centurii de
siguranþã, iar 20 pietoni au fost sancþio-
naþi pentru traversãri neregulamentare.

Vitezomanul acþiunii a fost un craio-
vean de 31 de ani, Sorin Z., depistat con-
ducând un autoturism Volkswagen, pe
bulevardul „Dacia” din municipiu, cu vi-
teza de 97 km/h. Conducãtorul auto a
fost sancþionat cu amendã în conformi-
tate cu prevederile legale, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Ca în fiecare an, campania de
vaccinare a Ministerului Sãnãtãþii se
deruleazã prin cabinetele medicilor
de familie ºi în unitãþile sanitare cu
paturi. Sunt vaccinate persoanele
cu risc ridicat de îmbolnãvire, adi-
cã persoane cu vârsta peste 65 de
ani, una din categoriile cele mai ex-
puse la viroze respiratorii, persoa-
ne cu boli cronice, în special boli
respiratorii ºi cardiovasculare, boli
metabolice, copii ºi bãtrâni institu-
þionalizaþi, personal medical ºi gra-

80.000 de persoane au fost80.000 de persoane au fost80.000 de persoane au fost80.000 de persoane au fost80.000 de persoane au fost
vaccinate împotriva gripeivaccinate împotriva gripeivaccinate împotriva gripeivaccinate împotriva gripeivaccinate împotriva gripei

Anul acesta a fost achiziþionat un numãr
de 500.000 de doze de vaccin gripal pentru
imunizarea persoanelor cu risc ridicat de
îmbolnãvire. 300.000 au fost deja distribui-
te la nivelul direcþiilor de sãnãtate publicã
pentru derularea campaniei, urmând ca de

sãptãmâna aceasta sã fie distribuite ºi ce-
lelalte 200.000 de doze. În total, la nivel
naþional, în primele douã sãptãmâni ale
campaniei de vaccinare, au fost imunizate
80.000 de persoane, dintre care peste
4.000 în judeþul Dolj.

vide, conform strategiei MS ºi re-
comandãrilor OMS ºi ECDC.

Numãrul de viroze, în creºtere
În judeþul Dolj, potrivit repre-

zentanþilor Direcþiei de Sãnãtate
Publicã, în doar o sãptãmânã, s-
au înregistrat 1.801 cazuri de in-
fecþii acute ale cãilor respiratorii
superioare ºi 597 de cazuri de
pneumopatii acute. În momentul în
care s-au prezentat la medic, bol-
navii au acuzat dureri de cap, fe-

brã mare ºi respiraþie greoaie. Nu-
mãrul total al cazurilor de viroze
respiratorii înregistrat în aceastã
sãptãmânã (2.398) este mai cres-
cut faþã de valoarea înregistratã în
sãptãmâna anterioarã (2.255), dar
se încadreazã, potrivit specialiºti-
lor din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj, în evoluþia multianua-
lã a sezoanelor. Deoarece morbi-
ditatea înregistratã se aflã în inter-
valul aºteptat ºi nu existã dovada
circulaþiei de virusuri gripale în rân-
dul populaþiei, reprezentanþii Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj au
caracterizat sãptãmâna prin lipsã
de activitate gripalã. Au fost vac-
cinaþi antigripal, într-o sãptãmânã,
2.862 de doljeni din grupele de risc
prin cabinetele de medici familie,
spitale ºi centre de plasament.

Cei care prezintã semne de rãcea-
lã ar trebui sã nu ezite sã anunþe me-
dicul de familie. În plus, pentru a pre-
veni îmbolnãvirile, specialiºtii Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã îi sfãtuiesc pe
doljeni sã respecte o serie de mãsuri.
Medicii recomandã spãlarea frecven-
tã a mâinilor, cu apã ºi sãpun, în spe-
cial în situaþii de participare la activi-
tãþi publice. În caz de strãnut, este
recomandatã folosirea batistelor din
hârtie, de unicã folosinþã, care previn
rãspândirea picãturilor potenþial infec-
tate în mediul ambiant.

Vaccinarea, cea mai eficientã
metodã de prevenire a gripei

Vaccinarea este cea mai sigurã
ºi eficientã metodã de prevenire a
îmbolnãvirilor prin gripã ºi  reco-
mandã tuturor celor care sunt în
categoriile cu risc crescut de îm-
bolnãvire sã solicite vaccinul gra-
tuit. De asemenea, mãsurile de igie-
nã personalã (spãlarea cu apã ºi
sãpun a mâinilor, folosirea batiste-
lor  pentru strãnut sau tuse, res-
pectarea unui regim de viaþã sãnã-
tos – alimentaþie bazatã pe legume
ºi fructe, odihnã ºi miºcare) sunt
esenþiale pentru prevenirea îmbol-
nãvirilor prin afecþiuni respiratorii,
ºi în special prin gripa.

 Medicaþia antigripalã (antivira-
lã) existentã în stoc la fiecare sec-
þie/spital de boli infecþioase se ad-
ministreazã la indicaþia medicului,
în cazurile grave sau în prezenþa
bolii la persoane cu factor de risc

cu complicaþii, indiferent de rezul-
tatul de laborator pentru gripã.
Datele preliminarii ale unui Studiu
privind povara clinicã ºi economi-
cã prin gripã realizat pentru sezo-
nul 2013-2014 de cãtre INSP în
colaborare cu experþii Biroului
OMS pentru Europa aratã cã, în
România, costurile consultaþiilor la
medicii de familie ºi ale spitalizãri-
lor pentru gripã, pentru afecþiunile
clinice compatibile cu gripa (ILI),
pentru infecþiile acute respiratorii
(ARI) ºi infecþiile respiratorii acu-
te severe (SARI)  au depãºit 2,4
milioane de euro. De exemplu, pen-
tru 1.151 de cazuri SARI au fost
cheltuite 1,7 milioane euro. Costul
unui caz de SARI confirmat cu
virus gripal a fost de 1.564 euro,
în timp ce costul unei vaccinãri
antigripale este de 5,4 euro, se mai
aratã în studiu.

RADU ILICEANU

Tragedia de la Clubul „Colectiv”
din Bucureºti nu i-a lãsat insensi-
bili nici pe reprezentanþii învãþã-
mântului preuniversitar doljean.
„Suntem alãturi de familiile greu
încercate, ºcolile din Dolj sunt în
doliu, drapelul naþional fiind arbo-
rat în bernã la tot ce þine de învãþã-
mântul judeþean, inclusiv la Inspec-
toratul ªcolar Judeþean. De aseme-
nea, toate manifestãrile distractive,
cum ar fi Balurile Bobocilor, au fost
anulate”, a declarat prof.  Lavinia
Elena Craioveanu, inspector ge-
neral al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

ÎnvãþãmântulÎnvãþãmântulÎnvãþãmântulÎnvãþãmântulÎnvãþãmântul
doljean nu a rãmasdoljean nu a rãmasdoljean nu a rãmasdoljean nu a rãmasdoljean nu a rãmas
insensibil la tragediainsensibil la tragediainsensibil la tragediainsensibil la tragediainsensibil la tragedia
din Bucureºtidin Bucureºtidin Bucureºtidin Bucureºtidin Bucureºti

S-a dat startul pentru „Definitivat”S-a dat startul pentru „Definitivat”S-a dat startul pentru „Definitivat”S-a dat startul pentru „Definitivat”S-a dat startul pentru „Definitivat”

S-a dat startul pregãtirilor pentru examenul
de definitivat, care le conferã dreptul profeso-
rilor de a se titulariza ºi de a continua activita-
tea de pregãtire. Ministerul Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice a publicat calendarul examenu-
lui, iar dosarele de candidaturã trebuie depuse,
la sediul unitãþilor de învãþãmânt ale cadrelor

didactice, pânã la 20 noiembrie. Ministerul a
modificat ceva din legislaþia veche, fiind pri-
miþi ºi debutanþii.

Conform noilor reglementãri, au dreptul sã
participe la concurs ºi cei care au minimum un
an la clasã, în calitate de cadru didactic, iar
candidaþii admiºi trebuie sã susþinã douã inspec-

þii la clasã pânã pe 17 iunie 2016. Proba finalã,
care constã în susþinerea unei evaluãri scrise,
va avea loc pe 4 august 2016. Ca noutãþi mai
apar câteva articole, aºa cum este stipulat în
Ordinul nr.5287/2015 al ministrului: „Definiti-
varea în învãþãmânt poate fi obþinutã la una din-
tre disciplinele pe care cadrul didactic o poate
preda efectiv Centralizatorului privind discipli-
nele de învãþãmânt, domeniile ºi specialitãþile,
precum ºi probele de concurs”; membrii eva-
luatori sunt în numãr de patru, pentru cel mult
100 de lucrãri scrise, fiind organizate douã sub-
comisii. Fiecare dintre acestea are în compo-
nenþã douã cadre didactice titulare în învãþã-
mântul preuniversitar ºi universitar, având gra-
dul didactic I, II sau titlul ºtiinþific de doctor,
unul fiind evaluator pentru subiectele la disci-
plinele de specialitate ºi unul pentru pedagogie
ºi psihologie. Cel care face parte din ultima sub-
comisie poate fi membru la mai multe secþiuni
de specializãri; la contestaþii, dacã diferenþa este
între 0,5 – 1 punct, rãmâne nota stabilitã de
comisia de contestaþii, ceea ce depãºeºte ma-
ximul conducând la înfiinþarea unui arbitraj la
care vor participa patru cadre didactice – douã
din echipa de evaluare, celelalte din cea de con-
testaþii, care vor da ºi verdictul final. La Dolj,
media de participare este de 200 de profesori,
cu un procent de promovabilitate de peste 51%,
la sesiunea anterioarã fiind înregistraþi 13 ab-
senþi ºi 56 de retraºi.

CRISTI PÃTRU
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În luna septembrie 2015 au fost
solicitate licenþele necesare pentru
douã proiecte pilot situate în muni-
cipiul Oradea ºi, respectiv, în veci-
nãtatea municipiului Timiºoara. Au-
toritatea Naþionalã de Reglementa-
re în domeniul Energiei (ANRE) nu
permite însã prestarea acestui ser-
viciu în lipsa aprobãrii operatorilor
de distribuþie care presteazã în pre-
zent serviciul în fiecare zonã.
„Companiile din grupul RCS &
RDS au demarat procedurile pen-

A început „bãtãlia” pe reþeleleA început „bãtãlia” pe reþeleleA început „bãtãlia” pe reþeleleA început „bãtãlia” pe reþeleleA început „bãtãlia” pe reþelele
de distribuþie a energiei electricede distribuþie a energiei electricede distribuþie a energiei electricede distribuþie a energiei electricede distribuþie a energiei electrice
Douã companii ale grupului RCS & RDS au în prezent

în desfãºurare proiecte de dezvoltare a unor reþele de dis-
tribuþie a energiei electrice, a cãror implementare va duce
la reduceri de preþuri substanþiale pentru consumatori.

tru contestarea actelor ANRE care
contravin legii ºi Constituþiei. Înte-
meindu-se pe propriile ordine emi-
se în anii 2014 ºi 2015, ANRE a
condiþionat eliberarea licenþelor so-
licitate de cãtre companiile din gru-
pul RCS & RDS de obþinerea acor-
dului actualilor distribuitori din acele
zone, care au incheiat contracte de
concesiune a serviciului în legãturã
cu reþelele construite de sta”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al RCS&RDS.

În domeniul telecomunicaþiilor,
competiþia a plasat Romania între
primele locuri la nivel global

În anii 2014 ºi 2015 ANRE a
extins însã exclusivitatea dincolo
de limitele reþelei deþinute de con-
cesionar, la un întreg teritoriu. Au-
toritatea a exclus astfel concuren-
þa de pe aceastã piaþã, îngrãdind
posibilitatea altor agenþi economici
de a presta serviciul de distribuþie
de energie electricã prin interme-
diul unor reþele finanþate din fon-
duri proprii. Companiile RCS &
RDS au formulat o plângere admi-
nistrativã prin care au cerut ANRE
sã îºi revoce actele contrare legii
ºi Constituþiei, însã ANRE a refu-

zat fãrã a da motive. „Concurenþa
s-a dovedit a fi principalul factor
de evoluþie, de creºtere a calitãþii,
de asigurare în piaþã a preþurilor
corelate cu puterea de cumpãrare
în cazul serviciilor de utilitate, aºa

cum sunt ºi telecomunicaþiile. În
domeniul telecomunicaþiilor, com-
petiþia a reuºit sã plaseze Romania
între primele locuri la nivel global,
în lumea digitalã”, se precizeazã în
comunicatul companiei.

În Spania, peste 800, cele mai
multe fiind în agriculturã. Portu-
galia e mai puþin generoasã, scoa-
te pe piaþa muncii doar 600 locuri
de muncã, dar tot în agriculturã,
românii fiind orientaþi cãtre cule-
sul de zmeurã. În Slovacia, 330
locuri de muncã, în industria au-
tomobilelor, asamblãri de maºini ºi
echipamente mecanice, ºofer ca-
mion internaþional. În Cehia sunt
la mare cãutare analiºtii software.
197 de job-uri îºi aºteaptã angaja-
þii. Tot în Cehia românii ar mai
putea presta ca ºoferi transport
marfã rutier internaþional, croitori,
muncitori asamblare,operatori, lu-
crãtori în producþie – asamblare
aparate AC.

Infirmieri ºi asistenþi medicali
pentru Anglia

Marea Britanie – 165 locuri de
muncã. Românii pot opta pentru

2.420 de locuri de muncã2.420 de locuri de muncã2.420 de locuri de muncã2.420 de locuri de muncã2.420 de locuri de muncã
vacante în Uniunea Europeanãvacante în Uniunea Europeanãvacante în Uniunea Europeanãvacante în Uniunea Europeanãvacante în Uniunea Europeanã

Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã prin intermediul reþelei EURES România
2.420 locuri de muncã. Românii sunt testaþi pen-
tru tot felul de job-uri, de la inginer IT, medici,
biologici, pânã la infirmieri, sudori, lãcatuº ºi

chiar ºofer de camion. Paleta locurilor de mun-
cã în spaþiul european este una generoasã, fiind
vorba de mai toate meseriile, se cautã atât ro-
mâni cu studii superioare, cât ºi muncitori neca-
lificaþi sau cu experienþã mai redusã.

Comisia Juncker,
la un an de mandat
Ieri, Comisia Juncker a aniversat primul an de mandat. La începutul

acestuia, Preºedintele Juncker a declarat cã acþiunile Comisiei sale vor
reprezenta un nou început pentru Europa, urmând sã se concentreze
pe zece prioritãþi politice  din domenii cheie pentru economia ºi societa-
tea europeanã. „Planul de investiþii în valoare de 315 miliarde de euro,
care îºi propune sã favorizeze creºterea economicã ºi crearea locurilor
de muncã, este funcþional. Primele mari proiecte sunt deja deschise ºi
multe altele vor urma. De-a lungul ultimului an, Comisia Europeanã a
redactat propuneri concrete, construind elementele cheie ale Uniunii. O-
datã cu publicarea Raportului celor cinci preºedinþi, Comisia a prezentat
un plan de acþiune ambiþios, dar totodatã pragmatic, pentru aprofunda-
rea ºi consolidarea Uniunii economice ºi monetare, urmat apoi de un-
 prim set de mãsuri legislative. Comisia a acþionat în mod constant pen-
tru un rãspuns coordonat la nivel european în criza refugiaþilor, una din-
tre cele mai stringente provocãri cu care se confruntã Europa”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã al CE.

munca pe ºantier, în calitate de con-
structor structuri metalice sau îngri-
jitor persoane. În Anglia se mai cau-
tã infirmieri ºi mai ales asistenþi me-

dicali. Suedia oferã  românilor mai
multe job-uri pentru care se solicitã
studii superioare. 130 de job-uri ca
inginer laborant, microbiolog, ingi-
ner in biomecanica / neurobiologie,
cercetãtor în geneticã / bioinforma-
ticã, biolog/cercetãtor ãn biologie,
inginer în tehnologia farmaceuticã,
farmacist, chimist sau biochimist ºi
chiar neurochimist.  În Suedia ro-
mânii mai pot opta pentru inginer
testare software, arhitect sistem
software, dezvoltator software ºi
medic generalist. Pe lângã locurile
de muncã care prevãd la angajare
studii superioare, în Suedia, românii
mai pot opta pentru meserii de tipul
tinichigiu auto, femeie de serviciu,
mecanic auto ºi nu în ultimul rând,
vopsitor auto.

Germania
în cãutare de agenþi de pazã

ªi þara cancelarului Angela Mer-
kel vine cu o ofertã atractivã pe
piaþa muncii. În Germania sunt 116
locuri de muncã disponibile ºi se
cautã asistent manager, operator
maºini ºi centrale, personal pentru
curãþenie, operator maºinã prelu-
crat plastic/cauciuc, muncitor ne-

calificat la prelucrarea plasticului /
cauciucului, mecanic industrial,
asistent medical generalist, ºofer
de tir, agent de pazã, tehnician sis-
teme de securitate (alarmã ºi su-
praveghere) ºi nu în ultimul rând,
agent de securitate. ªi în þara ve-
cinã e de lucru. În Ungaria se cau-
tã 50  de operatori asamblare
panouri electrice, iar în  Norvegia
sunt 22 de locuri de muncã vacan-
te. Ce ar putea presat un român în
Norvegia ?! Acesta ar putea lucra

ca dulgher, tinichigiu sau instala-
tor ventilaþie. În Franþa sunt decât
trei job-uri destinate românilor ºi
anume agent curãþenie sau tãietor
lemne. În Polonia poþi presta ca
lãcãtuº sau sudor, fiind vorba tot
de trei job-uri vacante, iar în Bel-
gia sunt „scoase la concurs” douã
posturi de director audit în servi-
cii fiannciare. Austria doreºte un
asistent de proiect cu pregãtire în
România, dar cu ceva experienþã.
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Doljul are printre atâtea locuri
frumoase unul care îmbinã, cu
sclipire divinã, darurile lãsate de
Dumnezeu cu hãrnicia unor oa-
meni, pentru care munca din zori
ºi pânã-n noapte este un mod de
viaþã. Cetate, comuna de lângã
Dunãre ºi localitate de graniþã a
Doljului cu Mehedinþiul, se lasã
descoperitã în cele mai frumoa-
se aspecte ale sale. O zonã ferti-
lã, cu tot câmpul agricol cultivat,
cu oameni sãnãtoºi la trup ºi su-
flet, cu o istorie bogatã în lucruri
aºezate în firescul vieþii, Cetate
rãmâne ºi azi, poate, localitatea
cea mai plinã de vitalitate a Dol-
jului. Strãbãtutã de la un capãt la
altul de drumul european ce scur-
teazã tranzitul dinspre Balcani
spre Occident, comuna primeºte
ceea ce meritã: o revigorare a
comerþului, a infrastructurii, a
nivelului de trai în ansamblu.
Dacã drumurile înseamnã calea
spre prosperitate, acum se vãd
efectele benefice ºi aici.

Aproape de înserat, coborâm
din platoul înalt, pe care se aflã
Cetatea, ºi ne îndreptãm spre
vest, aproape de graniþa cu jude-
þul Mehedinþi. Dorim sã vedem
cum este sã trãieºti, chiar ºi pen-
tru câteva ore, alãturi de ciobanii
de aici. Zãrim la stânga drumului
european, ce leagã cele douã ju-
deþe, câþiva nori albi puºi în miº-
care de lãtratul cu ecou al câtor-
va câini. Nu micã ne este mira-
rea când vedem apropiindu-se
sute ºi sute de oi ºi capre. Sunt

În strungã, la CetateÎn strungã, la CetateÎn strungã, la CetateÎn strungã, la CetateÎn strungã, la Cetate
Aproape de Dunãrea milenarã, între Dolj ºi Mehedinþi, câteva stâne de oi ºi

capre capteazã atenþia trecãtorilor. Aºezate pe colinele dunãrene, acestea ascund
destine nevãzute, istorii recente, mai mult sau mai puþin înþelese. Sub soarele tom-
natic, sub vântul tãios din lunca Dunãrii, ciobanii din comuna Cetate îºi duc crucea
pe mai departe, cumva feriþi de amplitudinile cotidiene atât de obositoare ºi, uneori,
inutile, gustând traiul auster al celui chemat de destin sã lege pãmântul cu cerul.

averea miºcãtoare a câtorva oa-
meni de ispravã din Cetate. Abia
când nici un tir nu se mai vedea
venind din depãrtate, ciobanii,
ajutaþi de câinii lor, mai credin-
cioºi decât cel mai bun prieten de
pahar, hotãrãsc sã traverseze cu
animalele spre stâne.

Modestia, poate, cea mai
veche calitate a þãranului

român
Ne apropiem de o turmã de

capre, al cãrui cioban nu conte-
nea cu strigãtele cãtre câinii sãi.
Am înþeles cã trecerea peste dru-
mul intens circulat este foarte so-
licitantã, pentru a evita orice po-

sibile pericole. În mai puþin de un
minut toate animalele urcau liniº-
tite spre stânã. Situatã pe un deal
semeþ, stâna are tot ceea ce-i tre-
buie. Înconjuratã de o suprafaþã
destul de mare de teren pe care
s-a aruncat nisip pentru a evita
producerea nãmolului, mai ales cã
vine anotimpul rece, stâna e pã-
zitã de un dulãu, ciobãnesc mio-
ritic, aproape la fel de zdrahon
precum mãgarul a toate cãrãtor.
Dorim sã luãm parte la ce trebu-
ie fãcut în acele clipe. Zis ºi fã-
cut. Deschidem larg o laturã mare
de gard ºi, la o comandã datã de
cioban, cam jumãtate din capre
intrã în strungã, la dorinþa câini-
lor ce nu conteneau cu lãtratul ºi
împinsul cornutelor. Era timpul
pentru mulsoarea de searã. De
lângã noi, un alt câine intrã prin-
tre blãnile gardului, direct în mij-
locul mulþimii de capre. Am cre-
zut, iniþial, cã a încurcat comen-
zile stãpânului. „Staþi liniºtit. El
ne va aduce acum caprele spre
mulgere. Eu nu am cum sã mã
ridic dupã fiecare ºi sã le aduc
spre acest colþ. Fãrã Nirco nu aº
putea termina treaba asta nici în
douã ceasuri”, ne-a lãmurit Du-
mitru Pãun, cioban al stânei. ªi
aºa a fost. Ajutat ºi de proprieta-
rul efectivelor, care venise sã ri-
dice laptele, ciobanul a reuºit în
mai puþin de 40 de minute sã

strângã laptele de la peste 180 de
capre. „Fãrã câini este aproape
imposibil sã te descurci, ca cio-
ban. Deºi avem pãºuni unde pu-
tem merge fãrã probleme cu ani-
malele, mai sunt tarlale învecina-
te ce sunt cultivate cu porumb,
ca acestea de pe coama dealului
ºi trebuie sã evitãm neplãcerile”,
ne-a declarat Auraº Poianã, pro-
prietarul animalelor.

Urmeazã o jumãtate de an
„de tocat în gol”

Cã la ieºire din comunã, ºi mai
ales în apropiere de lunca Dunã-
rii, serile de toamnã sunt foarte rã-
coroase, o ºtiu toþi localnicii. Noi
am simþit asta pe propria piele. Un
vânt tãios, rece, o luminã din ce
în ce mai pierdutã peste malul bul-
gãresc al Dunãrii ne-au arãtat cã
munca la stânã nu este pentru ori-
cine. Cãliþi de aerul rece pe timp
de iarnã, arºi de cãldurile sufo-
cante de varã, uneori plouaþi pânã

la piele, ciobanii de aici, ca de alt-
fel toþi ceilalþi, privesc cu seninã-
tatea celui care îºi face meseria
dintr-o chemare faþã de care nu
mai pune întrebãri. Greutãþi sunt
ºi aici, ca peste tot. Produsele re-
zultate de la stânã sunt valorifica-
re la târgul din Cetate, fie ca lapte
crud, fie brânzã. „A venit un in-
vestitor din Constanþa ºi s-a inte-
resat de efectivele de capre din
comunã. Ne propunea achiziþio-
narea laptelui cu 1,50 lei per litru.
Un preþ foarte bun. Numai cã nu
a mai revenit pentru a semna con-

tractele, deºi a mers ºi pe la Ge-
meni, Dârvari”, ne-a precizat
Auraº Poiana. Lucrurile nu sunt
aºa uºoare pentru el, mai ales cã,
în faþã, stã sã vinã o iarnã poate
grea, în care animalele trebuie bine
hrãnite. „Pãi, beneficii sunt, dar
ºi 6 luni din an sã le þinem la tocat
în gol este foarte greu! Anul tre-
cut, dupã fãtare, am oprit doar 40
de iede pentru prãsilã ºi restul ie-
zilor i-am vândut ºi am grãbit cã
efectivul sã producã lapte. Mai
ales cã brânza se vindea atunci,
în primãvarã, ºi cu 15 lei kilogra-
mul”, ne-a povestit proprietarul
stânei.

Planuri pentru viitor
Ca orice crescãtor de anima-

le, ºi Auraº Poianã se gândeºte
la un viitor mai bun. Are în plan
sã mai cumpere teren pentru a
mãri suprafaþa stânei, sã adune
cât mai multã lucernã pentru lu-
nii de iarnã, dar ºi sã facã un

bordei. „La anul vreau sã fac un
bordei, ca acelea tradiþionale. O
adevãratã locuinþã sub pãmânt,
care sã þinã rece vara, iar iarna,
de cald. Mai este unul, al altui
cioban, la ieºirea din Cetate spre
Maglavit, pe partea stângã a dru-
mului ºi este foarte util”, ne-a
mãrturisit Auraº Poianã. Acesta
sperã cã, la anul, va ajunge la
un efectiv ºi mai numeros de ca-
pete, dar ºi cã vreun investitor
serios se va þine de cuvânt ºi va
cãlca pe aceste meleaguri nu doar
lãsând vorbe.
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În expoziþia „Dealuri ºi cîmpii.
Ion Þuculescu ºi Horia Bernea –
antropogeografii atavice” se re-
gãsesc 20 de tablouri semnate de
Ion Þuculescu (3 din patrimoniul
MARe ºi 17 din patrimoniul Mu-
zeului de Artã Craiova) ºi 15 ta-
blouri de Horia Bernea (din patri-
moniul MARe). Alãturi de ele vor
fi prezentate trei covoare tradiþio-
nale din colecþia privatã a lui Ion
Þuculescu, aflate astãzi în patri-
moniul muzeului craiovean. Expo-
ziþia va putea fi vizitatã pânã pe data
de 6 martie 2016

La Muzeul de Artã Craiova – Palatul „Jean Mihail” va avea loc
mâine, 3 noiembrie, ora 18.00, vernisajul expoziþiei „Dealuri ºi
cîmpii. Ion Þuculescu ºi Horia Bernea – antropogeografii atavice”,
curator Erwin Kessler. Cu acest prilej va fi lansat volumul omo-
nim semnat de Erwin Kessler ºi apãrut la Editura „Vellant”, cu o
postfaþã de Cãtãlin Davidescu. Vor lua cuvântul Erwin Kessler,
Emilian ªtefârþã – managerul muzeului craiovean, Mihaela Velea
ºi Cãtãlin Davidescu. Evenimentul este organizat de Fundaþia
MARe (Muzeul de Artã Recentã) ºi de Muzeul de Artã Craiova.

Potrivit organizatorilor, expoziþia
îºi propune sã arate cum tema pei-
sajului devine un mijloc de descifra-
re a modului în care propaganda ani-
lor 1960-1970 putea fi atât accepta-
tã, cât ºi sabotatã de artiºti. «„Peisa-
jul”, ca temã, se înscria pe de o par-
te în „patrimoniul” propagandistic al
partidului, susþinea discursul naþio-
nalist de tipul „Cântarea României”,
dar pe de altã parte exprima ºi un tip
de naþionalism care preceda (ºi sfi-
da!) comunismul, insinuând spiritua-
litatea religioasã, amendatã atât de
dramatic în epocã», se menþioneazã

într-un comunicat de presã al Mu-
zeului de Artã Craiova.

Se urmãreºte, aºadar, observa-
rea artiºtilor în contextul ideologic
al epocii în care au creat ºi nu într-
o cheie idealizatã, pur esteticã.
„Dialogul” sau, mai degrabã „dia-
lectica” propusã în aceastã expo-
ziþie prin aºezarea alãturi, ori – dupã
caz – în opoziþie a celor doi artiºti
are ca scop atât urmãrirea temei
peisajului (politic) prin intermediul
lui Þuculescu ºi a lui Bernea, cât ºi
observarea felului în care cei doi
au „atacat” tema. „Temã” care,
dupã cum se ºtie, reflectã tensiuni
ºi contradicþii prezente ºi astãzi.

Potrivit lui Erwin Kessler, cura-
torul expoziþiei, «„Dealuri ºi cîm-
pii” este preponderent despre pei-
saj – anume despre peisajele din ju-
rul anilor 1960-1970, semnate de
pictorii Ion Þuculescu ºi Horia Ber-
nea. Nu e despre orice formã de
relief, despre munþi, mãri, fluvii

sau peºteri, nu e despre o grupare
artisticã ºi nici despre un eveniment
anume, bine demarcat. (…) Ion
Þuculescu ºi Horia Bernea sunt pla-
saþi aici în contextul istoric, politic,
cultural ºi epistemologic al acelei pe-
rioade, pentru a vedea cum „peisa-
jul” a devenit un motiv simbolic în-
cãrcat ideologic, spiritual ºi  exis-
tenþial. Întotdeauna, fie cã este vorba
despre  opera lui Ion Þuculescu sau
de opera lui Horia Bernea, lucrãrile
acestora au fost abstrase din isto-
ria propriu-zisã ºi plasate exclusiv
în istoria artei, studiate în mediul de
laborator al „autonomiei esteticu-
lui”, de pe poziþii aseptice politic,
fãrã comunicare cu lumea exterioa-
rã, fãrã a fi influenþate de aceasta ºi
fãrã a o influenþa pe aceasta.
(…) Miza acestei întreprinderi este
una provocatoare ºi totodatã ingra-
tã: aceea de a decoperta ºi de a etala
un moment-cheie din articularea
noii retorici vizuale româniste, în

jurul anului 1965, care – distilatã ºi
rafinatã – s-a perpetuat pânã târziu
în anii 2000…».

În volumul omonim lansat cu
ocazia vernisajului se regãsesc te-
mele naþionalismului, ale patriotis-
mului ºi ale folclorului, ale spiri-
tualitãþii ºi ale comunismului, felul
în care acestea sunt reprezentate
ºi redate în „totemul” dealurilor lui
Bernea sau în câmpurile de „ochi”
ai lui Þuculescu.

„Stagiunea Europa”, eveniment
organizat de Filarmonica „Oltenia”
în perioada 23 octombrie 2015 –
20 mai 2016, propune publicului
craiovean o întâlnire cu muzica
clasicã din spaþiul mediteraneean.

Muzicieni ciprioþi în „StagiuneaMuzicieni ciprioþi în „StagiuneaMuzicieni ciprioþi în „StagiuneaMuzicieni ciprioþi în „StagiuneaMuzicieni ciprioþi în „Stagiunea
Europa” a Filarmonicii „Oltenia”Europa” a Filarmonicii „Oltenia”Europa” a Filarmonicii „Oltenia”Europa” a Filarmonicii „Oltenia”Europa” a Filarmonicii „Oltenia”

Sãptãmâna Ciprului se deschi-
de astãzi, ora 19.00, în Sala „Filip
Lazãr” a instituþiei, cu o prezenta-
re a Orchestrei Simfonice Nicosia
din Cipru, realizatã de Constantia
Elia, reprezentanta orchestrei.
Mâine, 3 noiembrie, ora 19.00, vor

avea loc convorbiri muzicale cu
violonista Irini Pericleous, elevã a
ªcolii de Muzicã din cadrul Cyprus
Youth Symphony Orchestra, ºi
pianista Bianca-Maria Matei, artist
instrumentist asociat al Cyprus
Symphony Orchestra. Intrarea la
ambele evenimente este liberã.

Irini Pericleous s-a nãscut în
2002, în Nicosia, ºi a început stu-
diul viorii la 7 ani, cu profesorul
Sorin Alexandru Horlea, în progra-
mul „Music Talent Development
Programme in Cyprus”, sub egida
Ministerului Învãþãmântului ºi Cul-
turii al Republicii Cipru. Din 2014
este membrã a Orchestrei de stu-

denþilor din Cipru, sub bagheta di-
rijorului Yiorgos Kountouris. Vor-
beºte greaca, româna ºi engleza ºi
are ºi alte preocupãri, precum dan-
sul modern, baletul, canto, atletis-
mul ºi tirul cu arcul.

Bianca Maria Matei s-a nãs-
cut în anul 1992, în Cluj-Napoca,
ºi a absolvit Academia de Muzica
„Gheorghe Dima”, la clasa prof.
univ. dr. Daniel Goiþi. A câºtigat
premiul al II-lea la ediþiile 2011 ºi
2012 ale Concursului Internaþional
„Pro-Piano” din Bucureºti ºi pre-
miul I la Concursul „Piano Artis”
din Iaºi – ediþia 2014. De anul tre-
cut locuieºte în Cipru, unde are

numeroase recitaluri de pian ºi
muzicã de camerã, iar de anul
acesta este colaboratoare a Or-
chestrei Ciprului ºi membrã a Or-
chestrei „Allegro Vivace”.

Vineri este programat concer-
tul susþinut de Orchestra Simfoni-
cã a Filarmonicii „Oltenia” dirijatã
de Yiannis Hadjiloizou, solist fiind
Andreas Zinonos. În preziua con-
certului, joi, 5 noiembrie, muzicie-
nii ciprioþi se vor prezenta publi-
cului meloman în cadrul unor con-
vorbiri muzicale informale, de ase-
menea cu acces liber pentru pu-
blic.
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Pericleous

Timp de douã zile, pe 30 ºi 31 octombrie, pa-
tru trupe de actori amatori din Piatra Neamþ, Brãi-
la, Bucureºti ºi Craiova au participat la cea de-a
III-a ediþie a Festivalului de Teatru „Mereu Tâ-
nãr”. Reprezentaþiile lor, de pe scena sãlii de festi-
vitãþi a Colegiului Naþional „Elena Cuza” din Craio-
va, au fost dintre cele mai diverse. „Este îmbucu-
rãtor faptul cã reuºim sã continuãm organizarea
unui festival pe care l-am inaugurat în urmã cu doi
ani ºi care dovedeºte puterea artei, a culturii ºi a
socializãrii. Componenþii celor patru trupe de tea-
tru au pus în scenã piese deosebite. Au reuºit sã
ridice standardul ºi sã punã în scenã regii dificile”,
a declarat Mãdãlina Florescu, purtãtorul de cuvânt
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”,
instituþie organizatoare a festivalului.

Între participanþi s-a aflat ºi trupa de teatru de

Patru trupe de actori amatori
în Festivalul de Teatru „Mereu Tânãr”

UNATC „I.L. Caragiale” Bucureºti
anunþã deschiderea înscrierilor pentru cea
de-a III-a ediþie a Audiþiei Naþionale – fes-
tival dedicat tinerilor actori ºi studenþilor
din ultimul an de studiu, specializarea Arta
Actorului, de la toate universitãþile din þarã,
de stat ºi private, cu vârsta
pânã în 35 de ani. Desfã-
ºurat sub formã de com-
petiþie, festivalul este o oca-
zie importantã de afirmare
la început de carierã artis-
ticã în teatru ºi film, de cu-
noaºtere a colegilor de ge-
neraþie ºi de explorare a
unor metode ºi tehnici de
lucru pe care tinerii au ºansa
sã le împãrtãºeascã.

În prima etapã concu-
renþii se înscriu pânã pe
data de 16 noiembrie, prin
trimiterea CV-ului ºi a unei
înregistrãri de 7-10 minu-
te a unui one man show /
one woman show la alegere, pe adresa
auditienationala@unatc.ro. Înregistrãri-
le vor fi evaluate în perioada 17-23 no-
iembrie de un juriu alcãtuit din profesori
ai UNATC Bucureºti: ªtefan Velniciuc,
Radu Gabriel, Florin Grigoraº, Anca Io-

Înscrieri la a III-a ediþie a Audiþiei Naþionale –
 festival dedicat tinerilor actori

niþã, Bogdana Darie. Numele finaliºtilor
vor fi anunþate pe 25 noiembrie. Actorii
din cele mai apreciate înregistrãri vor
participa la cea de-a doua etapã a Au-
diþiei, din 7, 8, 9 decembrie. La UNATC,
ei vor susþine live, one man /one wo-

man show-ul de 7-10 mi-
nute trimis pe suport vi-
deo la înscriere, în faþa
unui juriu final din care
fac parte Alexandru Da-
rie – directorul Teatrului
Bulandra, George Ivaºcu
– directorul Teatrul Me-
tropolis, George Mihãiþã –
directorul Teatrul de Co-
medie, Marilena Þepuº –
directorul Teatrul Notta-
ra, Mihaela Pãun – direc-
torul ArCuB, Paul Chiri-
buþã – decanul Facultãþii
de Teatru ºi regizorul de
film Alexandru Maftei.

Premiile constau în ro-
luri oferite de directorii teatrelor partenere
în spectacolele din stagiunea 2015-2016
ºi în roluri acordate de regizorii de film.
De asemenea, câºtigãtorii vor primi ºi pre-
mii în bani.

MAGDA BRATU

amatori „Cutezãtorii” a bibliotecii doljene, care,
sâmbãtã, a prezentat spectacolul „Siciliana”. «Am
proiectat aceastã piesã în ultimele douã luni ºi,
fapt surprinzãtor chiar ºi pentru noi, membrii tru-
pei de teatru „Cutezãtorii” au receptat foarte bine
ideile noastre. Trebuie spus faptul cã în perioada
premergãtoare organizãrii acestei ediþii de teatru
amator am pregãtit, la fel de serios, participarea
trupei noastre la show-ul „Românii au talent”. Ne-
am asumat douã proiecte importante ºi, dacã la
finele amândurora putem spune cã am dat tot ceea
ce am avut mai bun, înseamnã ca ne-am apropiat
mult de obiectivele noastre. Îi felicit pe toþi cei
care au luat parte la Festivalul „Mereu Tânãr”.
Organizatori, spectatori sau actori, cu toþii au con-
tribuit la succesul proiectului nostru», a declarat
Dragoº Manea, coordonatorul trupei craiovene.

MAGDA BRATU
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Ieri a fost zi de doliu naþional în Ru-
sia, dupã ce un avion cu 244 de oameni
la bord s-a prãbuºit sâmbãtã dimineaþã
într-o zonã muntoasã din peninsula
egipteanã Sinai. În avion erau turiºti,
în mare parte de naþionalitate rusã, care
se întorceau din vacanþã. Nu existã
supravieþuitori. În Rusia a fost deschi-
sã de asemenea o anchetã, iar sediile
companiei aeriene care opera aerona-
va ºi ale firmei de turism la ale cãrei
servicii apelaserã pasagerii au fost per-
cheziþionate, în timp ce investigatori din
Franþa ºi Germania erau aºteptaþi ieri în
Egipt, o procedurã obiºnuitã pentru
toate incidentele în care este implicat
un avion Airbus, cele douã þãri fiind
principalii membri ai consorþiului euro-
pean care construieºte acest tip de ae-
ronavã. Cele 224 de persoane de la bordul avionu-
lui - turiºti ºi membri ai echipajului, în mare majori-
tate de naþionalitate rusã - au murit sâmbãtã în
urma prãbuºirii aeronavei Airbus în care se aflau
în Sinai, bastion al ramurii egiptene a grupãrii Sta-
tul Islamic (SI). Gruparea jihadistã a transmis cã a
doborât avionul ca represalii pentru intervenþia
rusã din Siria, însã ministrul rus al transporturilor,
Maxim Sokolov, a respins aceastã revendicare,
spunând cã autoritãþile egiptene “nu dispun de
nicio informaþie care ar confirma astfel de insi-
nuãri”. Experþii în aeronauticã sunt de asemenea
sceptici în legãturã cu revendicarea SI, lucrând cu
ipoteze precum apariþia unei defecþiuni tehnice sau
existenþa unei bombe la bord. Sokolov ºi ministrul
pentru situaþii de urgenþã, Vladimir Puºkov, au
ajuns sâmbãtã searã la Cairo împreunã cu o echipã
de experþi pentru a participa la ancheta care va fi
condusã de autoritãþile egiptene. În Rusia, drape-
lurile au fost coborâte în bernã ieri la clãdirile ofi-
ciale, iar posturilor de televiziune li s-a cerut sã
anuleze programele de divertisment, conform unui
decret al preºedintelui Vladimir Putin, difuzat sâm-

ªeful Pentagonului:
Disputele din Marea
Chinei de Sud
amplificã solicitãrile
privind prezenþa
SUA în regiune

Disputele teritoriale din
Marea Chinei de Sud determinã
þãrile din regiune sã solicite tot
mai mult o prezenþã americanã
pentru asigurarea securitãþii, a
declarat ieri secretarul american
al apãrãrii, Ashton Carter.
“Atenþia la revendicãrile asupra
unor teritorii disputate în Marea
Chinei de Sud, proeminenþa
acestor dispute, are ca efect
faptul cã determinã multe þãri
din regiune sã-ºi doreascã
intensificarea cooperãrii cu SUA
în domeniul securitãþii”, a
declarat ºeful Pentagonului în
drumul spre Coreea de Sud
pentru discuþii la nivel înalt
privind securitatea. Carter a
spus cã un subiect de discuþie la
summitul pe probleme de
apãrare care va avea loc în
Malaezia vor fi evoluþiile din
Marea Chinei de Sud, “cea mai
notabilã dintre acestea în
ultimul an fiind nivelul fãrã
precedent al operaþiunile de
dragare ºi al activitãþilor
militare ale Chinei”. Secretarul
american al apãrãrii are
programate astãzi la Seul
discuþii cu ministrul sud-
coreean al apãrãrii, care se vor
concentra pe rãspunsul celor doi
aliaþi la programele nuclear ºi
de rachete ale Coreii de Nord.

Grecia: Cel puþin
11 imigranþi, dintre
care 6 copii,
au murit într-un
naufragiu în largul
insulei Lesbos

Cel puþin 11 imigranþi, dintre
care ºase copii, au murit înecaþi
ieri în apropierea coastelor
insulei elene Lesbos în Marea
Egee, ambarcaþiunea lor
rãsturnându-se, a anunþat
garda de coastã greacã. Zece
persoane au fost gãsite moarte
în cabina acestei ambarcaþiuni
care venea dinspre coastele
Turciei din apropiere, în timp ce
corpul neînsufleþit al unei fetiþe
a fost gãsit pe coastele insulei
Lesbos, unde zeci de refugiaþi
au murit în ultimele zile în mai
multe naufragii. Dintre cei ºase
minori, patru erau bebeluºi.
Printre victime se numãrã cinci
femei.  Garda de Coastã elenã a
putut salva 15 persoane, însã
operaþiunea, la care participã
grupuri de voluntari ºi sca-
fandri, continuã pentru gãsirea
celor dispãruþi. Vântul puternic
îngreuneazã cãutãrile echipelor
de salvare. Potrivit Organizaþiei
Internaþionale pentru Migraþie,
70 de minori au murit înecaþi
în Marea Egee în ultimele douã
luni, o cifrã care creºte de la o
zi la alta.

Cel puþin 12 persoane au murit ieri într-un
atac asupra unui mare hotel din capitala so-
malezã Mogadishu comis de islamiºtii she-
bab, care au folosit un vehicul plin cu explo-
zibili pentru a-ºi face loc spre interiorul clãdi-
rii, a anunþat poliþia. Insurgenþii shebab, afi-
liaþi reþelei Al-Qaida, au revendicat atacul care
a avut loc în zori la hotelul Sahafi, frecventat
de parlamentari, funcþionari ºi oameni de afa-
ceri. “Avem informaþii potrivit cãrora ar exis-
ta 12 morþi”, a declarat un responsabil al po-
liþiei. Atacatorii au aruncat în aer un vehicul
capcanã la intrarea în hotel, dupã care au pã-
truns în clãdire. Potrivit unui responsabil ci-
tat de DPA, 15 persoane ar fi fost ucise, prin-
tre care ºi politicieni ºi oficiali de rang înalt.
Unii martori au spus cã au vãzut mai multe
trupuri neînsufleþite ale unor persoane ucise
în explozia iniþialã, când un microbuz plin cu

Liderii sud-coreean, chinez ºi ja-
ponez au lãsat deoparte ieri rivalitã-
þile istorice ºi teritoriale ºi au anun-
þat, într-un summit trilateral la Seul,
dorinþa de a coopera din nou asupra
chestiunilor comerciale ºi de securi-
tate. Preºedinta sud-coreeanã Park
Geun-hye ºi premierii japonez ºi chi-
nez, Shinzo Abe ºi Li Keqiang, au
discutat timp de o orã ºi jumãtate la
Seul despre o serie de subiecte, prin-
tre care un acord de liber-schimb ºi
programul nuclear nord-coreean. Nici-
un acord specific nu era aºteptat de
la acest summit a cãrui simplã organi-
zare a fost consideratã ca având o
puternicã încãrcãturã simbolicã, în

bãtã de Kremlin. Contactul cu avionul Airbus A321-
200 al companiei ruse Kogalimavia, mai cunoscutã
sub numele de Metrojet, a fost pierdut la 23 de
minute dupã decolarea sa, în zorii zilei de sâmbãtã,
de pe aeroportul celebrei staþiuni balneare Sharm
el-Sheikh, la Marea Roºie, ºi când se afla la o alti-
tudine de peste 9.100 de metri. Potrivit unor res-
ponsabili ai aviaþiei civile egiptene, cãpitanul se
plângea în acel moment de o eroare tehnicã la sis-
temul sãu de comunicare. Însã ministrul egipten
pentru aviaþie civilã, Hossam Kamal, a dat asigu-
rãri cã, pânã la pierderea contactului, “comunica-
rea între pilot ºi turnul de control era normalã” ºi
cã pilotul nu a cerut schimbarea traseului. Avio-
nul avea ca destinaþie Sankt-Petersburg, al doi-
lea oraº din Rusia. Compania Metrojet a precizat
într-un comunicat cã avionul fusese supus unui
control tehnic complet în 2014 ºi cã pilotul avea
12.000 de ore de zbor la activ. Dintre cei 217 pasa-
geri, 214 erau ruºi ºi trei ucraineni, a precizat gu-
vernul egiptean. Echipajul avea ºapte membri. Po-
trivit Moscovei, pasagerii aveau vârste cuprinse
între 10 luni ºi 77 de ani.  Cutiile negre ale apara-

tului au fost gãsite ºi vor fi analizate,
a precizat guvernul. Potrivit autoritã-
þilor egiptene, trupurile neînsufleþite
ale victimelor ºi rãmãºiþele aeronavei
au fost împrãºtiate pe o suprafaþã cir-
cularã de 8 km diametru ºi poate chiar
mai mult, la al-Hassana, într-o zonã
muntoasã din provincia deºerticã Si-
naiul de Nord. Ramura egipteanã a SI,
care se numeºte Provincia Sinai, a
transmis cã este la originea prãbuºirii
avionului, fãrã a preciza cum ar fi do-
borât aeronava. “Soldaþii Califatului
au reuºit sã doboare un avion care
transporta peste 220 de cruciaþi, care
au murit cu toþii”, a postat SI pe Twit-
ter. De mai mulþi ani, forþele de securi-
tate egiptene sunt þinta atacurilor
aproape zilnice ale ramurii egiptene a

SI în Sinai. Însã staþiunile balneare de la Marea
Roºie rãmân o importantã destinaþie turisticã, frec-
ventatã în special de ruºi sau de turiºti din Euro-
pa de Est. Potrivit unor experþi militari intervie-
vaþi de AFP, extremiºtii SI nu dispun de rachete
capabile sã loveascã un avion la atitudine de
9.100 de metri. Însã ei nu au exclus posibilitatea
existenþei unei bombe la bord sau ca avionul sã fi
fost lovit de o rachetã când pierdea din altitudine
în urma unor defecþiuni tehnice sau a altor motive
dupã pierderea contactului radio. Într-o conferin-
þã de presã, premierul egiptean, Sherif Ismail, a
ocolit întrebãrile privind revendicarea SI ºi a reite-
rat cã numai cutiile negre vor dezvãlui “motivele
prãbuºirii”. Mai multe companii aeriene - Air Fran-
ce (Franþa), Lufthansa (Germania) ºi Emirates (Emi-
ratele Arabe Unite) - au anunþat cã nu vor mai sur-
vola zona Sinai, “pânã la noi ordine”, ca “mãsurã
de securitate”. Cel mai recent accident aviatic din
Egipt data din ianuarie 2004, când 148 de persoa-
ne, dintre care 134 de turiºti francezi, au murit dupã
ce un avion Boeing 737 al companiei egiptene Flash
Airlines s-a prãbuºit în Marea Roºie.

Somalia: Cel puþin 12 morþi într-un atac revendicat
de islamiºti asupra unui hotel din Mogadishu

contextul disputelor dintre cele trei
þãri. “Împãrtãºim ideea conform cãre-
ia cooperarea trilateralã a fost com-
plet restabilitã cu ocazia acestui sum-
mit”, se aratã într-un comunicat co-
mun. Cei trei lideri au decis de aseme-
nea ca acest tip de summit trilateral sã
aibã loc anual. Urmãtorul va fi organi-
zat în 2016 în Japonia. China, Coreea
de Sud ºi Japonia - cele mai mari trei
economii asiatice- au lansat în urmã
cu ºapte ani principiul unui summit
anual. Însã din cauza tensiunile din-
tre Seul ºi Tokyo, nicio reuniune trila-
teralã nu a mai avut loc din 2012. Eco-
nomia s-a aflat ieri în centrul discu-
þiilor, într-un moment în care Beijin-

gul, în plinã relansare economicã,
vrea sã-ºi dinamizeze relaþiile comer-
ciale cu cei doi vecini ai sãi. Comuni-
catul comun vorbeºte de asemenea
despre un angajament în favoarea
unui acord trilateral de liber-schimb,
care ar completa Tratatul de liber-
schimb Trans-Pacific (TPP) creat de
SUA, dar la care Seulul ºi Beijingul
nu participã. Cei trei lideri ºi-au afir-
mat de asemenea “opoziþia fermã”
faþã de dezvoltarea de arme nucleare
în Peninsula Coreeanã. Park Geun-hye
a indicat cã aceastã reuniune a con-
stituit “un mare pas în direcþia pãcii ºi
securitãþii” în Asia de Nord-Est. “Îm-
pãrtãºim acest interes (...) Trebuie sã

pãstrãm obiectivul de denuclearizare
a Coreii de Nord”, a spus ea, într-un
moment în care secretarul american al
apãrãrii Ashton Carter efectua o vizi-
tã în Zona Demilitarizatã (DMZ) între
cele douã Corei. Dupã vizita la DMZ,
ºeful Pentagonului a fãcut apel ieri
cãtre Phenian sã se abþinã de la orice
provocare ºi sã renunþe la programul
nuclear. El a mai spus în faþa presei cã
SUA rãmân angajate în procesul de
discuþii în format de ºase pentru obþi-
nerea denuclearizãrii peninsulei. Dupã
summitul trilateral, atenþia îndreaptã
asupra primei întâlniri bilaterale între
Park Geun-hye ºi Shinzo Abe, care are
loc astãzi la Seul.

explozibil ar fi fost lansat spre intrarea princi-
palã. O a doua explozie puternicã a fost auzi-
tã la scurt timp. Islamiºtii au pãtruns apoi în
interiorul hotelului. Potrivit unor martori, în
clãdire au avut loc intense schimburi de fo-
curi ºi explozii. Forþa militarã a Uniunii Africa-
ne în Somalia (AMISOM), care luptã împotri-
va islamiºtilor shebab alãturi de forþele guve-
nului somalez, a transmis cã a reuºit în cele
din urmã sã securizeze clãdirea ºi sã-i respin-
gã pe atacatori. Islamiºtii shebab, care luptã
pentru rãsturnarea guvernului somalez sus-
þinut de comunitatea internaþionalã, au co-
mis pânã acum mai multe atacuri asupra unor
hoteluri în Mogadishu. Folosirea de vehicu-
le încãrcate cu explozibili ºi conduse de kami-
kaze pentru a deschide calea atacatorilor spre
interiorul unei clãdiri este o tacticã folositã
frecvent de islamiºtii shebab.
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Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia SA cu se-
diul în Craiova, str.Brestei, nr.133, so-
licitã autorizaþie de mediu pentru ac-
tivitatea „Captare, tratare ºi distribu-
þie apã”, cod CAEN 3600 ºi  Colecta-
rea ºi epurarea apelor uzate”  cod
CAEN 3700 desfãºuratã în loc. Filiaºi,
judeþul Dolj. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, zilnic între orele 9-14.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Craiova pânã la
data de 16.11.2015.
SPITALUL Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiilor contractuale
vacante, de: -ªef de serviciu- econo-
mist gradul IA; -Consilier gradul III: 1
post; -Referent de specialitate debu-
tant- 1 post, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºu-
ra astfel: 1.Proba scrisã: -în data de
25.11.2015- ora 9.00- pentru posturile
de consilier gradul III ºi referent de
specialitate debutant; -în data de
25.11.2015- ora 12.00- pentru postul ºef
de serviciu- economist gradul IA.
2.Proba interviu: -în data de 27.11.2015,
ora 14.00- pentru posturile de consi-
lier gradul III ºi referent de specialita-
te debutant; -în data de  27.11.2015,
ora 16.00- pentru postul ºef de servi-
ciu- economist gradul IA. Condiþii de
participare la concurs: 1.Consilier
gradul III: -Diplomã de licenþã; -Minim
6 luni vechime în specialitate. 2.Refe-
rent de specialitate debutant: -Diplo-
mã de licenþã. 3.ªef de serviciu- eco-
nomist specialist gradul IA: -Diplomã
de licenþã; -Minim 6 ani ºi 6 luni vechi-
me în specialitate. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la con-
curs în termen de 10 zile lucrãtoare
de la publicarea anunþului în Monito-
rul Oficial. Relaþii suplimentare la se-
diul: Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, telefon: 0251.502.306.
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CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/ 084.961.

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
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. 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, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.

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

CASE
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 casã ultracentral.
Telefon: 0745/ 156.482.

VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefom: 0722/297.009.

Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.

Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci
tip Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon: 0786/
193.499.

Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, 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, preta-
bilã 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.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp, co-
muna Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

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

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
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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.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

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

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
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 ne-
gociabil. 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, ca-
merã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, 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 frigo-
rificã 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.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
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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”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 2 noiembrie 2015

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.

Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.

Vând maºinã de 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, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã 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 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pen-
tru 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. Te-
lefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.

Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dol-
jului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã par-
ter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 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, do-
resc doamnã vârstã
apropiatã plãcutã fãrã
vicii. Telefon: 0720/
0582.934.
Pensionar caut pensio-
narã pentru convieþuire.
Telefon: 0762/728.493.

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

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profita-
bil.Telefon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Podari a pierdut,
scor 1-2, partida disputatã
sâmbãtã, contra celor de
la SCM Piteºti. Oaspeþii
au fost cei care au deschis
scorul, prin ªtefãnescu, în
minutul 10, pentru ca în

LIGA A III-A – ETAPA A 10-A

Seria 3
Sâmbãtã: CS PODARI – SCM Piteºti 1-2,

Sporting Roºiori – Atletic Bradu 0-0, CS ªte-
fãneºti – Urban Titu 2-0, FC Aninoasa – Con-
cordia II 2-2, Inter Olt Slatina – FC Voluntari II
3-1, Dinicu Golescu Câmpulung – Sporting
Turnu Mãgurele 1-0, Înfrãþirea Hãrman – CS
Afumaþi 0-1.

1. Câmpulung 24 8. Voluntari II 13
2. Inter Olt 23 9. PODARI 12
3. Afumaþi 20 10. Chiajna II 12
4. Bradu 17 11. ªtefãneºti 8
5. Piteºti 17 12. Aninoasa 8
6. Mãgurele 16 13. Titu 6
7. Roºiori 14 14. Hãrman 5

Seria 4
Vineri: CS U II CRAIOVA – Minerul Motru

1-1, Pandurii II – Municipal Lugoj 2-1, Naþional
Sebiº – Millenium Giarmata 1-0, Cetate Deva –
Nuova Mama Mia Becicherecul Mic 1-1.

Sâmbãtã: FC Hunedoara – Metalurgistul
Cugir 2-3, Performanþa Ighiu – ASU Poli Timi-
ºoara 0-0, CS Ineu – Mãgura Cisnãdie 2-0.
ACSO FILIAªI a stat.

1. Poli* 22 9. Motru 11
2. Sebiº 22 10. Cisnãdie* 11
3. Cugir* 19 11. Ineu* 10
4. Lugoj* 18 12. Deva* 9
5. Ighiu 16 13. CS U CRAIOVA* 5
6. Hunedoara 15 14. Giarmata* 5
7. Pandurii II 15 15. FILIAªI* 4
8. Mama Mia* 14
* - un joc mai puþin.

secvenþele de final ale
primei reprize (45) Oli-
vian Surugiu sã restabi-
leascã egalitatea dintr-un
penalty. Tot de la punctul
cu var aveau sã-ºi asigure
cele trei puncte argeºenii,

gol David (75).
În etapa ce vine (6/7

noiembrie), Podariul va
merge pe terenul colegei
de clasament, Concordia
Chiajna II.

În cealaltã serie ce ne

intereseazã în mod direct,
CS Universitatea II Craio-
va a remizat, scor 1-1
(Mazarache 11 / Cruceru
35), vineri, la Iºalniþa, cu
Minerul Motru – într-un
meci tratat în ediþia de

weekend, în timp ce ACSO
Filiaºi a avut rundã liberã.

Pentru cele douã ur-
meazã, în aceeaºi ordine,
partide cu Nuova Mama
Mia Becicherecul Mic (d)
ºi Pandurii II (a).

Prima ligã judeþeanã ºi-a consumat,
sâmbãtã, runda finalã a turului, iar marea
revelaþie, nu încape niciun dubiu, este
nou-promovata Tractorul Cetate, care a
bifat cu aceastã ocazie a 7-a victorie co-
secutivã, 3-1 în deplasarea de la Bistreþ.
Rezultat ce i-a permis sã se distanþeze la

LIGA A IV-A – ETAPA A 11-A

Cetate încheie en-fanfare
turul de campionat

Sâmbãtã: Luceafãrul Craiova – SIC Pan
Unirea 4-2, Progresul Segarcea – Metropoli-
tan Iºalniþa 1-0, Dunãrea Bistreþ – Tractorul
Cetate 1-3, Danubius Bechet – Unirea Leamna
3-1, Dunãrea Calafat – ªtiinþa Malu Mare 11-0,
Viitorul Cârcea – Recolta Ostroveni 2-3.

1. Cetate 28 7. Bistreþ 20
2. Bechet 22 8. Unirea 11
3. Calafat 22 9. Iºalniþa 9
4. Ostroveni 22 10. Leamna 7
5. Cârcea 21 11. Luceafãrul 7
6. Segarcea 21 12. Malu Mare 1
Etapa viitoare (7 noiembrie, ora 11:00):

Viitorul Cârcea – Luceafãrul Craiova, Progresul
Segarcea – SIC Pan Unirea, Dunãrea Bistreþ –
Metropolitan Iºalniþa, Danubius Bechet – Trac-
torul Cetate, Dunãrea Calafat – Unirea Leamna,
Recolta Ostroveni – ªtiinþa Malu Mare.

6 “lungimi” de urmãtoarea clasatã, dupã
ce Viitorul Cârcea s-a înclinat, în propriul
fief, contra Recoltei Ostroveni, 2-3.

Scorul etapei a fost realizat de Dunã-
rea Calafat, 11-0 cu “lanterna” Malu
Mare. Cele douã reprezintã singurele echi-
pe pe care nu a reuºit sã le învingã liderul

Cetate, 0-1, respectiv 3-3.
Returul debutezã cu un joc de foc la

vârful ierarhiei, Tractorul lui Dorel Stoi-
ca mergând sã încurce ºi socotelile celor
din Bechet. În duelul de la finele lui au-
gust a fost 4-2 în favoarea gazdelor de
atunci.

Poloneza Agnieszka Radwan-
ska, numãrul 6 mondial ºi a 5-a
favoritã, a reuºit sã obþinã primul
titlu major din carierã, triumfând,
ieri, la Turneul Campioanelor,
dupã ce a trecut în finalã de ce-
hoaica Petra Kvitova (nr.  5
WTA), scor 6-2, 4-6, 6-3, la ca-
pãtul a douã ore ºi 6 minute de
joc.

“Acum câteva sãptãmâni nici
nu ºtiam dacã o sã mã calific. Am
ajuns însã aici la Singapore, iar
apoi pânã în marea finalã. Este in-
credibil ce mi s-a întâmplat! În
momentele importante am luat de-
ciziile potrivite, la final am câºti-

Reprezentativa Noii
Zeelande a câºtigat a
treia sa Cupã Mondialã
la rugby, sâmbãtã sea-
ra, pe Stadionul Twi-
ckenham din Londra,
dupã ce a învins echi-
pa Australiei cu scorul
de 34-17 (16-3).

All Blacks devine
astfel cea mai galona-
tã selecþionatã din is-
toria competiþiei, depã-
ºind chiar pe rivala din
ultimul act, Australia,
ºi pe Africa de Sud
(douã titluri),  dar ºi
prima echipã care îºi apãrã titlul
mondial (se mai impusese 1987
ºi 2011, de fiecare datã pe teren
propriu).

Neozeelandezii au fost cei care
au deschis scorul, dintr-o lovitu-
rã de penalitate, dar Australia a
restabilit egalitatea la finalul pri-
mului sfert de orã. All Blacks au
mai reuºit sã puncteze din penali-
tãþi, iar Nehe Milner-Skudder a
semnat primul eseu al finalei. La
pauzã, campionii mondiali condu-
ceau cu 16-3, iar la reluare s-au
desprins în urma unei noi încer-
cãri, reuºite de Ma’a Nonu, dupã

TENIS

Agnieszka Radwanska a
câºtigat Turneul Campioanelor

gat ºi sunt fericitã. Mai bine de
atât nu se putea”, a fost prima
reacþie a polonezei.

În semifinale, disputate sâm-
bãtã, cele douã obþinuserã califi-
cãri în dauna mult mai bine cota-
telor Garbine Muguruza (Spania,
nr. 3 mondial) ºi Maria ªarapova
(a 4-a jucãtoare a lumii).

Radwanska a învins-o pe Mu-
guruza cu 6-7, 6-3, 7-5, iar Kvi-
tova pe ªarapova cu 6-3, 7-6.

Reamintim, din postura de
principalã favoritã, în competiþie
a luat startul ºi Simona Halep, eli-
minatã din “Grupa Roºie” chiar
de Agnieszka Radwanska.

RUGBY

Noua Zeelandã, pentru alþi patru ani stãpâna lumii

o cursã formidabilã (21-3).
Echipa Wallabies a început o

cursã de urmãrire, favorizatã ºi de
cartonaºul galben primit de Ben
Smith, iar scorul s-a strâns pe ta-
bela de marcaj la 21-17 (min. 65).
Un dropgol reuºit de Dan Carter
le-a adus neozeelandezilor o dozã
de liniºte (24-17), s-au apãrat re-
marcabil, iar Beauden Barrett a în-
chis conturile cu un eseu, la ca-
pãtul unei curse splendide.

Dan Carter a fost desemnat, de
altfel, omul meciului, graþie celor
19 puncte reuºite în finalã, o rãs-
platã binemeritatã dupã ce a ratat

finala din 2011, din cau-
za unei accidentãri.

Noua Zeelandã a pier-
dut doar trei meciuri din
cele 54 susþinute de la
precedentul titlu mon-
dial, de acum patru ani.

Pentru All Blacks au
marcat eseuri Nehe Mil-
ner-Skudder (39), Ma’a
Nonu (42) ºi Beauden
Barrett (79), iar Dan
Carter a reuºit douã
transformãri (40, 80),
patru lovituri de penali-
tate (8, 27, 36, 75) ºi un
drogol (70).

Punctele Australiei au fost reu-
ºite de David Pocock (53), Tevi-
ta Kuridrani (64), care au marcat
eseuri, ambele transformate de
Bernard Foley (54, 65), care a
semnat ºi o loviturã de pedeapsã
(14).

În finala micã, diputatã vineri,
Africa de Sud a învins cu 24-13
pe Argentina. Este a doua oarã
când Springboks obþin medaliile
de bronz la Cupa Mondialã, dupã
ediþia 1999, în vreme ce Argenti-
na rãmâne cu cea mai bunã per-
formanþã cea obþinutã în 2007, de
asemenea un  loc trei.

Podãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasãPodãrenii, învinºi acasã
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a obþinut a doua victo-
rie consecutivã în acest sezon al Diviziei
A1. Dupã 3-2 cu Dinamo, în runda de de-
but, bãieþii lui Dan Pascu ºi Claudiu Mitru
au ieºit din nou triumufãtori la capãtul unui
joc de cinci seturi. S-a întâmplat sâmbãtã,
în deplasare, cu VCM LPS Piatra Neamþ.
Gazdele au condus cu 1-0 ºi 2-1 (25-22,
19-25, 25-20), dar mai apoi craiovenii nu
le-au mai dat nicio ºansã (16-25, 8-15).

În urmãtoarea etapã, SCM va primi în
weekend vizita Arcadei Galaþi. Pânã atunci
însã, voleibaliºtii din Bãnie vor juca, în Ce-
hia, cu Fatra Zlin, în manºa tur a ºaispre-
zecimilor de finalã din CEV Cup, joi, 5 no-
iembrie

Fetele n-au contat
pe terenul vicecampioanei

Protagonista unei uriaºe surprize etapa tre-
cutã, când reuºea s-o batã cu 3-1 pe ªtiinþa
Bacãu, echipa femininã n-a mai emis pre-
tenþii ºi în deplasarea de la Târgoviºte, pier-
zând la zero în compania vicecampioanei en-
titre, într-o partidã desfãºuratã ieri. Jucãtoa-

MASCULIN - ETAPA A 2-A
Piatra Neamþ – SCM U CRAIOVA 2-3, Ba-

natul Caransebeº – CSM Bucureºti 3-1, Tomis
Constanþa – Municipal Zalãu 3-2, CS U Cluj –
Unirea Dej 2-3.

Partidele Dinamo Bucureºti – ªtiinþa Explo-
rãri Baia Mare ºi Arcada Galaþi – Tricolorul Plo-
ieºti se vor disputa astãzi, respectiv mâine.

1. Caransebeº 6 7. Galaþi* 2
2. CRAIOVA 4 8. Zalãu 2
3. Constanþa 4 9. Dinamo* 1
4. Ploieºti* 3 10. Cluj 1
5. Baia Mare* 3 11. Piatra N. 1
6. Dej 3 12. CSM Buc.* 0
* - un joc mai puþin.

FEMININ – ETAPA A 4-A
CSM Târgoviºte – SCM U CRAIOVA 3-0, U

Cluj – CSM Bucureºti 0-3, ªtiinþa Bacãu –
Medicina Tg. Mureº 3-0, Alba Blaj – Unic Pia-
tra Neamþ 3-0, Rapid Bucureºti – CSM Lugoj
0-3, Dinamo Bucureºti – Penicilina Iaºi 3-1.

1. CSM Buc. 12 7. Lugoj 4
2. Alba Blaj 12 8. Iaºi 3
3. Târgoviºte 11 9. U Cluj 3
4. Dinamo 9 10. CRAIOVA 3
5. Bacãu 8 11. Piatra N. 1
6. Tg. Mureº 6 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

VOLEI – DIVIZIA A1

Alb-albaºtrii se impun la limitã sub PietricicaAlb-albaºtrii se impun la limitã sub PietricicaAlb-albaºtrii se impun la limitã sub PietricicaAlb-albaºtrii se impun la limitã sub PietricicaAlb-albaºtrii se impun la limitã sub Pietricica

rele lui Alexandru Cosma au avut o replicã
slabã ºi pe seturi, cedate la 13, 17 ºi 12.
Urmãtoarea adversarã a SCM-ului ar fi tre-
buit sã fie (miercuri, 4 noiembrie) deþinã-
toarea titlului, Alba Blaj, dar cum ardelence-

le evoluazã la acest mijloc de sãptãmânã în
Liga Campionilor partida a fost amânatã. În
atare condiþii, Craiova aºteaptã meciul cu
ultima clasatã, Rapid, pe care o va întâlni
sâmbãtã, în deplasare.

Dupã eºecul clar de acasã, 23-34 cu CSM Bucu-
reºti, craiovencele dau piept, azi, ºi cu cealaltã for-
maþie galacticã a campionatului, HCM Baia Mare.
Adicã cu trupa lui Relu Roºca, care pânã la finele
sezonului trecut s-a aflat la cârma alb-albastrelor.

Dacã fetelele Simonei Gogârlã n-au mai jucat de
vreo 12 zile, ceea ce presupune cã ºi-au încãrcat
bateriile, bãimãrencele, nu mai departe de vineri, au
întâlnit în Liga Campionilor pe rusoaicele de la Ros-
tov Don, în faþa cãrora au pierdut, acasã, cu 20-22.

SCM ºi HCM s-au aflat faþã în faþã într-un ami-
cal disputat în luna august (foto), tot la Baia Mare.
Amfitrioana s-a impus de-o manierã categoricã,
33-17, la pauzã 16-9.

Ambele meciuri cu Radnicki Kragujevac,
la Polivalentã

SCM Craiova va întâlni Radnicki Kragujevac, în
turul al treilea din Cupa Cupelor, iar cele douã cluburi

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 10-A

În misiune imposibilã
HCM Baia Mare – SCM Craiova, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 3

Ce s-a întâmplat în restul rundei
CSM Bucureºti – CSM Ploieºti 32-27, Rapid Bucureºti –

HCM Rm. Vâlcea 32-34, “U” Cluj – Unirea Slobozia 26-21,
Mãgura Cisnãdiei – HCM Roman 30-33, HC Alba Sebeº –
Corona Braºov 22-29, Dunãrea Brãila – HC Zalãu 27-23.

1. CSM Bucureºti 30 8. HCM Rm. Vâlcea 12
2. Baia Mare* 27 9. “U” Cluj 12
3. Dunãrea Brãila 21 10. SCM CRAIOVA* 11
4. Corona Braºov 18 11. Mãgura Cisnãdiei 9
5. CSM Ploieºti* 16 12. Unirea Slobozia* 7
6. HC Zalãu 16 13. HC Alba Sebeº 4
7. HCM Roman 14 14. Rapid Bucureºti 3
* - un joc mai puþin.

au ajuns la un acord ca ambele dispute sã aibã loc în
Bãnie. Astfel, primul joc în care sârboaicele vor fi
socotite gazde va avea loc în 21 noiembrie, ora 18:00,
în vreme ce returul se va þine o zi mai târziu, tot de la
18:00.

Partidã de mari orgolii, astãzi, pentru
SCM U Craiova, care înfruntã, în
Capitalã, pe Dinamo. O victorie ar urca
din nou trupa lui Oliver Popovic în
fotoliul de lider, acolo unde s-a aflat
dupã etapa trecutã, când zdrobea, în
Bãnie, pe Gaz Metan Mediaº, scor 103-
83. Tot atunci, într-o încleºtare a nou-
promovatelor, Dinamo pierdea la Galaþi
cu 76-90.

Pânã acum, în aceastã etapã s-au
jucat partidele: CSM Oradea – BCM-U
Piteºti 62-60, BC Timiºoara – U-Banca
Transilvania Cluj 67-77, Atlassib Sibiu –
Energia Tg. Jiu 98-80. Meciul Gaz
Metan Mediaº – CS Phoenix Galaþi a
avut loc asearã, iar cel dintre BC Mureº
Tg. Mureº ºi Steaua CSM Eximbank a
fost amânat.

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

FC Botoºani – ACS Poli Timiºoara,
Dinamo – Viitorul.

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de

la Paris, în Franþa: ziua 1.
DIGI SPORT 3
18:00 – HABDBAL (F) – Liga

Naþionalã: HCM Baia Mare – SCM
Craiova / 20:00, 22:00 – FOTBAL
Italia – Serie A: Chievo – Sampdoria,
Palermo – Empoli.

DIGI SPORT 4
17:30 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: Dinamo – SCM U Craiova
/ 20:00 – VOLEI (M) – Divizia A1:
Dinamo – ªtiinta Explorãri Baia Mare
/ 22:00 – HABDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Thuringer – Ferencvaros.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

FC Botoºani – ACS Poli Timiºoara,
Dinamo – Viitorul / 3:30 – FOTBAL

AMERICAN – NFL: Carolina Pan-
thers – Indianapolis Colts.

DOLCE SPORT 2
17:00 – NATAÞIE – FINA World

Cup Doha, în Qatar / 22:00 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Tot-
tenham – Aston Villa.

EUROSPORT
21:45, 0:45 – FOTBAL – Cupa

Mondialã Under 17, în Chile, sferturi
de finalã: Mexic – Ecuador, Belgia –
Costa Rica / 5:15 – CURSE DE CAI
– Cupa Melbourne, în Australia.

EUROSPORT 2
7:30 – CICLISM – Turul lacului

Taihu, la Wuxi, în China / 19:00 –
FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Ko-
rona Kielce – Nieciecza / 21:15 –
FOTBAL Germania – 2Bundesliga:
Nurnberg – Karlsruher.

LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

FC Botoºani – ACS Poli Timiºoara,
Dinamo – Viitorul.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-A

SCM cautã sã redevinã lider solitar în fief-ul “câinilor”
Dinamo – Craiova, astãzi,

ora 17:30, Digi Sport 4

1. Oradea* 9 7. Steaua** 7
2. U-BT Cluj* 9 8. Galaþi* 7
3. CRAIOVA* 9 9. Piteºti 6
4. Sibiu 9 10. Tg. Jiu* 6
5. Mureº* 8 11. Mediaº* 6
6. Dinamo* 8 12. Timiºoara 6
* - un joc mai puþin.
** - douã jocuri mai puþin.

BCM-U Piteºti a început campionatul cu o penalizare de 3 puncte.
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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1. Astra 16 10 3 3 27-19 33
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. ASA 16 6 7 3 18-12 25
6. Dinamo 15 6 6 3 17-13 24
7. Craiova 16 6 4 6 18-14 22
8. CSMS Iaºi 16 5 4 7 13-20 19
9. CFR Cluj 15 6 5 4 20-15 17
10. ACS Poli 15 3 5 7 11-20 14
11. Concordia 16 3 4 9 15-24 13
12. Botoºani 15 2 6 7 12-21 12
13. Voluntari 15 1 6 8 10-23 9
14. Petrolul 16 1 7 8 9-17 4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVI-a
Astra – „U” Craiova 1-0
Au marcat: Florea 81.
Chiajna – ASA 2-1
Au marcat: Serediuc 76 / Brandan 28, N’Doye 90.
Petrolul – CSMS Iaºi 1-2
Au marcat: Benga 13 / V. Gheorghe 4, Frãsinescu 86.
Meciurile Pandurii – FC Voluntari ºi CFR Cluj – Steaua s-au jucat

asearã.
FC Botoºani – ACS Poli, astãzi, ora 18.30
Dinamo – Viitorul, astãzi, ora 20.30

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport
Universitatea n-a mai zburdat ca

în meciul cu Dinamo, fiindcã a în-
tâlnit o echipã de alt calibru, cu care
în prima reprizã a jucat de la egal
la egal. Înainte de pauzã, Bawab a
avut ocazia de a-ºi continua seria
de goluri, dar Gavrilaº s-a dovedit
un substitut de calitate pentru
Lung junior. Dupã pauzã alb-albaº-
trii au trecut rar centrul, schimbã-
rile lui ªumudicã având efect în
evoluþia gazdelor. Dacã „astralul”
înlocuit doi mijlocaºi cu doi ata-
canþi, Sãndoi a acþionat târziu ºi
invers, vârfurile Bawab ºi Nuno
Rocha lãsând locul mijocaºilor
Bãluþã ºi Madson. Astra a avut
posesie superioarã ºi a pus presiu-
ne pe careul lui Bãlgrãdean, dar
ocaziile au apãrut rar. Echilibrul de
pe tabelã a fost rupt nu de o sclipi-
re a lui Budescu sau Niculae, ci de
centralul Balaj. Acesta i-a refuzat
lui Ivan un penalty clar, la faultul
lui Moraes ºi apoi a arãtat centrul
când Florea a blocat ca la volei
respingerea lui Vãtãjelu, mingea
intrând în poartã. Aceluiaºi Vãtã-
jelu i-a fost negat golul, de inter-
venþia lui Gavrilaº la o loviturã li-
berã trasã spre vinclu. Dacã nu i-a
acordat un penalty, lui Ivan i-a ofe-
rit Balaj un cartonaº roºu, imediat
dupã gol, cel mai în formã alb-al-
bastru lipsind astfel la derby-ul de
play-off cu ASA.

Emil Sãndoi nu s-a pronunþat
în privinþa fazelor controversate,
rezumându-se sã spunã cã Uni-
versitatea merita un egal: „În pri-
ma reprizã ne-am comportat bine

Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-0Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-0Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-0Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-0Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-0
Stadion: „Marin Anastasovici”, spectatori: 3.000
A marcat: Florea 81
Astra: Gavrila’ 7 – Pedro Miguel 6, Gãman 7, G. Alves 7, J. Morais 5

– Lovin 6 – Enache 6 (75 Tembo) 6, Teixeira 5 (46 D. Niculae) 7,
Boldrin 7, De Amorim 5 (46 Florea) 7 – Budescu 7.  Antrenor: Marius
‘umudicã

Universitatea: Bãlgrãdean 7 – Achim 6, Popov 5, Kay 6, Vãtãjelu 5 –
Ivan 6, Dumitra’ 5, Mateiu 7 (88 Curelea) 5, Bancu 6 – N. Rocha 5 (73
Bãluã) 5, Bawab 6 (79 Madson) 5. Antrenor: Emil Sãndoi

Arbitru: Cristian Balaj 4.
Eliminat: Ivan 82

Arbitrul i-a
refuzat un
penalty lui Ivan
ºi a validat golul
cu mâna înscris
de Florea

în ambele faze, iar în a doua As-
tra a pus presiune, deºi nu a avut
ocazii foarte clare. La Ivan a fost
o fazã controversatã ºi nu pot sã
spun exact ce s-a întâmplat. N-
am vãzut faza golului ºi nu mã
pronunþ. Echitabil ar fi fost un
rezultat de egalitatea. M-ar încãlzi
cu ceva dacã aº reproºa arbitru-
lui? Îmi pare rãu cã am pierdut
acest joc, pentru cã nu cred cã
meritam. Cu ASA este un joc im-
portant pentru play-off, dar nu
este decisiv, pentru cã mai sunt
atâtea etape de jucat”. Portarul
Cristian Bãlgrãdean: „E o frustra-
re mare, pentru cã am venit la
Giurgiu cu gânduri mari, iar dupã
aspectul jocului cred cã meritam
cel puþin un punct. Trebuie sã ui-
tãm repede aceastã înfrângere ºi
sã ne pregãtim pentru jocul cu
Târgu Mureº”. Bogdan Vãtãjelu:
„Nu meritam sã pierdem. În re-
priza secundã probabil cã ne-a
fost fricã sã nu luãm gol ºi nu ne-
am creat prea multe ocazii. Este
vina mea la gol. Cu siguranþã o sã
ne revenim pentru partida cu ASA,
ca ºi dupã alte alte ºocuri. Târgu
Mureº este o contracandidatã la
play-off ºi trebuie sã câºtigãm”.

În schimb, ªumudicã l-a com-
plimentat pe Balaj dupã ce acesta
i-a facilitat victoria: „Craiova are o
echipã foarte bunã, victoria este
foarte importantã. Cred cã un re-
zultat de egalitate era echitabil. Îl
felicit pe Balaj, a arbitrat bine, a
demonstrat cã este unul dintre cei
mai buni arbitri români”.
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