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- Numai când vine pe la mine în vi-
zitã, Popescu poate sã vorbeascã.
Acasã la el niciodatã n-apucã sã
spunã o vorbã mãcar.
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O nenorocire de proporþii, ca cea petrecutã zilele trecute, într-un club din Bucu-
reºti, a generat un imens ºoc emoþional, ca amplitudine ºi arie de propagare. Toatã
lumea are ceva de spus, de comentat, de vociferat, de condamnat, la o întâmplare
tragicã, soldatã cu morþi ºi rãniþi, la care detaliile se amestecã parcã voit, dorindu-se

premeditat ocultarea erorilor umane.

Realizarea
IAR-99

ªoim (TD)
va asigura

continuarea
tradiþiilor

profesionale
ale

specialiºtilor
români

Sã fii þãran, e lucru mare!
ComerþulComerþulComerþulComerþulComerþul
la Cetatela Cetatela Cetatela Cetatela Cetate
sau cumsau cumsau cumsau cumsau cum
normalitateanormalitateanormalitateanormalitateanormalitatea
se decanteazãse decanteazãse decanteazãse decanteazãse decanteazã

Drama prin care trec victimele incendiului de la clubul
bucureºtean Colectiv nu i-a lãsat indiferenþi pe craioveni.
Peste o sutã de persoane au venit, ieri dimineaþã, la Cen-
trul Regional de Transfuzii Sanguine, sã doneze sânge pen-
tru rãniþii care se zbat între viaþã ºi moarte în spitalele
bucureºtene.  Tinerii s-au mobilizat ºi, în doar câteva ore,
numãrul donatorilor s-a triplat faþã de o zi
obiºnuitã. ªi este doar începutul, promit cei
care au þinut sã-ºi arate astfel solidaritatea.
În zilele urmãtoare ºi mai mulþi colegi de
liceu, facultate sau serviciu vor veni sã aju-
te aºa cum pot, donând sânge.

SolidaritateSolidaritateSolidaritateSolidaritateSolidaritate
cu victimelecu victimelecu victimelecu victimelecu victimele
de la Clubulde la Clubulde la Clubulde la Clubulde la Clubul
ColectivColectivColectivColectivColectiv
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ªedinþã de Guvern
astãzi pentru
ajutorarea
familiilor care
suferã în urma
tragediei

ªedinþa sãptãmânalã a
Guvernului a fost devansa-
tã cu o zi pentru ca Execu-
tivul sã acorde urgent
ajutoare familiilor care ºi-
au pierdut copiii în trage-
dia de la Clubul Colectiv,
dar ºi pentru a face unele
modificãri legislative la
cererea MAI ºi ISU, au
declarat pentru MEDIAFAX
surse guvernamentale.
“Premierul Victor Ponta i-a
convocat pe miniºtri,
astãzi, în ºedinþã de Gu-
vern, pentru ca Executivul
sã aprobe cât mai repede
acordarea de ajutoare
familiilor care ºi-au pier-
dut copiii în tragedia de la
Clubul Colectiv. De aseme-
nea, în ºedinþã vor fi
efectuate mai multe modi-
ficãri legislative care au
fost cerute de Ministerul de
Interne ºi de Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã,
modificãri ce se impun în
urma celor constatate în
urma tragediei”, au spus
pentru MEDIAFAX, surse
guvernamentale. De obicei,
Guvernul se reuneºte în
ºedinþã ordinarã în ziua de
miercuri a fiecãrei sãptã-
mâni, dar în funcþie de
situaþie, prim-ministrul
poate convoca o ºedinþã de
Guvern, ordinarã sau
extraordinarã, de câte ori
situaþia o impune.

Procurorii Parchetul instanþei
supreme au ridicat, duminicã, mai
multe documente de la Primãria
Sectorului 4 ºi de la Inspectoratul
Teritorial de Muncã, în cazul in-
cendiului izbucnit în Clubul Co-
lectiv, potrivit unor surse judicia-
re. Astfel, de la ITM au fost ridi-
cate documente privind formele
de angajare ale salariaþilor de la
clubul Colectiv, iar de la Primã-
rie, documente privind autoriza-
rea funcþionãrii clubului. Parche-
tul instanþei supreme arãta, într-
un comunicat, cã poliþiºtii bucu-
reºteni ridicã documente ”aprecia-
te ca fiind utile soluþionãrii cau-
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Acþionarii Clubului Colectiv, Costin Mincu, Alin
Anastasescu ºi Paul Gancea, sunt audiaþi în calitate
de suspecþi pentru ucidere ºi vãtãmare corporalã

din culpã, în dosarul privind incendiul în care 30 de
oameni au murit ºi alþi aproximativ 200 au fost
rãniþi, a anunþat, ieri, Parchetul ICCJ, care face

ancheta în acest caz, dupã ce procurorul general a
dispus, sâmbãtã, preluarea cercetãrilor de la Par-

chetul Tribunalului Bucureºti.

Daviþoiu spune cã numãrul mare
de victime a afectat activitatea din
spital, fiind medici care au lucrat

zei” de la sediile mai multor insti-
tuþii publice ºi private, fãrã sã pre-
cizeze numele instituþiilor.

Clubul Colectiv se aflã în sub-
solul fostei fabrici Pionierul, o clã-
dire de patru etaje, de pe strada
Tãbãcarilor, nr. 7. Firma Colectiv
Club SRL, care deþine clubul unde
a avut loc tragedia de vineri sea-
rã, din Capitalã, este deþinutã de
Alin George Anastasescu (47%),
Costin Mincu (23%) ºi Paul Cã-
tãlin Gancea (30%). Alin George
Anastasescu este din Voluntari,
judeþul Ilfov ºi are 28 de ani, Cos-
tin Mincu are 36 de ani ºi este din
Bucureºti, iar Paul Gancea are 28

de ani ºi este tot din Bucureºti.
Colectiv Club SRL, înfiinþatâ în
octombrie 2014, a avut o cifrâ de
afaceri de 45.000 de lei în 2014.

Clubul Colectiv îºi desfãºura
activitatea în baza declaraþiei pe
propria rãspundere, reprezentan-
þii Autoritãþii Locale Sector 4 nea-
vând competenþe în a controla res-
pectarea normelor PSI, susþine
Primãria sectorului 4, în declara-

þie precizându-se cã în bar/club
sunt 80 de locuri pe scaun. La
concertul de vineri seara, unde
intrarea a fost gratuitã, au asistat
circa 350 de persoane, conform
estimãrilor participanþilor. ªi la alte
manifestãri din club au participat
sute de persoane, cu mult peste
numãrul dat de unul dintre acþio-
nari în declaraþia pe propria rãs-
pundere.

”Din douã motive nu am folo-
sit-o cu ocazia apariþiei acestui tra-
gic eveniment. Având în vedere
numãrul mare de bolnavi gravi arºi
care au fost internaþi la Spitalul
de Urgenþã, respectiv 14, dimen-
siunile Unitãþii de Arºi care este
reprezentatã de cinci paturi pen-
tru îngrijirea bolnavilor arºi sunt

Directorul medical de la Spitalul Universitar: Sunt secþii
suprasolicitate, au fost gãrzi cumplite, un coºmar

Directorul medical al Spitalului Universitar, Dragoº
Daviþoiu, spune cã, în urma tragediei din Colectiv, secþiile

spitalului au ajuns “suprasolicitate”, inclusiv cea de
Urgenþe, iar gãrzile au fost “cumplite” dupã ziua de

vineri, fiind un “coºmar” mai ales duminicã.

un numãr foarte mare de ore, însã
unitatea este funcþionalã. “Sunt
secþii suprasolicitate. Terapia inten-

sivã este suprasolicitatã, chirurgia
plasticã este suprasolicitatã. Urgen-
þa, din pãcate. Am avut niºte gãrzi
cumplite dupã ziua de vineri. Ieri a
fost un coºmar. Camera de gardã
a fost plinã permanent. Este, de
asemenea, suprasolicitatã, dar
funcþionãm”, a declarat Daviþoiu.

Acesta a precizat cã spitalul nu
se poate baza foarte mult pe vo-
luntari, deºi aceºtia au venit în nu-
mãr mare. “Activitatea de volun-
tariat trebuie sã aibã o bazã legalã
foarte clarã. Nu putem implica în
activitãþi medicale decât persoane
cu o pregãtire certã, doveditã, ºi

cu forme legale foarte clare”, a ex-
plicat medicul.

La Spitalul Universitar va sosi
în cursul zilei ºi echipa medicalã
din Israel care a operat mai întâi la
Spitalul Bagdasar Arseni. “Tot aju-
torul pe care îl putem primi, ne
bucurãm”, a spus medicul. Una din
cele 20 de victime ale tragediei din
Clubul Colectiv internate la Spita-
lul Universitar de Urgenþã din Bu-
cureºti a fost externatã, luni, iar
nouã din cei 19 pacienþi spitalizaþi
în continuare sunt în stare criticã,
au anunþat reprezentanþii unitãþii
medicale.

Clinica de Arºi de la Floreasca nu poate fi folositã pentru rãniþii
din Colectiv pentru cã are doar 5 paturi ºi nu existã personal

Clinica de Arºi de la Spitalul Floreasca, inauguratã în
aprilie în urma unei investiþii de câteva milioane de euro, nu

poate fi folositã pentru persoanele rãnite în incendiul din
clubul Colectiv pentru cã, potrivit ºefului clinicii, Ioan Las-

cãr, capacitatea este foarte micã ºi nu existã personal.

absolut insuficiente raportat la lo-
tul pacienþilor. Din motive de stra-
tegie terapeuticã, am convenit ºi
am considerat necesar sã grupãm
toþi pacienþii într-o singurã loca-
þie. În acest scop, serviciul de te-
rapie intensivã le-a dedicat numã-
rul corespunzãtor de paturi, pen-
tru a aduna toþi bolnavii arºi într-

un singur sector, pentru a putea
fi monitorizaþi în comun ºi pentru
a utiliza resursa umanã cu maxi-
mã eficienþã”, a declarat, la
Digi24, ºeful Clinicii de Arºi din
Spitalul Clinic de Urgenþã Floreas-
ca, Ioan Lascãr.

El a mai spus cã ”ar fi ilogic”
sã alerge cadrele medicale ”între
douã etaje având cinci pacienþi
într-un loc ºi nouã pacienþi într-
un alt loc”. Lucrãrile la Clinica de
Arºi de la Spitalul de Urgenþã Flo-
reasca au fost finalizate în 2010,
însã aceasta a fost deschisã abia

în aprilie 2015, pânã atunci nee-
xistând aparatura necesarã. Uni-
tatea este dotatã cu o uzinã de aer
steril care intrã prin plafon ºi o
camerã pentru oxigenoterapie hi-
perbarã.

Construcþia Unitãþii de Arºi de la
Floreasca a fost realizatã în întregi-
me cu fonduri de la Primãria Sec-
torului 1 ºi a fost finalizatã în 2008.
Aparatura medicalã a fost cumpã-
ratã din fonduri de la Ministerul
Sãnãtãþii fiind alocate 4,2 milioane
de euro. Alþi 89.000 de euro au fost
primiþi din sponsorizãri.
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O nenorocire de proporþii, ca
cea petrecutã zilele trecute, într-
un club din Bucureºti, a generat
un imens ºoc emoþional, ca am-
plitudine ºi arie de propagare.
Toatã lumea are ceva de spus, de
comentat, de vociferat, de con-
damnat, la o întâmplare tragicã,
soldatã cu morþi ºi rãniþi, la care
detaliile se amestecã parcã voit,
dorindu-se premeditat ocultarea
erorilor umane. ªi nu atât pentru
punerea la zid a vinovaþilor, cât
pentru evitarea superficialitãþii în
alte situaþii viitoare. Evocând fa-
talitatea nu comitem o eroare lo-
gicã, dacã avem în vedere cã lo-
cul cel mai sigur de pe pãmânt e
patul, cum spunea un înþelept, în
care ne culcãm fãrã grijã searã
de searã, ºi totuºi în el mor cei
mai mulþi dintre oameni. Cu toate

MIRCEA CANÞÃR

Când România e o familieCând România e o familieCând România e o familieCând România e o familieCând România e o familie
acestea, inventariind atâtea ºi atâ-
tea opinii, puncte de vedere, mãr-
turisiri, relatãri, degeaba expri-
mãm regrete, altminteri circum-
scrise contextului dramatic, dacã
nu acceptãm ca premisã a dez-
baterii, uimirea deloc nãtângã cã
nu s-a gãsit nici unul dintre cei
prezenþi în sala Clubului “Colec-
tiv”, care sã realizeze pericolul
existenþei unei singure uºi de in-
trare/ieºire, ºi aceea îngustã, nu-
mãrul insuficient de extinctoare ºi
imensul risc al “efectelor piroteh-
nice”, anunþate cu patru zile îna-
inte, de unul dintre membrii for-
maþiei într-un interviu reprodus pe
site-ul ªtirilor Pro Tv, cum comen-
teazã cu uimire Alecu Racovicea-
nu un iscoditor ziarist, într-o ta-
bletã din Evenimentul Zilei. Cu
alte cuvinte, folosirea artificiilor,

într-un spaþiu închis al Clubului
“Colectiv”, de pe strada Tãbã-
cari, din Capitalã, era anunþatã.
Ori dacã în atâtea momente ale
vieþii noastre cultivãm îndoiala
anticipativã, uneori isteria prema-
turã, sindromul drobului de sare,
de aceastã datã, deºi se lansa al
doilea album al rockerilor de la
Goodbye to gravity, într-o atmo-
sferã de extaz, prilejuitã de pre-
zenþa a peste 400 de persoane,
parcã s-a dorit... ceasul rãu.
“(...)Vrem sã transpunem pu-
blicul pentru o orã ºi jumãta-
te în altã lume(...)”, declara
Alex, unul dintre membrii forma-
þiei. Nu distribuim vinovãþii. Este
treaba altora, care se ocupã de
iresponsabilitatea patronilor. Dar
am vãzut cum aratã virtuþiile în
act, cum sunt dozate intensitatea

ºi dinamismul lor, ºi cât de adec-
vatã e administrarea lor. Nimeni
nu pretinde unor tineri, majorita-
tea poate excelent dotaþi cu ta-
lent ºi inteligenþã, obedienþã oar-
bã ºi cuminþenie decelebratã.
Discutãm despre altceva la ca-
pãtul unei tragedii imense: despre
ipocrizie. Rãul s-a produs ºi nu
este vorba doar de deplângerea
pateticã a consecinþelor teribile,
soldate cu morþi ºi rãniþi. Chiar
nu-ºi au rostul glumiþele facile cu
iz de moralitate pe seama “an-
gajãrii” politicienilor, i-am vãzut
pe nu puþini confraþi, de obârºie
mai curând elitistã decât comu-
nã, preocupaþi de “stricta gesti-
culaþie a decidenþilor”. Poate cã
unii dintre ei, fie cã ne plac ori
ba, chiar au spus vorbe potrivite,
fãrã a stârni dileme ºi iritãri gra-

tuite, înþelegând prin ton ºi cum-
pãnirea gesturilor sã se integre-
ze într-un scenariu uman, într-un
raport normal cu o realitate dra-
maticã. Deplângând în atâtea ºi
atâtea situaþii criza unei virtuþi,
precum solidaritatea, am vãzut cã
totuºi, într-o lume a coagulãrilor
întârziate, solidaritatea umanã
chiar existã, nehrãnitã de emoti-
vitate parohialã, semn tonic. Fun-
daþia “Mereu aproape”, am în-
þeles condusã de jurnalista Ales-
sandra Stoicescu, despre care nu
se pomeneºte decât rareori, ne-
a dus duminicã seara într-un te-
ritoriu inefabil, probând cã soli-
daritatea rãmâne varianta caldã
a societãþii civile. Fondurile
strânse (un milion de euro) în
cadrul unui teledon vor fi donate
integral familiilor îndoliate.

Consilierii municipali au interpe-
lat autoritãþile locale, în plenul de
sãptãmâna trecutã, în legãturã cu
ritmul lent în care se asfalteazã
strãzile din cartierul Bariera Vâlcii.
Vinovatul principal este, potrivit
primarului, nimeni altul decât con-
structorul reþelei de canalizare. Ol-
guþa Vasilescu le-a explicat consi-
lierilor cã firma care a cºtigat lici-
taþia ºi care a ºi început sã lucreze
în Bariera Vâlcii a întâmpinat pro-
bleme financiare ºi a fost nevoie
de o reorganizare de ºantier. „În
cartierul acesta am avut o foarte
mare problemã pentru cã firma care
a lucrat canalizarea acolo a in-
trat în insolvenþã. Au fugit efec-
tiv din ºantier ºi a trebuit sã gã-
sim o soluþie legalã pentru a se
continua lucrãrile de acolo”.

De ce s-au întârziat lucrãrile
Primarul a precizat cã

TMUCB Bucureºi, în asociere
cu SC Mitliv au contractat lu-
crãrile pentru canalizarea cartie-
rului Bariera Vâlcii. Însã, în opi-
nia autoritãþilor, contractul a fost
”sublicitat prost” de la bun în-
ceput, proporþia fiind de 70%
pentru principalul contractant ºi
30% pentru constructorul din
Craiova. „TMUCB a fãcut lucrã-
rile cele mai uºoare ºi a lãsat
Mitliv sã le facã pe cele mai gre-
le. Apoi a trebuit sã facem ceva
astfel încât Mitliv sã poatã sã
preia tot ceea ce înseamnã par-

Asfaltarea în cartierul Bariea Vâlcii merge mai greu
din cauza constructorului care executã reþeaua de cana-
lizare. Primarul Lia Olguþa Vasilescu a promis, însã, cã
atunci când se vor termina toate lucãrilor oamenii de
acolo vor locui într-un „cartier de top” al Craiovei.

tea de contract”, a explicat prima-
rul Craiovei. O situaþie asemãnã-
toare s-a întâmplat ºi pe ºantierul
de reabilitare a Teatrului de Varã
din Parcul Romanescu, unde fir-
ma SC Atlas, care a câºtigat licita-
þia, a trebuit sã încetineascã ºi chiar
sã opreascã lucrãrile pentru cã a
intrat în insolvenþã.

Craiovenii, rugaþi sã nu se
branºeze ilegal

Deºi multe strãzi au conductele
instalate, canalizarea cartierului nu
poate sã funcþioneze deoarece tre-
buie sã fie racordatã la reþeaua

oraºului, iar acum se foreazã pen-
tru acest lucru. Dupã cum au pre-
cizat autoritãþile, se sapã pe sub
pãmânt, la 8 metri adâncime, ºi tre-
buie ca sistemul de canal din Ba-
riera Vâlcii sã ajungã în zona Pãl-
tiniº, acolo unde se aflã conducta
principalã. „Pânã în momentul în
care va ajunge canalizarea acolo,
i-am rugat pe toþi locuitorii sã nu
se branºeze ilegal la reþea, fiindcã

e logic cã ea, nefiind funcþionalã,
o sã se înfunde. ªi o sã fie aceeaºi
situaþie ca pe strada Viilor, unde
cetãþenii s-au branºat ilegal la re-
þea ºi acum refuleazã”, a atras aten-
þia primarul Lia Olguþa Vasilescu.

Strada „Carpenului”, cu probleme
Primãria Craiova spune cã nu

poate sã vinã cu asfaltarea pânã ce
nu se terminã lucrãrile de canaliza-

re, care, la rândul lor, de-
pind de execuþia racor-
dului la conducta princi-
palã. „Acum aºteptãm sã
ni se preda strãzile de cã-
tre Compania de Apã Ol-
tenia ca sã putem investi
pe ele. Vedeþi în «Prelun-
girea Teilor», care a fost
datã cãtre municipalitate,
pentru cã are ºi apã caldã
ºi canalizare pe ea, noi am
început deja sã o asfal-
tãm ºi cred cã va fi gata
la începutul sãptãmânii
viitoare”. O situaþie dife-
ritã se întâlneºte pe stra-
da Carpenului care, deºi
este o arterã importantã
pentru cartier, tot nu este
gata. Eu am cerut încã
din primãvarã – ºi cei de
la CAO sunt martori – cã

vreau sã mi-o dea prima ca sã pot
sã o asfaltez. Cine spune acum cã
le-a spus Olguþa sã plece de acolo
ºi sã lase strada fãrã branºamente,
minte”.

O investiþie
de 15 milioane de euro

Valoarea investiþiei în lucrãrile de
alimentare cu apã ºi canalizare care
se fac acum în Craiova se ridicã la
suma de 59,2 milioane de lei, din-
tre care 45,8 milioane de lei de la
Uniunea Europeanã. În contul aces-
tor sume se extinde reþeaua de ali-
mentare cu apã pe o lungime de
34 de kilometri (în zonele Brestei,
Catargiu, Sãrari ºi Craioviþa) ºi cea
de canalizare menajerã pe o lungi-
me de 72 de kilometri. În cartierul
Bariera Vâlcii se introduce canali-
zare menajerã pe o distanþã de 4,6
kilometri, fiind incluse un numãr
de 115 strãzi ºi alei. Dupã ce se
terminã canalizarea, Primãria vine
ºi asfalteazã cu bani de la bugetul
local. „Eu vã garantez cã Bariera
Vâlcii va fi un cartier de top al Cra-
iovei. Va avea canalizare, apã po-
tabilã, asfalt, dar pânã atunci tre-
buie sã trecem ºi prin aceste nea-
junsuri”, a menþionat primarul Lia
Olguþa Vasilescu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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La termenul de ieri, judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au amânat
procesul lui Costel Viorel Petcu, de
33 de ani, din comuna Leu, trimis
în judecatã pe 29 mai a.c. pentru
ultraj raportat la tentativã de omor
ºi conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice de cãtre o per-

Procesul ºoferului care a lovit intenþionatProcesul ºoferului care a lovit intenþionatProcesul ºoferului care a lovit intenþionatProcesul ºoferului care a lovit intenþionatProcesul ºoferului care a lovit intenþionat
cu maºina un poliþist amânat la Tcu maºina un poliþist amânat la Tcu maºina un poliþist amânat la Tcu maºina un poliþist amânat la Tcu maºina un poliþist amânat la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj
Magistraþii de la Tribunalul Dolj au amâ-

nat, ieri, procesul doljeanului de 33 de ani
trimis în judecatã de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj pentru ul-
traj ºi tentativã de omor. Judecãtorii au
cerut completarea expertizei medico-lega-
le dispusã în cauzã ºi au stabilit urmãtorul
termen pe 16 noiembrie a.c., când se va lua

în discuþie ºi prelungirea mãsurii arestã-
rii preventive faþã de inculpat. Acesta este
acuzat cã a trecut cu maºina pe care o con-
ducea, fãrã sã aibã permis, peste piciorul
unui agent al Serviciului Rutier Dolj care
îi fãcea semnal regulamentar de oprire,
apoi a dispãrut de la locul faptei fãrã sã-i
pese de starea celui accidentat.

soanã fãrã permis, solicitând com-
pletarea raportului medico-legal
efectuat în cauzã. În plus, dupã
cum se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei, mai sunt mar-
tori de audiat, care au fost citaþi
pentru urmãtorul termen, stabilit
pentru 16 noiembrie a.c.

Reamintim cã, pe 5 aprilie a.c.,
în jurul orei 15.30, fãrã sã deþinã
permis de conducere pentru nici o
categorie de autovehicule, Costel
Viorel Petcu (33 de ani), din co-
muna Leu, la volanul unui Audi cu
numãrul DJ-10-FTP, a ajuns pe
raza comunei Leu ºi a observat un
echipaj de poliþie care acþiona în
trafic, cu aparatul radar. A vrut sã
întoarcã maºina, dar s-a rãzgândit
ºi ºi-a continuat deplasarea, acce-
lerând. Agentul Serviciului Rutier
Dolj, Marin Papuc, a coborât de la
volanul autoturismului de servici ºi
s-a deplasat spre axul drumului, cu
faþa cãtre autovehiculul ce se apro-
pia, cãruia i-a fãcut semnal regu-
lamentar de oprire.

„Deºi a observat semnalul de
oprire fãcut de persoana vãtãma-
tã, inculpatul Petcu Costel Viorel
ºi-a continuat deplasarea, semna-
lizând dreapta ca ºi cum ar inten-
þiona sã dea curs solicitãrii func-
þionarului public, însã nu a oprit,
lovindu-l pe acesta la nivelul ge-
nunchiului drept apoi continuân-
du-ºi deplasarea în vitezã”, au re-

þinut procurorii în rechizitoriul prin
care s-a dispus trimiterea în jude-
catã a bãrbatului. Inculpatul a pã-
rãsit locul faptei, a ascuns autotu-
rismul în comuna Teasc, la locuinþa
unui prieten ºi a continuat drumul
pânã la Craiova cu un alt autotu-
rism, marca Skoda, al prietenei
sale.

Poliþistul rãnit a fost dus la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova unde i s-a pus piciorul în
ghips, iar colegii sãi au demarat
cercetãrile, reuºind, în noaptea de
5 spre 6 aprilie sã punã mâna pe
autorul faptei ºi sã gãseascã maºi-

na. Oamenii legii au stabilit cã Pet-
cu nu are permis de conducere ºi,
în plus, a mai fost condamnat an-
terior pentru infracþiuni la regimul
circulaþiei pe drumurile publice.
Costel Viorel Petcu a fost reþinut
pe 24 de ore, iar pe 6 aprilie a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã. Ul-
terior dosarul a fost preluat de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova de Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, datã fiind gravita-
tea faptei, care întrunea elemente-
le tentativei de omor.

Reamintim cã poliþiºtii ºi pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au fost anunþaþi
despre o altercaþie petrecutã în
noaptea de duminicã spre luni (17/
18 mai a.c.), în comuna Poiana
Mare, în urma cãreia un tânãr a
ajuns la spital în stare gravã. Din
cercetãrile efectuate, anchetato-
rii au stabilit cã, în noaptea res-
pectivã, puþin dupã ora 23.00,
Adrian Ionel Deicã, de 21 de ani
din Poiana Mare, dupã ce consu-
mase din plin bãuturi alcoolice, a
ieºit pe stradã, s-a întâlnit cu Adri-
an Marcu, de 22 de ani ºi, în urma
unui conflict spontan, l-a lovit de
mai multe ori pe cel din urmã cu
o bucatã de lemn în cap. Victima

Condamnat la 3 ani ºi 4 luniCondamnat la 3 ani ºi 4 luniCondamnat la 3 ani ºi 4 luniCondamnat la 3 ani ºi 4 luniCondamnat la 3 ani ºi 4 luni
de puºcãrie pentrude puºcãrie pentrude puºcãrie pentrude puºcãrie pentrude puºcãrie pentru

tentativã de omor asupra unui tânãrtentativã de omor asupra unui tânãrtentativã de omor asupra unui tânãrtentativã de omor asupra unui tânãrtentativã de omor asupra unui tânãr
Un tânãr de 21 de ani, din comuna doljeanã Poiana Mare, arestat preventiv în luna

mai pentru comiterea infracþiunii de tentativã de omor, a fost condamnat, ieri, la 3
ani ºi 4 luni de puºcãrie. Judecãtorii de la Tribunalul Dolj l-au obligat ºi la plata
sumei de 30.000 lei daune morale ºi materiale cãtre victimã ºi l-au menþinut dupã
gratii. Autorul a fost trimis în judecatã pentru cã, bãut, a bãgat în spital un alt tânãr
din localitate, dupã ce l-a pocnit cu un par în cap de mai multe ori.

a fost transportatã la spital, unde
a fost stabilizatã, a primit îngrijiri
medicale ºi a rãmas internatã,
medicii legiºti stabilind cã leziuni-
le suferite i-au pus viaþa în pri-
mejdie ºi are nevoie, pentru vin-
decare, de 85 – 95 de zile de în-
grijri medicale. În aceste condiþii
Deicã a fost reþinut de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj pe 24 de ore în cursul zilei
de 18 mai, iar pe 19 mai a fost
prezentat instanþei de judecatã cu
propunere de arestare preventi-
vã pentru tentativã de omor, pro-
punere admisã de judecãtori.

Pe 8 iulie a.c. s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care
Adrian ionel Deicã a fost trimis

în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru tentativã de omor,
iar ieri instanþa a pronunþat sen-
tinþa. Autorul ºi-a recunoscut fap-
ta ºi a cerut sã fie judecat în pro-
cedura simplificatã, beneficiind de
reducerea cu o treime a limitelor
de pedeapsã, solicitare admisã de
judecãtori, care l-au condamnat
la o pedeapsã de 3 ani ºi 4 luni
închisoare cu executare. În plus,
inculpatul a fost menþinut dupã
gratii ºi are de plãtit 30.000 lei
daune morale ºi materiale victi-
mei, dar ºi cheltuielile de spitali-
zare, care se ridicã la 9833,72 lei:
„Condamnã pe inculpatul Dei-
cã Adrian Ionel la pedeapsa de
3 ani ºi 4 luni închisoare. De-

duce din pedeapsa aplicatã in-
culpatului Deicã Adrian Ionel,
perioada reþinerii ºi arestãrii
preventive de la 18.05.2015 la
zi. Menþine mãsura arestãrii
preventive a inculpatului Dei-
cã Adrian Ionel. Admite acþiu-
nea civilã formulatã de cãtre
partea civilã Marcu Ionel Adri-
an ºi obligã inculpatul Deicã
Adrian Ionel, la plata sumei de
30.000 lei. Admite acþiunea ci-
vilã formulatã de partea civilã
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova ºi obligã in-

culpatul Deicã Adrian Ionel la
plata sumei de 9833,72 lei
reactualizatã cu indicele de in-
flaþie de la data producerii pre-
judiciului pânã la data plãþii
efective a debitului. Obligã in-
culpatul la plata sumei de 700
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Pronunþatã în ºedinþã publicã,
azi 02.11.2015”, se aratã în sen-
tinþa Tribunalului Dolj. Hotãrârea
nu este definitivã, astfel cã poate
fi atacatã cu apel, la Curtea de
Apel Craiova, atât de inculpat, cât
ºi de procurori.
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GEORGE POPESCU Nostalgii acuzatoareNostalgii acuzatoareNostalgii acuzatoareNostalgii acuzatoareNostalgii acuzatoareEtichetat, uneori, chiar în cercul unor
prieteni pe care nu-i suspectez de rea-
voinþã,cã aº fi un nostalgic n-am încetat
sã mã chestionez cu toatã gravitatea im-
pusã asupra posibilei veridicitãþi a acestui
epitet. Fireºte, aºa cum am mai notat în
câteva rânduri, neatenþi la „istoria” seman-
ticã a termenilor, trecem prea uºor cu ve-
derea modificãrile, uneori esenþiale, de
sens, ignorând, spre exemplu, cã, în ori-
gine, nostalgia a pãtruns, pe la sfârºitul
veacului al XVI-lea, direct în lexicul me-
dical. În plus, nici în discursul cotidian,
cuvântul n-ar trebui repudiat, fiindcã e în
firea fiecãruia dintre noi sã ne lãsãm ten-
taþi, emoþional ºi spiritual, de propriul tre-
cut existenþial, cu laturile sale mai luminoa-
se ºi chiar cu cele mai obscure. Timpul fuge
ireversibil ºi astfel suntem martori inocenþi
ai vieþii care se scurge ºi cãreia ne opunem
cu o rezistenþã pe care gratuitatea nu o face

mai puþin frecventabilã.
Mi-au revenit în minte aceste ambigui-

tãþi interogative contemplând, dintr-un pat
„bolnav”, nesfârºitele dispute, relatãri, co-
mentarii declanºate ºi întreþinute, uneori
cu un patos debordant sub semnul unei
emoþii gãlãgioase, de tragedia întâmplatã
la blestematul club bucureºtean.

Ceea ce m-a siderat, la un moment dat,
a fost un detaliu, poate cel mai insignifiant
în dinamica tragediei, dar pe care înclin
sã-l includ într-o logicã perfidã a acestor
ultime decenii pe care le trãim. E vorba
de fosta destinaþie a spaþiului în care s-a
produs tragedia: o fabricã de încãlþãmin-
te, una dintre fãloasã la vremea ei, din
moment ce în ea se fabrica încãlþãminte
pentru export. Abandonatã, în vuietul aiu-
ritor al distrugerilor în masã a unei eco-

nomii etichetatã, din motive pe care nicio
raþiune cât de cât normalã, numai bunã
pentru fier vechi.

ªi nu e vorba doar de aceastã fãbricu-
þã, în care trudeau ºi supravieþuiau, în po-
fida multor aberaþii ale unui sistem cen-
tralizat ºi, pe alocuri, utopic, ci de mii de
astfel de fabrici, combinate, uzine, unitãþi
de cercetare ale cãror ruine te întâmpinã
azi la tot pasul.

Paradoxul de o gravitate care, ob-
serv, ne scapã prea uºor, constã însã în
„reprofilarea” acestor clãdiri abando-
nate ºi ruinate: transformarea lor din
locuri de muncã în locuri de distracþie:
multe, rânduite la tot pasul, majoritatea
încropite în grabã, sub semnul profitu-
lui imediat ºi uºor.

Nimic n-a rezistat tãvãlugului distrugerii

fãrã noimã ºi sunt rarisime exemplele în care
vechile construcþii industriale s-au reprofi-
lat pe ceva cu adevãrat constructiv, chiar
dacã n-au lipsit nici programe investiþiona-
le, naþionale ori europene,  ºi, mai ales, în
umbra cãrora s-au derulat, în circuite de
delapidare, milioane ori miliarde de lei. ªi
de euro. Inutil de adãugat cã, rãmânând în
spaþiul divertismentului, nu cunosc niciun
caz în care în astfel de clãdiri abandonate
sã se fi amenajat o librãrie, o bibliotecã,
dacã nu chiar o salã de spectacole de care
se duce atâta lipsã.

Revenind, deci, mã întreb dacã etiche-
ta de nostalgic mai conservã ceva din
maliþiozitatea pe care nu puþini dintre lãu-
tarii acestui crud ºi sãlbãticit capitalism al
cãrui Dumnezeu e doar profitul o disti-
leazã în retortele unei retorici de mucava.

Sala de aºteptare a Centrului
Regional de Transfuzii Sanguine
din Craiova, luni dimineaþa... Zeci
de persoane stau la rând, într-o
liniºte neobiºnuitã, sã doneze sân-
ge pentru cei care au acum nevo-
ie de ajutor. S-au organizat pe re-
þelele de socializare sau, pur ºi sim-
plu, dupã ce au vãzut la TV dra-
ma atâtor tineri aflaþi acum în sec-
þiile de terapie intensivã. Georgia-
na este elevã în clasa a XII-a ºi a
hotãrât sã ajute cumva, chiar dacã
nu-i cunoaºtea pe niciunul dintre
rãniþi. „Puteam sã fiu ºi eu acolo.
Mare pãcat de ce s-a întâmplat.

Solidaritate cu victimele de la Clubul Colectiv,

La Craiova, într-o singurã zi, numãrulLa Craiova, într-o singurã zi, numãrulLa Craiova, într-o singurã zi, numãrulLa Craiova, într-o singurã zi, numãrulLa Craiova, într-o singurã zi, numãrul
donatorilor de sânge s-a triplatdonatorilor de sânge s-a triplatdonatorilor de sânge s-a triplatdonatorilor de sânge s-a triplatdonatorilor de sânge s-a triplat

Drama prin care trec victimele incendiului de la clubul bu-
cureºtean Colectiv nu i-a lãsat indiferenþi pe craioveni. Peste
o sutã de persoane au venit, ieri dimineaþã, la Centrul Regio-
nal de Transfuzii Sanguine, sã doneze sânge pentru rãniþii care
se zbat între viaþã ºi moarte în spitalele bucureºtene.  Tinerii
s-au mobilizat ºi, în doar câteva ore, numãrul donatorilor s-a
triplat faþã de o zi obiºnuitã. ªi este doar începutul, promit cei
care au þinut sã-ºi arate astfel solidaritatea. În zilele urmãtoa-
re ºi mai mulþi colegi de liceu, facultate sau serviciu vor veni
sã ajute aºa cum pot, donând sânge.

Au murit foarte multe persoane,
mulþi tineri. Tot ce ne mai rãmâne
este sã-i ajutãm pe cei care au
supravieþuit”. Printre donatorii de
sânge care s-au prezentat, ieri, la
CRTS Craiova se numãrã ºi Sorin
Mãceluicã, unul dintre cei care
duminicã seara au fãcut apel la so-
lidaritate pe reþelele de socializa-
re. „Anunþul a fost fãcut ieri sea-
rã (n.r. –duminicã searã). Poate a
fost un pic cam din scurt, dar cu
siguranþã în zilele urmãtoare vor
veni mai mulþi. Este vorba de un
gest umanitar. Am vorbit ºi cu clu-
burile moto din oraº”.

Campanie pentru donarea
de sânge pânã pe 13 noiembrie

Conducerea Centrului Regio-
nal de Transfuzii Sanguine
(CRTS) Craiova a hotãrât ca
pânã pe 13 noiembrie, de luni
pânã vineri, între orele 7.30-
14.00, sã organizeze o campanie
de donare de sânge.  Astfel, cra-
iovenii care vor sã participe la
aceastã campanie umanitarã sunt
aºteptaþi la sediul CRTS, aflat în
imediata apropiere a Policlinicii
Spitalului Judeþean. În plus, echi-
pe mobile se vor deplasa, zilele
acestea, la instituþiile din oraº care
au anunþat cã vor sã doneze sân-
ge. Printre acestea Inspectoratul
de Poliþie Judeþean Dolj, unitatea
militarã de pe strada „Vasile Alec-
sandri” sau studenþii de la Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova.

„Suntem impresionaþi de nu-
mãrul mare al oamenilor care au
venit sã doneze sânge. Practic s-
a triplat numãrul celor care au tre-

cut pragul Centrului. Mulþi au ve-
nit pentru victimele incendiului
din Capitalã însã sunt ºi aparþi-
nãtori ai pacienþilor internaþi la
Spitalul Judeþean. În general,
existã un deficit de sânge pentru
cã, de multe ori, cererea este mai
mare decât ceea ce putem oferi.
Zece spitale din judeþ primesc
produse sanguine de la noi”, a
precizat Mirela Dodocioiu, direc-
torul Centrului Regional de
Transfuzii Sanguine Craiova.

Cum se poate dona sânge
La dispoziþia donatorilor sunt

cadre medicale specialiste în do-
meniu ce respectã cu stricteþe
normele internaþionale de igienã
în timpul actului de donare. Ca
mãsurã de siguranþã pentru pa-
cienþii ce vor beneficia de pro-
dusele prelevate, se efectueazã ºi
o serie de teste în laboratoare de
specialitate pentru a exclude
eventuala transmitere a unei boli
prin transfuzie. Din cantitatea de
sânge recoltatã se vor face pre-

parate din sânge necesare pentru
intervenþiile chirurgicale, aºa cum
ar fi masa eritrocitarã, plasma
congelatã sau concentratul trom-
bocitar.

În cazul în care donatorul su-
ferã de o boalã transmisibilã,
acesta va fi informat asupra stã-
rii lui de sãnãtate. Înainte de toa-
te, pentru a dona sânge craiove-
nii trebuie sã îndeplineascã o se-
rie de condiþii. Eligibile sunt doar
persoanele cu vârsta peste 18 ani.
Totodatã, donatorii trebuie sã
aibã asupra lor buletinul sau car-
tea de identitate, sã aibã o stare
de sãnãtate bunã, sã fie odihniþi,
sã nu consume alcool cu 48 de
ore înaintea donãrii, sã aibã greu-
tatea peste 60 kg, sã nu sufere
de afecþiuni precum hepatitã,
TBC, malarie, boli de piele, ulcer
sau diabet zaharat ºi sã nu figu-
reze în registrele medicale cu boli
de inimã. Persoana care doreºte
sã doneze sânge nu trebuie sã fie
alergicã sau sã fi donat sânge cu
72 de zile înainte de recoltare.
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Duminicã, dis-de-dimineaþã, pe
un drum proaspãt asfaltat, cunos-
cut de locuitorii comunei Cetate
drept „ºeaua Târgului”, sute de
oameni se îndreptau spre târgul din
comunã. Furnicarul de aici te face
sã încetineºti maºina ºi sã te fe-

reºti de atelajele care vin ºi pleacã
dinspre târg. Afarã, destul de rece,
dupã o noapte care a lãsat ceva
semne cã focul trebuie înteþit în
sobe. Câteva dube încãrcate cu
varzã stãteau ca niºte strãjeri la
poarta de intrare în târg. Preþul,
unul sub cel din pieþele craiovene,
între 1 leu ºi 1,20 lei / kg. ªi, slavã
Cerului, cine avea rãgaz sã aleagã,
avea de unde! Imediat dupã ce in-
trãm în spaþiul amenajat al târgului
sãptãmânal din Cetate observãm
localnicii ce-ºi prezintã marfa, mai
bine decât oricare absolvent post-
decembrist de PR. Fãrã vorbe
mult, cum avem parte în pieþele
craiovene, unde samsarii cu ghiu-
luri de aur ºi lanþuri de zeci de gra-
me ne sfideazã cu logica lor de
comerciant. Dar, þidula bate oame-
nia! Au ei certificat de producãtor,
au ai timp ºi ºpagã pentru a unge
mecanismul administrativ, acolo
unde niºte primari vremelnici scui-
pã pe cei care mai þin aprinsã licã-
rirea de viaþã a satului românesc!?
Au! ªi, mai mult decât atât, au ei
parte de clemenþa cumpãratã pe
bani greu a unor purtãtori de uni-
formã ce provoacã greaþã oricãrui
rãcan din armatã!? Dar atât despre

Sã fii þãran, e lucru mare!

Într-o lume din ce în ce mai plinã de parveniþi, la cam toate
palierele vieþii sociale din România, te-ai aºtepta ca normalul sã

fie plecat hãt-departe, spre locuri la care nu avem acces.
Totuºi, nu toate lucrurile sunt atinse de meschinãria cu care

ne luptãm sau, mãcar, simulãm. Seva brutã a þãranului român
nu s-a lãsat colportatã ºi a rãmas acolo unde îi este locul.

Lângã aburul pãmântului, aproape de coºurile fumegânde ale
caselor tomnatice, în ropotele cailor care leagã câmpul de

grãdini. Oricine a trecut, duminicã, prin târgul de sãptãmânã
din comuna Cetate a simþit, vorba poetului, cã veºnicia s-a

nãscut la sat. Plini de energie, cu mâinile aspre, bãtãtorite de
munca de peste an, unii prea gârboviþi, alþii mai în putere,

agricultorii din Cetate au stat de partea cealaltã a tarabei ºi au
pus la vânzare ce le prisosea. Un comerþ sãnãtos, lipsit de specu-
lanþi, cum nu mai aveam speranþe sã mai întâlnim în vremurile

acestea, când totul pare sã fie atins de prefãcãtorie.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

comerþul craiovean. Deocamdatã.
Sã urcãm la sat. Þãranul din Ceta-
te vorbeºte prin toþii porii sãi. Are
privirea înaltã, deloc supusã, vor-
ba domoalã, deºi e oltean de câm-
pie, replica tãioasã, dacã îi pui la
încercare isteþimea înnãscutã.

„Nu existã bucurie mai mare”
Pentru cei obiºnuiþi cu locul ºi

oamenii ce vin în fiecare dumini-
cã sã facã cel mai curat comerþ
cu putinþã, totul pare ceva firesc.
Pentru alþii, veniþi din comunele
învecinate sau chiar din Mehe-
dinþi, ºansa de a cumpãra zarza-
vaturi, fructe, peºte, brânzã, car-
ne proaspãtã, pãsãri reprezintã o
experienþã cu totul deosebitã. ªi,
cum sã existe bucurie mai mare,
atunci când vezi cã, poþi cumpã-
ra toate cele de mai sus direct de
la producãtori. În fapt, o oportu-

nitate înþeleasã ºi acordatã de con-
ducerea administrativã a comunei
Cetate tuturor localnicilor. Am
întâlnit cumpãrãtori din alte co-
mune, pentru cã veste despre an-
vergura târgului de la Cetate a
ajuns cât mai departe. Am vãzut
ºi pensionari care pânã de curând
locuiserã în Drobeta Turnu Seve-
rin sau Craiova ºi acum s-au re-
tras la casele în care s-au nãscut.
„Vin în fiecare duminicã aici, la
târg, ºi îmi fac cumpãrãturile.
Cunosc de la cine iau marfa, nu
am nici cea mai micã îndoialã ºi
nu pot decât sã le acord respec-
tul meu pentru munca ce o depu-
ne an de an”, ne-a declarat prof.
dr. Ion Stângã, cunoscut isto-
ric-arheolog, fost director al Mu-
zeului Regiunii Porþilor de Fier
(Drobeta Turnu Severin), acum
retras la Cetate, în mijlocul unor
oamenii de care este mândru.

Uleiul de floarea-soarelui,
la mare cãutare

Dacã, recent, la Indagra, cine-
va a avut perspicacitatea sã tes-
teze apetitul bucureºtenilor oferin-
du-le felii de pâine tradiþionalã
peste care s-a aºezat unturã de
porc; facem o pledoarie, aici, pen-
tru cei care apreciazã hrana de la
mama naturã ºi îi informãm cã,
în târgul din Cetate ulei obþinut din
floarea-soarelui costã 5 lei/litru ºi
este cãutat chiar ºi de directorii
unor deconcetrate din Dolj, ce au
contact cu fenomenul. Telemeau
de oaia, branza de vacã sau cea
de caprã le-am gãsit la preþuri de
producãtori, cum le place unora
sã repete cu obstinaþie. Nu depã-

ºeau 12 lei/kg. Despre zarzavat nu
e cazul sã spunem prea multe.
Este la el acasã. Târgul de aici
poate fi considerat unul complet.
Gãsim inclusiv pãsãri în viu,
porci, viþei. Kilogramul de porc în
viu nu depãºea 5 lei. “Aºa este
când anul acesta am avut muncã.
Dacã s-au fãcut mai de toate, lu-
mea a avut cu ce sã-i creascã ºi,
uite, preþul porcilor este aºa scã-
zut”, ne-a precizat Gheorghe
Marcu, comerciant din Cetate.
De menþionat cã, prin muncã,
omul se referea, de fapt, la pro-
ducþie, la bucate.

Câþiva mititei calzi
ºi-o bere tihnesc oricui

Aproape de ora 11, forfota târ-
gului începe sã se estompeze.
Mulþumiþi, ºi unii ºi alþii, împãcaþi
cu afacerile fãcute se pregãtesc

sã plece spre case. În apropierea
sectorului de lactate, un miros îm-
bietor al micilor sfârâind pe gra-
tar mai face câþiva acoliþi. Cu o
bere în mânã, depãnând câteva
întâmplãri recente, localnicii sa-
vureazã momente de relaxare. Pe
care au tot dreptul sã ºi le permi-
tã. Într-o comunã în care, foarte
rar, vezi bãncile de la poartã ocu-
pate, unde casele sunt imaginea
gospodarilor care le deþin, unde
câmpul este cultivat aproape în
totalitate, parcã îþi vine sã strigi
de bucurie cã þãranul român este
ceea ce a fost dintotdeauna: un
diamant ce trebuie sã aibã ocazia
sã se ºlefuiascã. De restul se ocu-
pã el! Un mic amãnunt elocvent:
în comuna Cetate, pe hectarul de
teren agricol, investitorii locali, ºi
nu numai, sunt gata sã ofere de la
160 de milioane de lei vechi în sus.
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Pentru Statul Major al Forþelor
Aeriene Române, compania a de-
rulat un amplu Program de repa-
raþii ºi mentenantã pentru un nu-
mãr de 5 aeronave de tipul IAR –
99 Soim, cel mai mare numãr de
aeronave reparate într-un singur
an. Victor Peþa, liderul Sindicatu-
lui Liber din cadrul SC Avioane SA
Craiova ne-a declarat cã pentru
partenerii externi au fost desfaºu-
rate activitãþi de MRO (maintenan-
ce, repair, and overhaul) la aero-
nave de tip C-130 Hercules ºi s-a
certificat pentru mentenanþa avioa-
ne BOEING 737. „Avionul IAR–
99 ªOIM, între cele mai bune din
lume utilizate pentru antrenamen-
tul avansat, destinat inclusiv pen-
tru avioanele multirol, precum ºi
pentru misiuni de sprijin aerian
apropiat ºi de recunoaºtere”, sus-
þine Victor Ponta.

Relaþii de colaborare
cu Bombardier, Fokker, Israel
Aircraft Industry ºi SABCA

Istoria modelului aviatic este
una extrem de interesantã. Dupã
1990, Avioane Craiova SA a tra-
versat o perioadã dificilã din
punct de vedere economic. „În
ultimii ani însã, datorita schim-
bãrii strategiei manageriale ºi co-
laborãrii cu firme europene de
prestigiu pentru fabricarea de
componente ºi subansamble pen-
tru avioane de transport, socie-
tatea a reuºit sã iºi extindã acti-
vitatea ºi în domeniul aviaþiei ci-
vile”, se precizeazã într-un co-
municat de presã postat pe site-
ul Minsterului Economiei. Se vor-
beºte totodatã ºi despre modul în
care au fost extinse relaþiile de
colaborare cu firme precum
Bombardier Transportation, Fok-
ker Aerostructures, Israel Air-

Societatea Avioane Craiova a
primit, recent, din partea secreta-
rului de stat, coordonator al dome-
niului industria de apãrare, Sorin
Encuþescu, „Diploma de Excelen-
þã” a Departamentului pentru In-
dustria de Apãrare. Diploma a fost
înmânatã directorul societãþii, in-
g.Miºa Popic ºi a fost acordatã
pentru derularea cu succes a Pro-
gramului avionului IAR-99 ªoim ºi

pentru rezultatele deosebite obþi-
nute în activitatea de producþie ºi
export. În prima parte a anului
2015, SC Avioane Craiova S.A a în-
registrat o creºtere a cifrei de afa-
ceri de 13%, iar în domeniul expor-
tului o creºtere de 86,50%. Succe-
sul din acest an a fost asigurat de
diversificarea portofoliului de co-
menzi atât pentru piaþa internã, cât
ºi cea externã.

Principalele caracteristici tehnice ale
avionului IAR-99 Soim:
 lungimea (fãrã tubul Pitot) — 11,01 m;
 anvergura — 10,16 m;
 înãlþimea — 3,898 m;
 masa avionului gol echipat — 3320 kg ;
 masa maximã la decolare:

a) varianta lisã cu doi piloþi — 4600 kg
b) varianta de luptã cu container tun ºi patru suporþi

multipli cu 3 bombe (2 x 100 kg + 1 x 50 kg fiecare) — 5850 kg;
 tracþiunea motorului în condiþii standard — 1760 - 1814 kgf.

Din punct de vedere al performanþelor avionului cele mai
importante sunt :
 viteza maximã în zbor orizontal la 760-865 km/h;
 viteza ascensionalã la 25-30 m/s;
 plafonul practic (Vv =2,5 m/s) 12.000 m;
 lungimea de decolare 850 m; lungimea de aterizare 950 m;
 durata maximã de zbor cu combustibil intern 2h30min;
 distanþa maximã de zbor cu combustibil intern 1100 km.
 Avionul IAR-99 dispune de cinci puncte de acrosare pe care se pot monta mai multe sisteme de arme

printre care, alãturi de tunul de 2x23 mm (GSx23 L-200 lovituri), bombe: 50 kg, 100 kg, 250 kg, muniþie
autodirijatã: OPHER (LGB), rachete: Python III, R3S/R13M, R60; container FOTO/ECM/LDP.

craft Industry, SABCA s.a, nume
celebre pe piaþa aviaþiei internaþi-
onale.

IAR-99 ªoim, fiind primul avion
reactiv 100% proiectat ºi
realizat integral în România

Societatea Avioane Craiova S.A.
este renumitã ºi tradiþie, mai ales
atunci când vorbim de realizarea
avioanelor militare de tip IAR-93
Vultur pentru atac la sol, în doua
variante IAR-93 A (versiune cu unu
ºi douã scaune) cu motor Viper
632-41 ºi varianta IAR-93 B (ver-
siunea cu unu ºi doua scaune) cu
motor Viper 633-47, precum ºi
avionul IAR – 99 ªoim destinat
pentru antrenamentul avansat ºi alte
misiuni.  Specialiºtii din aviaþie sus-
þin cã dezvoltarea avionului IAR-
99 ªoim a fost demaratã în anii
1970, fiind primul avion reactiv
100% proiectat ºi realizat integral
în România ºi care se mai aflã în
serviciul Fortelor Aeriene Române.
Este practic încununarea muncii
mai multor specialiºti ºi profesio-
niºti de excepþie din domeniul ae-
ronautic ºi în mod special cei din

cadrul Institutului
Naþional de Cerceta-
re-Dezvoltare Aero-
spaþialã Elie Carafoli
– proiectant general.
Primul prototip rea-
lizat a efectuat pri-
mul zbor în decem-
brie 1985.

Avionul permit
antrenarea piloþilor
pentru a zbura
pe avionul MIG-21
Lancer

Specialiºtii din
Ministerul Econo-
miei mai susþin ºi fap-
tul cã aceste carac-
teristici ale sisteme-
lor de avionicã ºi ar-
mament ale avionu-
lui permit antrenarea
piloþilor pentru a zbu-
ra pe avionul MIG-21 Lancer sau
pe avioanele moderne ale genera-
þiei viitoare, precum F-16, care vor
intra în dotarea României în calita-
te de þarã membrã NATO. „La re-
alizarea acestui tip de avion, Avioa-
ne Craiova SA colaboreazã cu prin-
cipalele societãþi din industria ae-
ronauticã româneascã: Aerostar SA
Bacau, Aerofina SA Bucureºti, Tur-
bomecanica SA Bucureºti, IAR SA
Ghimbav, Aeroteh SA Bucureºti,
precum ºi cu Institutul Naþional de
Construcþii Aerospaþiale, Centrul de
Cercetari ºi Încercãri de Zbor”,

susþine Victor Peþa. Prin ansamblul
de capabilitãþi precum ºi nivelul
înalt de siguranþã implementat la
care se adaugã un complex de in-
teractiuni ºi simulãri de situaþii în-
tre elev ºi instructor, IAR – 99
ªoim se situeazã printre cele mai
moderne din lume. Existã foarte
puþine aeronave din aceastã cate-
gorie care sunt capabile de: inter-
ceptare, lupta aerianã apropiatã, tra-
gere ºi bombardament, navigaþie-
aterizare ºi marcare, modul de ope-
rare “manual” pentru situaþii de ur-
genþã, modul de operare “largare”
de avarie a acrosajelor.

Includerea radarului
în dotarea aeronavei

În prezent, specialiºtii de la
Avioane Craiova colaboreazã cu
cercetãtorii de la Institutul Naþio-
nal pentru Cercetãri Aerospaþiale
“Elie Carafoli” din Bucureºti pen-
tru construirea noii generaþii de
avioane de antrenament, succesoa-
rele IAR 99 ªoim TD (Technolo-
gy Demonstrator – Demonstrator
Tehnologic). Elementele de nouta-
te ale IAR-99 TD sunt : includerea
radarului în dotarea aeronavei ; sis-
tem integrat de comandã ºi con-
trol de ultima generaþie; sistem de
comunicatii actualizat; creºterea
puterii ºi reconfigurarea motorizã-
rii; reconfigurarea sistemului de
arme, adaugandu-se ºi douã grin-
de de acrosaj pentru rachete la ca-
petele planurilor; climatizare efi-
cientã ºi moderna a cabinei ; sis-
tem de casca electronica cu afisaj;
modernizarea sau adaptarea unor
sisteme de bord care sã fie aplica-
bile ºi aeronavelor existente în uz;
introducerea jambei de bot orien-
tabile, solutie aplicabila si IAR-99
existente. „Realizarea IAR-99 ªoim
(TD) va asigura continuarea tradi-
þiilor profesionale ale specialiºtilor
români, continuarea producþiei
unei aeronave 100% proiectatã ºi
fabricatã în România, dotarea for-
þelor aeriene cu un avion care asi-
gura antrenamentul avansat la cos-
turi reduse, ducerea unor acþiuni
de luptã în sprijinul forþelor teres-
tre, precum ºi posibilitatea expor-
tului unui produs românesc cu va-
loare adaugatã mare”, se mai pre-
cizeazã în comunicatul Ministeru-
lui Economiei.
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În 2011, a fost demarat Pro-
gramul „Fiecare copil la grãdini-

O lege care poate extinde programulO lege care poate extinde programulO lege care poate extinde programulO lege care poate extinde programulO lege care poate extinde programul
„„„„„Fiecare copil la grãdiniþãFiecare copil la grãdiniþãFiecare copil la grãdiniþãFiecare copil la grãdiniþãFiecare copil la grãdiniþã”””””

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

La sfârºitul lunii octombrie, a intrat în vi-
goare Legea privind stimularea în învãþã-
mântul preºcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate. Actul normativ se ba-
zeazã pe un Proiect-Pilot, susþinut în ultimii
cinci ani, împreunã cu Asociaþia OvidiuRo,
în 43 de comunitãþi din România, trei jude-

þe fãcând parte din programul iniþial – Dîm-
boviþa, Braºov ºi Dolj. Noile relglementãri
deschid porþile ºi ajutorãrii tuturor preºco-
larilor din mediul rural, mâine, la Consiliul
Judeþean Dolj având loc o întâlnire între
reprezentanþii CJ Dolj, ai ISJ Dolj ºi ai „Ovi-
diuRo”, pentru a se stabili cãile de urmat.

þã”, prin parteneriatul semnat în-
tre Ministerul Educaþiei ºi Cerce-

tãrii ªtiinþifice  ºi Asociaþia „Ovi-
diuRo”. Trei judeþe au fost alese
pentru a face parte din proiect,
Doljul fiind unul dintre ele. Era
vorba de atragerea copiilor în în-
vãþãmântul preºcolar, prin acor-
darea unor tichete valorice luna-
re în valoare de 150 de lei, dar cu
respectarea unor condiþii minima-
le: venit lunar /membru de fami-
lie de maximum 150 de lei; obli-
gativitatea pãrinþilor de a veni la
ºcoalã o datã pe lunã, în cazul
absenþei tichetele urmând sã fie
acordate în luna urmãtoare; ma-
ximum douã absenþe nemotivate
lunare ale copiilor, în cazul depã-
ºirii pierzându-se ajutorul; pãrin-
þii sau tutorii sã participe , de cinci
ori pe an, ca jutor de profesor
(educator), etc. Iniþiativa a avut
succes, iar, de la sfârºitul lunii
octombrie, a devenit lege, dând
posibilitatea extinderii ºi la ceilalþi

copii, care nu provin din familii
defavorizate.

Pânã în prezent, succes deplin
În judeþul Dolj, beneficiile au

fost remarcabile. „Am început, în
2011, cu douã comunitãþi cuprin-
se în proiect – Amãrãºtii de Sus ºi
Podari. În 2014, la acestea s-au
adãugat comunele Maglavit, Ceta-
te, Valea Stanciului ºi Calopãr, cu
unumãr de 230 de preºcolari, care
s-au adãugat celor 170 de benefi-
ciari anteriori. Au aplicat ºi alte 12
localitãþi doljene, dar, din diverse
motive, nu au îndeplinit cerinþele
legale. Au fost, în judeþ, comuni-

tãþi unde, în urma unor Hotãrâri
ale Consiliilor Locale, au fost acor-
date ajutoare, constând în îmbrã-
cãminte ºi încãlþãmite pentru co-
pii, iar, la începutul acestui an ºco-
lar, micuþii au primit rechizite ºco-
lare, din partea „Carrefour”. Oda-
tã cu apariþia noii legi, se poate
deschide ajutorarea tuturor copii-
lor din mediul rural, mai ales, de
aceea va avea loc, mâine, întruni-
rea de la Consiliul Judeþean, insti-
tuþia unde am gãsit tot timpul în-
þelegere”, a declarat prof. Monica
Tãnasie, inspector de specialitate
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

În data de 21 septembrie 2015,
a apãrut Ordinul nr.5268 al minis-
trului Educaþiei ºi Cecrcetãrii ªtiin-
þifice, prin care se aproba metodo-
logia privind echivalarea , de cãtre
Inspectoratele ªcolare Judeþene, a
perioadelor de studii efectuate în
strãinãtate. Cei care solicitã în-
scrierea într-o unitate ºcolarã tre-
buie sã facã divada studiilor efec-
tuate în þara din care vin, iar, pen-
tru aceasta, pãrintele sau tutorele
legal întocmeºte un dosar necesar
echivalãrii, cu un conþinut amplu:

Echivalare pentru copiiiEchivalare pentru copiiiEchivalare pentru copiiiEchivalare pentru copiiiEchivalare pentru copiii
care au studiat în strãinãtatecare au studiat în strãinãtatecare au studiat în strãinãtatecare au studiat în strãinãtatecare au studiat în strãinãtate
Copiii care au studiat în strãinãtate, în învãþãmântul preuniversitar, dar care

doresc sã se întoarcã în þarã, o pot face, bineînþeles cu acordul pãrinþilor sau tuto-
rilor legali, iar echivalarea studiilor poate fi fãcutã, în conformitate cu legislaþia
actualã. Stã, acum, la latitudinea Inspectoratelor ªcolare Judeþene sã punã la punct
un plan de acþiune pentru intrarea în legalitate din acest punct de vedere.

o cerere în acest sens; foaia matri-
colã, în original, pentru clasele efec-
tuate în România, acolo unde este
cazul; aceleaºi acte, dar în copie,
eliberate de instituþiile de învãþãmât
din strãinãtate, din care sã rezulte
disciplinele studiate ºi calificative-
le sau notele obþinute, cu traduce-
rile  autorizate ºi documentul de
identificare valabil.

ISJ DOLJ vrea
un plan de acþiune

Dosarul respectiv se depune la

unitatea ºcolarã inde se
doreºte ca elevul sã-ºi
desãvârºeascã studiile, iar
entitatea respectivã va
transmite, cãtre Inspec-
toratele ªcilare Judeþene,
dicumentele respective. Elevul au-
dient participã la cursuri, iar, dupã
echivalare, se va elibera un atestat,
în 30 de zile lucrãtoare de la înre-
gistrarea la Inspectoratele ªcolare
Judeþene, iar, dacã nu este com-
plet dosarul, echivalarea poate fi
fãcutã, dupã aceeaºi perioadã, de

la definitivarea actelor ºi nu se per-
cep taxe. „În acest moment, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj
este în plinã realizare a proceduri-
lor interne, astfel încât Comisia de
Evaluare sã se poatã întruni o datã
pe lunã, cu timp de lucru de cinci
zile. De aminitit cã diplomele de Ba-

calaureat, de absolvire a unor ªcoli
Post-Liceale sau Profesionale, din
strãinãtate, vor fi evaluate, ca ºi
pânã acum, de cãtre MECS ºi Cen-
trul Naþional de Recunoaºtere ºi
Echivalare a Diplomelor ”, a de-
clarat prof. Janina Vaºcu, inspec-
tor general adjunct al ISJ Dolj.

La începutul acestei luni, a expirat data de depune-
re a dosarelor elevilor care pot beneficia de „Bani de
liceu”, un proiect desfãºurat de cãtre Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice. Pe lângã cererea pro-
priu-zisã, solicitanþii trebuie sã ataºeze ºi adeverinþe
de venit, din care sã rezulte cã nu s-a depãºit cuantu-
mul de 150 de lei/membru de familie, pe ultimele trei
luni consecutive anterioare demersului,  fãcând abs-
tracþie celelalte forme de ajutor social oferite de cãtre
stat (alocaþii, ajutoare sociale, etc.). De asemenea, ele-
vul pierde stimnulentul de 180 de lei lunar dacã are un
numãr de absenþe nejustificate de mai mult de 20, a
fost eliminat între 3-5 zile de la cursuri, are nota sub 7
la „purtare”, sau nu mai frecventeazã orele ori a fost
exmatriculat. Pânã în acest moment, la Dolj, au fost
depuse 1.175 de dosare, cele mai multe venind din
partea celor ºcolarizaþi la Colegiul Naþional Economic

Peste 1.100 de eleviPeste 1.100 de eleviPeste 1.100 de eleviPeste 1.100 de eleviPeste 1.100 de elevi
au depus cereri pentru „Bani de liceu”au depus cereri pentru „Bani de liceu”au depus cereri pentru „Bani de liceu”au depus cereri pentru „Bani de liceu”au depus cereri pentru „Bani de liceu”

„Gheorghe Chiþu” Craiova (188), dupã care urmeazã
Colegiul Tehnic „ªtefan Milcu” Calafat (141) ºi Cole-
giul Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”
Craiova (120). Din mediul rural, cele mai multe dosa-
re au venit din partea celor ºcolarizaþi la Liceul „Con-
stantin Nicolãescu - Plopºor” Pleniþa (83), aproape
fiind ºi Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”
Melineºti (65), cele mai puþine cereri aparþinând de
Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” Cîrcea, cu
numai douã solicitãri. „Aºa cum spune ºi legea, s-au
luat în calcul veniturile familiei, fãrã alte ajutoare acor-
date de cãtre stat. Pânã pe 6 noiembrie se pot depune
contestaþii, dupã aceea putând vorbi de numãrul total
al dosarelor care vor intra în platã. Este un stimulent
care poate fi benefic pentru elevi ºi nu numai”, a de-
clarat prof.  Nicuºor Cotescu (foto), inspector ge-
neral adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
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„La hanu’ cu veselie” vor în-
tâmpina publicul cunoscuþii inter-
preþi craioveni Niculina Stoican,
Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Pe-
tricã Mîþu Stoian, Constantin En-
ceanu, Lavinia Bîrsoghe, Aneta
ªiºu, Liliana Popa, Cristian Bãnã-
þeanu, Ciri Mayer ºi Liviu Dicã. Li
se va alãtura îndrãgita cântãreaþã
de muzicã popularã Nicoleta Voi-
ca, iar prezentator al spectacolului

Jocuri populare specifice zonei Olteniei,
melodii noi ºi un invitat special în recital,
cunoscuta solistã Nicoleta Voica – toate fac
parte din cea mai recentã premierã a Ansam-
blului Folcloric „Maria Tãnase”. Sugestiv
intitulat „La hanu’ cu veselie”, spectacolul
va avea loc mâine, 4 noiembrie, începând cu

ora 18.00, pe scena Teatrului pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”. Evenimentul este orga-
nizat în colaborare cu Primãria municipiu-
lui Craiova ºi Asociaþia „Craiova Capitalã
Europeanã a Culturii 2021” ºi precede alte
spectacole pe care artiºtii le vor oferi în
preajma sãrbãtorilor de iarnã.

va fi actorul ºi omul de televiziune
Alexandru Pop, alias Vãru’ Sãndel.
De asemenea, vor urca pe scenã
orchestra ºi dansatorii Ansamblu-
lui Folcloric „Maria Tãnase”.

Potrivit maestrului dirijor Nicu
Creþu, titlul spectacolului reflectã
toate momentele artistice ºi atmo-
sfera de voie bunã de care publi-
cul se va bucura. „În toate piesele
selectate împreunã cu soliºtii ºi în

toate partiturile pe care le-am or-
chestrat, elementul de bazã este
veselia. Pentru cã avem nevoie de
aºa ceva. Din repertoriul destul de
vast al interpreþilor, am ales cânte-
ce noi ºi, în general, melodii care
sã serveascã titlul spectacolului”,
a declarat, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, Nicu Creþu, cãruia
îi aparþine conducerea artisticã a
spectacolului de mâine-searã.

Voie bunã vor aduce ºi jocurile
populare prezentate, alese de ma-
estrul coregraf Ionel Garoafã nu
numai din Oltenia, ci ºi din alte zone
folclorice, precum Muntenia, Mol-
dova ºi Transilvania. „Vom face o
incursiune în jocurile populare nu
numai olteneºti, însã ele vor fi pre-
ponderent din Valea Dunãrii, adicã
spre Calafat, Ghidici, Ciuperceni.

Am cãutat sã aducem în scenã jo-
curi bãtrâneºti, pe care spectatorii
le recunosc. Aºa e Boiereasca, ju-
catã odinioarã. Apoi Zapciu, Sârba
soacrelor, Trei pãzeºte, Hora fete-
lor din Valea Lazului, Sârba lui
Tache. Cred cã publicul va fi foarte
încântat când le va revedea”, con-
siderã coregraful Ionel Garoafã.

Biletele pentru spectacolul în
premierã „La hanu’ cu veselie” se
gãsesc la vânzare la sediul Ansam-
blului Folcloric „Maria Tãnase”
(Craiova, strada „Criºului” nr. 9,
în spatele Jandarmeriei) ºi la se-
diul Teatrului pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri” (Calea Bucureºti nr.
56). Preþul unui bilet este de 30 lei,
cu reducere la 20 lei pentru elevi,
studenþi ºi pensionari.

Reprezentaþiei de mâine-searã îi

vor urma, pânã la sfârºitul anului,
altele pe care artiºtii ansamblului
craiovean le pregãtesc pentru pu-
blic. «Cu siguranþã vom avea un
spectacol de sãrbãtori, aºa cum i-
am obiºnuit pe craioveni. Ne gân-
dim încã de pe-acum la un invitat
special, care sã îmbine în program
colindele cu cântecele de petrece-
re. Vom merge la Cãminul pentru
bãtrâni, pentru cã ni se pare un ca-
dou foarte frumos pe care oamenii
de acolo îl pot primi din partea noas-
trã. Apoi, cu siguranþã vom fi prinºi
în multe alte activitãþi ale Asociaþiei
„Craiova Capitalã Europeanã a Cul-
turii” ºi nu numai», a precizat, în
cadrul aceleiaºi conferinþe de pre-
sã, Oana Bicã, managerul „Ansam-
blului Folcloric „Maria Tãnase”.

MAGDA BRATU

Asociaþia „Creeazã româneºte” din Craiova, în parteneriat cu Asociaþia pentru
Tradiþia ºi Cultura Rumânilor „Dunãrea” din Kladovo (Serbia) ºi Narodno Citaliste
„Nadejda 1871” din Oreahovo (Bulgaria), deruleazã în perioada 1 august 2015 – 31
octombrie 2016, în cadrul programului european Erasmus+, proiectul „Muzeu viu:
Românii de lângã noi”. Scopul este promovarea tradiþiilor populare, a culturii ºi
spiritualitãþii româneºti pe cele trei pãmânturi româneºti, Oltenia, Timocul Sârbesc
ºi Timocul Bulgãresc, precum ºi valorizarea potenþialului creativ ºi antreprenorial
al tinerilor voluntari în cele trei organizaþii partenere.

„„„„„Muzeu viuMuzeu viuMuzeu viuMuzeu viuMuzeu viu”, ”, ”, ”, ”, un proiect cu ºi pentru românii de lângã noiun proiect cu ºi pentru românii de lângã noiun proiect cu ºi pentru românii de lângã noiun proiect cu ºi pentru românii de lângã noiun proiect cu ºi pentru românii de lângã noi

„Este o datorie moralã, o obligaþie de cã-
pãtâi ca generaþiile de astãzi sã pãstreze ºi sã
conserve tot ceea ce a reprezentat de-a lun-
gul timpului sufletul satului: datinile, obiceiu-
rile ºi tradiþiile, tot ce am moºtenit, ce ne de-
fineºte sau ne caracterizeazã ºi ne face origi-
nali în marea familie a Europei ºi a lumii. Fie
cã este vorba de Crãciun, Sfintele Paºti, în-
mormântãri, naºteri, botez, nuntã, obiceiuri-
le ºi tradiþiile sunt comune la toþi românii – ºi
aici ne referim la trei zone învecinate, zona
Olteniei ºi Valea Timocului din Serbia ºi Bul-
garia. Deºi românii din Bulgaria ºi Serbia nu
au ºcoli româneºti ºi nici legile statelor de care

Printre obiectivele pe care ºi le propu-
ne Asociaþia Membrilor Ordinului Palmes
académiques figureazã valorizarea activi-
tãþilor ce vizeazã educarea tinerilor ºi pro-
movarea limbii ºi culturii franceze. Aces-
tea sunt ºi þintele concursurilor propuse
de AMOPA. Concursul „NOUS, l’Euro-
pe” („NOI, Europa”), care se adreseazã
elevilor din ultimele douã clase de gimna-
ziu, dar ºi elevilor de liceu ºi de la ºcolile
postliceale, are ca scop trezirea conºtiin-

aparþin nu îi ajutã prea mult, pe ambele ma-
luri ale Dunãrii românii continuã, de veacuri,
aceleaºi obiceiuri ºi aceleaºi meºteºuguri. Iar
pentru ca aceastã bogãþie sã nu se piardã, cei
care încã le ºtiu ºi le au trebuie sã le transmi-
tã urmaºilor lor, celor tineri, acelora care le
vor transmite, la rândul lor, copiilor lor”,
motiveazã reprezentanþii Asociaþiei „Creeazã
româneºte” implementarea acestui proiect.

Pentru atingerea scopului, la activitãþile
proiectului participã atât generaþii mai în vâr-
stã de români din cele trei zone, pãstrãtori
de tradiþii ºi spiritualitate, dar mai ales tineri
din Oltenia ºi din Timoc. Prin participarea la

acest proiect, 30 de tineri vor fi încurajaþi
sã se informeze cu privire la tradiþiile locuri-
lor natale, la modul de pãstrare ºi promova-
re a acestora, la modalitatea de pãstrare ºi
transmitere a acestora, la dezvoltarea spiri-
tului antreprenorial prin continuarea acestor
tradiþii ºi meºteºuguri, dezvoltând economia
ºi turismul din zonele respective ºi combã-
tând ºomajul. Potrivit iniþiatorilor, tinerii „vor
fi îndemnaþi sã se implice în proiecte care
sa îi promoveze, vor înlãtura barierele de
comunicare impuse de graniþe oficiale ori
cu categorii pe care au tendinþa sã le exclu-
dã – persoane cu dizabilitãþi, cu dificultãþi
financiare, sociale, geografice, vor fi stimu-
laþi sã îºi punã în practicã inventivitatea în
crearea de lucruri originale”. Utilizate în mare
mãsurã vor fi metode de educaþie nonfor-
malã.

Proiectul trilateral „Muzeu viu: Românii
de lângã noi” se desfãºoarã pe o perioadã
de 15 luni, iar primele activitãþi au loc, zilele
acestea, la Kladovo, în Serbia. Tinerii vor par-

ticipa apoi la alte sesiuni de promovare a tra-
diþiilor, folclorului ºi meºteºugurilor româneºti
la Oreahovo (Bulgaria) ºi în Craiova.

MAGDA BRATU

Concursurile AMOPConcursurile AMOPConcursurile AMOPConcursurile AMOPConcursurile AMOPA:A:A:A:A:
Francezã ºi creativitateFrancezã ºi creativitateFrancezã ºi creativitateFrancezã ºi creativitateFrancezã ºi creativitate
Ca ºi în anul precedent, Asociaþia Membrilor Ordinului Palmes

académiques din România invitã elevii ºi studenþii sã participe la o
nouã ediþie a concursurilor organizate de AMOPA. Distincþia „Les
Palmes académiques” a fost creatã prin decret imperial, de împãra-
tul Napoleon I, la data de 17 martie 1808, ºi este menitã sã recom-
penseze serviciile aduse învãþãmântului de corpul profesoral din
sectorul educativ public.

þei europene a tinerilor.
Pentru gimnaziu, concursul constã în re-

alizarea (individual sau în grup de trei elevi)
unui studiu despre Europa, cu subiect la li-
berã alegere sau cu subiectul propus: de ce
ºi cum trebuie sã arate Europa solidarã pri-
vind problemele ecologice ale continentului
ºi ale planetei noastre? Pentru clasele de li-
ceu ºi postliceale, subiectul constã în inter-
pretarea unui extras din cartea „Elogiul fron-
tierelor” (2010) a lui Régis Debray.

Un alt concurs propus
de AMOPA, „Défense et

illustration de la Langue française”, care
se adreseazã elevilor de gimnaziu ºi de li-
ceu, dar ºi studenþilor, are trei paliere: Pre-
miul pentru exprimare în scris, Premiul pen-
tru Poezia tânãrã ºi Premiul Maupassant
pentru Nuvela tânãrã.

Informaþii suplimentare legate de re-
gulamentul acestor concursuri se regã-
sesc în fiºele de concurs puse la dispozi-
þia profesorilor de francezã de AMOPA –
România ºi colaboratorii sãi. Adresa la

care pot fi contactaþi organizatorii este
amopacraiova@gmail.com.

Coordonatorul organizãrii concursurilor
menþionate, la nivel naþional, este prof. dr.
Maria Tronea, vicepreºedintã a Asociaþiei
Membrilor Ordinului Palmes académiques
din România, care a precizat cã premierea
celor mai bune lucrãri se va face ºi la nivel
naþional, pentru o mai bunã valorizare a la-
ureaþilor, astfel încât lista cu numele elevi-
lor selectaþi la nivelul unitãþilor de învãþã-
mânt trebuie sã fie trimisã de profesorii co-
ordonatori la adresa menþionatã.
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Eclatanta revanºã a lui ErdoganEclatanta revanºã a lui ErdoganEclatanta revanºã a lui ErdoganEclatanta revanºã a lui ErdoganEclatanta revanºã a lui Erdogan

Adulat ºi detestat în egalã mãsurã, conduce de
13 ani Turcia. Duminicã, preºedintele Recep Tay-
yip Erdogan, a reconfirmat cã rãmâne singurul
mare lider politic al þãrii sale. Dacã visul sãu de a
instaura o super-preºedenþie, s-a nãruit la 7 iunie
a.c., în seara alegerilor legislative, când partidul
sãu a pierdut majoritatea absolutã deþinutã în Par-
lament, a repornit lupta. Discuþiile inoperante pen-
tru formarea unui cabinet de coaliþie, adicã eºecul,
l-au determinat sã cheme turcii din nou la urne,
pentru un alt scrutin, al patrulea în doi ani. ªi du-
minicã seara ºeful statutului turc a salutat ecla-
tanta revanºã. Partidul sãu “Justiþie ºi Dezvolta-

re” (AKP), a obþinut majorita-
tea absolutã, ceea ce atestã
imensa sa popularitate. La 61
de ani Recep Tayyip Erdogan,
rãmâne liderul politic carisma-
tic din þara sa, dupã Mustafa
Kemal Ataturk, emblematicul
pãrinte al Republicii laice. So-
sit la putere în 2003, pe ruine-
le unei grave cize financiare,
Recep Tayyip Erdogan a eli-
berat majoritatea religioasã ºi
conservatoare a þãrii de sub
jugul elitei laice ºi intervenþii-
le politice ale armatei, deve-
nind figura cea mai criticatã a
Turciei, pentru deriva auto-
cratã ºi islamistã. Asaltul asu-
pra sediul a douã canale de
televiziune, apropiate opozi-

þiei, nu a fãcut altceva decât sã ranforseze îngrijo-
rarea celor care, precum liderul opoziþiei Kemal Ki-
licdaraglu îl acuzã de “restabilitarea sultanatului”.
Luxosul ºi extravagantul palat de 500 milioane euro,
pe care l-a amenajat în urmã cu un an, este simbo-
lul “nebuniei grandorii”. Public Recep Tayyip Er-
dogan se amuzã când este numit “dictator”, dar
sistemtic îi trimite în faþa justiþiei pentru “in-
sulte”, pe toþi rivalii, jurnaliºtii sau pur ºi sim-
plu funcþionarii de rând, care îl contestã. Ma-
rele lider, cum îl apeleazã cu deferenþã fidelii,
poate rãmâne singur “la bord” pânã în 2023,
cum anunþa ex-editorialistul vedetã Kadri Gursel

de la Milliyet. Cu orice risc: pacea, coezieunea
socialã ºi stabilitatea economicã. Deºi sondajele
de opinie nu acordau mai mult de 43% pentru
AKP, partidul islamo-conservator “Justiþie ºi
dezvoltare”, acesta a venit cu 49,3% din sufragii,
ceea ce corespunde unui numãr de 316 mandate
din totalul de 550. Partidul republican al poporu-
lui (CHP) a obþinut 134 de mandate, iar partidul
naþionalist (MHP) a obþinut 41 de mandate. În
fine, partidul democratic pro-kurd (HDP), aproa-
pe la mustaþã cum se spune, depãºind puþin pra-
gul de 10%, a înregistrat 59 de mandate. Rezulta-
tul este un triumf pentru Erdogan al cãrui partid
a recuperat 3 milioane de voturi, consecinþa evo-
luþiei rãzboiului din Siria, cu criza refugiaþilor, de
acum instalatã, dar ºi relaþiilor acestei þãri - mem-
brã NATO - cu parteneri europeni care au nevoie
de Turcia. Rãzboiul cu armata PKK kurdã - orga-
nizaþie consideratã ca teroristã de UE ºi SUA - a
relansat ideea de seducþie a electoratului de
dreapta, ultra-naþionalist. Militanþii AKP au van-
dalizat sedii ale formaþiei kurde moderate HDP,
iar premierul Ahmet Davutoglu, serios implicat
în campanie, a avut mesaje de ameninþare la adre-
sa kurzilor bãnuiþi de simpatii faþã de PKK. La
unison membrii partidului pro-kurd, denunþã at-
mosfera delirantã întreþinutã de AKP, dar în mo-
mentul de faþã Erdogan are deja guvernul sãu la
comandã ºi turcii îl considerã o garanþie a stabi-
litãþii în þarã ºi regiune.

MIRCEA CANÞÃR

Liberalii din Republica Moldo-
va exclud participarea la guvernare
împreunã cu comuniºtii ºi socialiº-
tii, în contextul discuþiilor pentru
constituirea unei noi coaliþii la Chi-
ºinãu dupã demiterea guvernului
condus de liberal-democratul Vale-
riu Streleþ, a declarat vicepreºedin-
tele Partidului Liberal (PL), Dorin
Chirtoacã. “Din punctul nostru de
vedere, participarea Partidului Li-
beral la guvernare împreunã cu co-
muniºtii sau cu socialiºtii sau cu
oricare alþi reprezentanþi ai acestei
stângi care a distrus Republica
Moldova progresiv, în ultimii 25 de
ani, este exclusã. Noi avem o altã
cale”, a afirmat Chirtoacã. Vicepre-
ºedintele PL a adãugat cã formaþi-
unea sa nu este interesatã în jocu-
rile pe care le face Partidul Comu-
niºtilor, menþionând exemplul Par-
tidului Popular Creºtin Democrat
(PPCD, al lui Iurie Roºca) care a cã-
zut în capcana comuniºtilor. “Indi-
ferent ce rol ar putea juca PCRM,
pentru cã a mai jucat între anii 2005
ºi 2009, pe noi nu ne intereseazã
jocurile. Noi suntem chiar mai mult
decât uºor trecuþi prin asemenea
experienþe. De exemplu, 4 aprilie
2005, când PPCD ºi-a semnat sen-
tinþa”, a mai declarat Dorin Chirtoa-

Iranul începe
sã-ºi demonteze
centrifugele
de îmbogãþire
a uraniului

Iranul a început sã demon-
teze centrifugele destinate
îmbogãþirii uraniului,
conform acordului privind
limitarea programului
nuclear pe care l-a încheiat
cu ºase mari puteri în iulie, a
anunþat luni, într-o vizitã la
Tokyo, ºeful Agenþiei iraniene
pentru energie atomicã. “Am
început deja sã luãm mãsuri
cu privire la eliminarea
centrifugelor - cele suplimen-
tare. Sperãm ca în douã luni
sã fim în mãsurã sã ne
îndeplinim angajamentul”, a
declarat Ali Akbar Salehi,
ºeful Organizaþiei pentru
Energie Atomicã din Iran
(OEAI), pentru postul public
NHK. Postul îl citeazã pe
Salehi, pe site, afirmând cã
este necesar sã existe un
“echilibru” în implementarea
acordului, semnalând cã
Teheranul se aºteaptã ca
toate sancþiunile impuse
Iranului - aferente acestei
etape de demontare a infras-
tructurii nucleare - sã fie
anulate rapid. Potrivit
acordului de la 14 iulie,
Iranul urmeazã sã-ºi limiteze
programul nuclear - sub
supervizarea ONU - cu scopul
de a oferi asigurãri cã acesta
nu poate sã fie folosit în
vederea fabricãrii unei arme
nucleare, în schimbul anulã-
rii sancþiunilor care au izolat
Teheranul ºi i-au paralizat
economia. Într-o evoluþie
separatã, care pare sã
confirme cã Iranul a început
sã-ºi implementeze partea de
acord, 20 de membri conser-
vatori ai liniei dure din
cadrul Parlamentului iranian
i-au trimis o scrisoare
preºedintelui Hassan Rohani
cu privire la dezactivarea
centrifugelor la douã uzine de
îmbogãþire a uraniului -
Natanz ºi Fordo. “Din
nefericire, în ultimele douã
zile unii contractori au intrat
la Fordo ºi au început sã
demonteze centrifugele. Au
spus cã pot termina în douã
sãptãmâni”, afirmã aceºti
parlamentari, care se opun
acordului, citaþi de Fars. Cea
mai înaltã autoritate din
Republica islamicã, liderul
suprem ayatollahul Ali
Khamenei a aprobat acordul
luna trecutã, cu unele condi-
þii, însã parlamentarii afirmã
cã începerea implementãrii
acordului atât de devreme
este contrarã directivelor
acestuia. Centrifugele se
învârt la o vitezã supersonicã
ºi sporesc proporþia de
izotopi fisionabili din uraniu.
Uraniul slab îmbogãþit este
folosit pentru alimentarea
centralelor electrice - scopul
declarat al Iranului -, dar
poate furniza material pentru
bombe atomice atunci când
rafinat mai departe - lucrul
de care Occidentul s-a temut
cã era obiectivul ascuns al
Teheranului.

Catastrofã aviaticã în Egipt: Putin vrea o „imagine obiectivã”
asupra a ceea ce s-a întâmplat

Preºedintele rus Vladimir Putin a
declarat ieri cã prãbuºirea avionului
rus Airbus A321 în Peninsula Sinai
din Egipt este o mare tragedie ºi a
fãcut apel la anchetatori sã ofere o
„imagine obiectivã” asupra a ceea ce
s-a întâmplat. Avionul plecase din
staþiunea Sharm el-Sheikh de la
Marea Roºie ºi se îndrepta spre
oraºul Sankt-Petersburg din Rusia
când s-a prãbuºit sâmbãtã, cele 224

de persoane aflate la bord - toþi ruºi
cu excepþia a trei ucraineni - pierzân-
du-ºi viaþa. Oficiali ruºi au spus cã
avionul s-a dezmembrat în aer, cauza
rãmânând însã deocamdatã un mis-
ter. “Vreau sã transmit încã o datã
condoleanþe familiilor ºi rudelor vic-
timelor”, a spus luni Putin. “Fãrã
nicio îndoialã, trebuie fãcut totul
pentru a se ajunge la o imagine ob-
iectivã asupra a ceea ce s-a întâm- plat, pentru a ºti ce s-a întâmplat”,

a mai afirmat preºedintele rus.
“Aceste eforturi trebuie sã conti-
nue pânã când vom ºti cu sigu-
ranþã cã aceastã etapã este finali-
zatã”, a subliniat el. Purtãtorul de
cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pes-
kov, a declarat anterior cã nu poa-
te fi exclus niciun scenariu în le-
gãturã cu prãbuºirea avionului

companiei ruse Kogalîmavia (Me-
trojet). Peskov a rãspuns astfel
unei întrebãri referitoare la posi-
bilitatea unui atac terorist drept
cauzã a prãbuºirii aeronavei. Pe de
altã parte, premierul rus Dmitri
Medvedev a cerut ieri desfãºura-
rea unei anchete cuprinzãtoare
pentru a elucida circumstanþele
producerii tragediei.

Partidul conservator GERB al pre-
mierului Boiko Borisov a ieºit învin-
gãtor detaºat în alegerile municipale
din Bulgaria, câºtigând postul de pri-
mar în 22 dintre cele mai importante
27 de oraºe ale þãrii, a anunþat luni
comisia electoralã. GERB s-a impus
în cele mai mari oraºe ale Bulgariei -
Sofia, Plovdiv, Varna ºi Burgas. Ale-
gerile municipale au consolidat par-
tidul la putere ºi l-au plasat într-o
poziþie bunã pentru alegerile prezi-
denþiale de peste un an, noteazã ana-
liºtii. “Rezultatul bun al GERB este
datorat noii sale politici de dialog ºi
de toleranþã”, una diferitã de retorica
sa de confruntare din primul mandat
din 2009-2013, a explicat politologul
Andrei Raicev. Opoziþia a înregistrat
pierderi grele, socialiºtii necâºtigând
niciun post de primar în vreunul din
oraºele capitale de regiuni (27 în to-
tal în Bulgaria), fapt fãrã precedent
în istoria post-comunistã a Bulgariei.

cã. Guvernul condus de Valeriu
Streleþ a fost demis joia trecutã, în
urma unei moþiuni de cenzurã ini-
þiate de socialiºti ºi de comuniºti ºi
susþinute de Partidul Democrat
(PD), formaþiune la putere împreu-
nã cu Partidul Liberal ºi Partidul
Liberal Democrat (PLDM), într-un
moment în care tensiunile din alian-
þa proeuropeanã fuseserã amplifi-
cate de arestarea fostului premier
liberal-democrat Vlad Filat. Partidul
Democrat, Partidul Liberal ºi depu-
taþii neafiliaþi din parlamentul Re-
publicii Moldova au avut la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute prima între-
vedere pentru formarea unei noi
coaliþii de guvernare, întrevedere
care a avut loc în absenþa liberal-
democraþilor. Fostul premier Vale-
riu Streleþ, care este ºi preºedinte
interimar al PLDM, a declarat cã for-
maþiunea sa nu va participa, deo-
camdatã, la negocierile iniþiate de
democraþi, considerând cã PD a co-
mis o crimã politicã, votând pentru
demisia guvernului pe care l-a con-
dus. “Odatã ce democraþii ºi-au asu-
mat aceastã stare de haos, trebuie
sã fie pregãtiþi, aºa cum au declarat-
o public, pentru orice scenariu, cu
sau fãrã participarea PLDM la for-
marea alianþei”, a afirmat Streleþ.

Republica Moldova: Liberalii exclud orice
alianþã  cu comuniºtii ºi socialiºtii

Partidul minoritãþii turce (MDL, opo-
ziþie) nu a obþinut decât un post de
primar la Kardjali (sud). “Rezultatele
aratã cã GERB, alãturi de MDL, este
un garant pentru musulmanii bulgari,
care constituie 13% din populaþie”,
ºi-a exprimat satisfacþia Boiko Bori-
sov. “Sã fim toleranþi cu ei pentru a
pãstra stabilitatea etnicã”, a spus
Borisov duminicã searã, la finalul
celui de al doilea tur de scrutin. Pro-
gresul realizat de GERB în rândul mu-
sulmanilor s-a manifestat în special
în mici localitãþi ca Isperih ºi Kubrat
(nord-est) care votau în mod tradiþi-
onal pentru MDL. ªeful campaniei
electorale a GERB, Þvetan Þvetanov,
a declarat cã partidul a câºtigat ale-
gerile, pe lângã marile oraºe, în 129
din cele 295 de comune bulgare, un
rezultat care nu este încã confirmat
de comisia electoralã. Rezultatele ofi-
ciale complete urmeazã a fi anunþate
înainte de joi.

Bulgaria: Partidul GERB aflat la putere
a câºtigat detaºat alegerile municipale
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Anunþul tãu!
S.C. ROMCONECT ADVERTISING
SRL anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþine-
re a autorizaþiei de mediu privind
activitatea “PRODUCÞIE PUBLICI-
TARÃ “, ce se desfãºoarã în co-
muna Malu Mare T8, P23. Informa-
þiile privind potenþialul impact asu-
pra mediului pot fi consultate la
sediul APM DOLJ, Craiova, str.
Petru Rareº, Nr.1, zilnic între orele
9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM DOLJ,
pânã la data de 18.11.2015.
C O N VO C A R E
Consiliul de Administraþie al
S.C. COMAT DOLJ S.A. în confor-
mitate cu prevederile Legii 31/
1990 actualizatã ºi republicatã ,
convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor în data de
04.12.2015 ora 13,00, la sediul
societãþii din Craiova , str.
Sãrarilor nr. 31 cu urmãtoarea
ORDINE  DE  ZI:
1. Incheierea unui contract de
vânzare-cumpãrare ºi de consti-
tuire a unui drept de servitute pe
terenul situat în Calea Bucureºti
nr. 74 fost 1444; 142 în suprafaþã
de 10.628 mp.
2. Inchiriere unui contract de
constituirea unui drept de super-
ficie ºi a unei servituþi de trecere
pe terenul  situat în Calea Bucu-
reºti nr. 74 fost 144;142 în supra-
faþã de 10.549 mp.
3. Diverse.
In cazul, în care nu se întruneºte
cvorumul necesar, ºedinþa se
reprogrameazã  pentru data de
11.12.2015 în acelaºi loc la ace-
eaºi ora ºi cu aceeaºi ORDINE
DE  ZI.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGO-
PED PENTRU LIM-
BA ITALIANÃ SAU
GERMANÃ. Telefon:
0251/ 418.864.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Tele-
fon: 0760/ 084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI GARSONIERE
Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (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 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
cu trei camere, de-
comandat, zona Ra-
mada. Preþ 70.000
de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/
477.662.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.

Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
par te r.  Te le fon :
0762/280.739.

CASE

Vând casã la  gri,
zona Trenul Pier-
dut. Telefon: 0727/
316.893

Vând casã ultracen-
tral. Telefon: 0745/
156.482.
Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobila-
te, Beci tip Cramã.
Profit substanþial. Te-
lefon: 0786/193.499.

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

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefom: 0722/
297.009.

Vând casã zona Ho-
ria. Telefon: 0766/
617.885.

Vând casã comuna
Roºiile, sat Româneºti,
judeþul Vâlcea. Telefon:
0747/453.261; 0743/
102.602.

Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi-Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION,
Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.

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

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

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 dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon:
0766/250.327.

Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izolatã
termic sau schimb cu
2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.

Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.

Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.

Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.

Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.

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

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Cumpãr garsonierã
în Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

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

STRÃINE

Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.

Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.

Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.

Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100- scri-
sã- 80 lei. Telefon:
0770/ 303.445.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii naragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.

Vând Centralã electri-
cã 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 canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.

Vând frigider Electos-
tar, piese Dacia noi, bo-
canc, ghete piele, ca-
sete pãstrare arma-
ment, calculator instrui-
re copii, douã roþi 155/
13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, pre-
lucrate - 6,80 mp. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/ 687.430.

Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.

Vând urgent ºi foarte
ieftin maºinã de spã-
lat marca ARDO,
aproape nouã, cu ga-
ranþie. Telefon: 0748/
468.241.

Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon:
0766/676.238.

Vând 1+1/2 sobã de
teracotã verde, ne-
montatã, TV color 102
cm, polizor 2500 Waþi,
pat mecanic, saltea,
cãrucior handicap, dia-
film. Telefon: 0768/
083.789.

Vând loc de veci Ci-
mitirul Sineasca, groa-
pã suprapusã, douã
locuri. Telefon: 0771/
385.734.

Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.

Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.

Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.

Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. 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 set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.

Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.

Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.

Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.

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

Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
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 Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.

Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.

Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.

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

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

Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr loc de veci
Aleea A ºi B cimitirul
Sineasca. Telefon:
0726/ 426.799.

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Tele-
fon: 0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ul-

tracentral. Telefon:
0763/980.248.

Inchiriez o camerã la

bloc la o fatã cu po-
sibilitãþi de platã a

chiriei ºi utilitãþilor lu-

nar. Telefon: 0726/

497.404.

Primesc în gazdã un

bãiat. Telefon: 0765/

957.791

Primesc 2 fete în gaz-

dã, apartament 3 ca-

mere mobilat Craiovi-

þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.

Primesc în gazdã la

bloc Calea Bucurerºti

1 sau 2 fete. Telefon:
0762/850.986.

Închiriez apartament 2
camere decomanda-
te, Craioviþa Nouã-Ni-
tela, tot confortul, etaj
3, centralã, aer condi-
þionat. Telefon: 0761/
634.437.

Mobilat, douã camere

– zona: Victor Papi-

lian. Telefon: 0723/

737.611.

Urgent primesc în gaz-

dã la bloc, Calea Bu-

cureºti. Telefon: 0762/

850.986.

Primesc fete în gazdã

la bloc lângã Medici-

na Nouã. Telefon:

0351/442.970.

Închiriez garsoniera

complet mobilata,

strada Doljului. Tele-

fon: 0744/572.056.

MATRIMONIALE
Pensionar caut pen-

sionarã pentru con-

vieþuire. Telefon:

0762/728.493.

Doresc doamnã loia-

lã, sincerã cu locuin-

þã 1,65- 70/80, plãcu-

tã, fãrã vicii. Telefon:

0757/821.204.

66-170-80, nefumãtor

fãrã obligaþii, doresc

doamnã sincerã, mo-

destã, fãrã obligaþii.

Rog seriozitate. Tele-

fon: 0351/ 181.202.

Vãduv, pensionar, fizic

plãcut 179/85, 61 ani,

doresc doamnã vârstã

apropiatã plãcutã fãrã

vicii. Telefon: 0720/

0582.934.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul

(meseria), foarte pro-

fitabil.Telefon: 0723/

684.511.

Singura argintãrie din

Craiova, situatã în Va-

leaVlãicii (vis-a-vis de

Electrica) unde gãsiþi

bijuterii lucrate ma-

nual, cu argint la

schimb ºi manopera/

obiect. Telefon: 0351/

423.493.

PIERDERI
S.C. JIUL SA declarã

pierdut certificat con-

statator Nr. 558410/

28.12.2012. Se decla-

rã nul.

Pierdut certificat

constatator Nr.

39269/29.06.2001

la S.C. ENACOR

IMPEX SRL . Se

declarã nul.

CONDOLEANÞE

Familia Marin Sîrbu

din Goieºti regretã

profund trecerea

prematurã în ne-

fiinþã a bunului

prieten MARIAN

MÃRCULESCU.

Dumnezeu sã-l

odihneascã în  li-

niºte ºi pace!  Con-

doleanþe familiei

îndurerate!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Baschet (m) – Liga Naþionalã – etapa a
6-a: Dinamo Bucureºti – SCM U Craiova:
83-71.

Handbal (f) – Liga Naþionalã – etapa a
10-a: HCM Baia Mare – SCM Craiova: .

Cu detalii, în numãrul de mâine.

La închiderea

ediþiei

Rezultatele complete consemnate
în weekend

Liga a III-a etapa 10
Universitatea II Craiova – Minerul Motru 1-1
A marcat: Mazarache.
Universitatea II: Popescu - Ghincea, Ciocoteala, Draghici, Luica

- Hodea, Armaselu, Iuga - Mazarache, Jurj, Petre. Au mai intrat:
Cale, Girbita, Cãpãþânã, Cîrlig. Antrenor: Daniel Mogoºanu.

Liga Elitelor U19
Olimpia Satu Mare – Universitatea Craiova 4-0
Universitatea: Dicã – Medrea, Ion, Ivan, Andrei – Hodea,

Contantin – Vlãdoiu, Geanimu, Burlacu – Stroe. Au mai in-
trat: Þãrineanu, Rodeanu, Guºatu, Cãlãraºu. Antrenor: Vic-
tor Naicu.

 Liga Elitelor U17
LPS Satu Mare – Universitatea Craiova 0-0
Universitatea: Vlad – Borþa, Bãloi, Vintilã, Marcov – Þoiu,

Screciu – Buzan, Bîrzan, Gunie – Cîrlig. Au mai jucat: Con-
stantinescu, Pacionel, Zbona. Antrenor: Mugur Guºatu.

Duº rece pentru juniorii U19 ai UniversitãþiiDuº rece pentru juniorii U19 ai UniversitãþiiDuº rece pentru juniorii U19 ai UniversitãþiiDuº rece pentru juniorii U19 ai UniversitãþiiDuº rece pentru juniorii U19 ai Universitãþii
În rest, remize pentru grupele mari ale clubului

Weekend-ul trecut n-a fost unul tocmai reuºit pentru ju-
niorii mari ai Universitãþii! Astfel, dupã egalul de vineri al echi-
pei secunde, scor 1-1, pe teren propriu, cu Minerul Motru, în-
tru-un meci din cadrul etapei cu numãrul 10 a Ligii a III-a,

juniorii Under 19 au suferit un eºec drastic în deplasarea de la
Olimpia Satu Mare, jucãtorii pregãtiþi de Victor Naicu cedând
cu 0-4. Tot la Satu Mare, juniorii U17 au remizat fãrã goluri, în
timp ce juniorii B au încheiat 2-2 cu “Gicã” Popescu.

Juniori B
Gicã Popescu – Universitatea Craiova 2-2
Au marcat: Cristea, Vadasis.
Universitatea: Bobonete – Gheorghescu, Cojocaru, Sima,

Vadasis – Stãiculescu, ªerban, Dobre – Mihãilã, Cristea,
Gîrbiþã. Au mai jucat: Pîrvuleasa, Grigoraºcu, Baciu. Antre-
nor: Marian Calafeteanu.

Juniori C
Gicã Popescu 2 – Universitatea Craiova 1-6
Au marcat: Militaru 2, Niþuicã 2, Stoicescu, Popa.
Universitatea: Manea – Anghel, Ionescu, Stoicescu, Popa

– Manea, Niþuicã, Pãtulea, Baiaram – Pacionel, Militaru. Au
mai jucat: Drãgãnoiu, Pãun. Antrenor: Nelu Petriºor.

Juniori E
Universitatea Craiova – Oltenia Craiova 4-1
Au marcat: B. Duþã, L. Duþã, Capac, Sichitiu.
Universitatea: Vlãsceanu – Sîrbu, Zaharia, Nedelcu, Le-

pãdãtescu, L. Duþã, B. Duþã, Capac. Au mai intrat: Gãgeatu,
Olãroiu, Sichitiu, Cîrtilã. Antrenor: Bogdan Vrãjitoarea.

 Juniori F
Universitatea Craiova – ªoimii ªtiinþa 9-13
Au marcat: Vancea 2, Mãgãrea, Dumitru, Preoteasa, Pre-

descu 2, Bãloi, Burtã-Verde.
Universitatea: Ghiþã - Dumitru, Mãgãrea, Preoteasa, Ene,

Predescu, Vancea, Bãloi, Tulitu, Cârciumaru, Burtã-Verde, For-
þan, Firu, Badea, Pîrvescu, Cosma. Antrenor: Dumitru Barbu.

Monica Niculescu, care a câºtigat turneul ITF
de 100.000 de dolari de la Poitiers (Franþa), a ur-
cat ºapte locuri în clasamentul WTA ºi se aflã pe
poziþia 39, cu 1245 de puncte, iar Simona Halep,
eliminatã încã din grupele Turneului Campioane-
lor, se menþine pe locul doi, cu 6.060 de puncte,
conform clasamentului WTA dat publicitãþii ieri.

În top 200 se mai aflã Irina-Camelia Begu,
menþinere pe locul 31, cu 1.630, Alexandra Dul-
gheru - coborâre de pe 57 pe 56, cu 973 de punc-
te, Andreea Mitu - menþinere pe 99, cu 628 de
puncte, Patricia Maria Þig - menþinere pe 117,
cu 520 de puncte, ºi Ana Bogdan - coborâre de
pe 146 pe 147, cu 382 de puncte.

Primele 10 poziþii aratã astfel: 1. Serena Wil-
liams (SUA) 9.945p, 2. Simona Halep 6.066p, 3.
Garbine Muguruza (Spania) 5.200p, 4. Maria ªara-
pova (Rusia) 5.011p, 5. Agnieszka Radwanska
(Polonia) 4.500p, 6. Petra Kvitova (Cehia) 4.220p,

Clasamentul WTA: Halep se menþine
pe doi, Niculescu urcã ºapte locuri

7. Flavia Pennetta (Italia) 3.621p, 8. Lucie Safa-
rova (Cehia) 3.590p, 9. Angelique Kerber (Ger-
mania) 3.590p, 10. Timea Bacsinszky (Elveþia)
3.133p.

Astãzi
GRUPA A: Real Madrid (7p)

– Paris SG (7p), ªahtior
Doneþk (0p) – Malmo FF (3p).

GRUPA B: Eindhoven (3p)
– Wolfsburg (6p), Manchester
Utd (4p) – ÞSKA Moscova
(4p).

GRUPA C: FK Astana (1p) –
Atletico Madrid (6p), Benfica
(6p) – Galatasaray (4p).

GRUPA D: Monchengladbach
(1p) – Juventus (7p), Sevilla
(3p) – Manchester City (6p).

Cu excepþia partidei Astana
– Atletico, ora 17:00, toate
celelalte vor debuta la ora
obiºnuitã, 21:45.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA
GRUPELOR – ETAPA A 4-A

Mâine
GRUPA E: Barcelona (7p)

– BATE Borisov (3p), AS
Roma (2p) – Bayer Leverku-
sen (4p).

GRUPA F: Bayern Mun-
chen (6p) – Arsenal (3p),
Olympiakos (6p) – Dinamo
Zagreb (3p).

GRUPA G: Maccabi Tel
Aviv (0p) – FC Porto (7p),
Chelsea (4p) – Dinamo Kiev
(5p).

GRUPA H: Lyon (1p) –
Zenit St. Petersburg (9p),
Gent (1p) – Valencia (6p).

Partidele sunt programate
de la ora 21:45.

DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Oþelul – Ceahlãul.
DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul

de la Paris, în Franþa: ziua a 2-a.
DIGI SPORT 3
17:30 – FOTBAL ÎN SALÃ –

Liga I: City’us Tg. Mureº – Auto-
bergamo Deva.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 1
17:00, 21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: FK Astana – Atletico
Madrid, Real Madrid – Paris SG.

DOLCE SPORT 2
19:00 – FOTBAL – Liga a II-a:

Oþelul – Ceahlãul / 21:45 – FOT-
BAL – Liga Campionilor: Sevilla –
Manchester City.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL

– Liga Campionilor:
Real Madrid – Paris
SG.

EUROSPORT
21:30 – BAS-

CHET (M) – Eurocu-
pa: Valencia – Vene-
þia.

EUROSPORT 2
7:30 – CICLISM

– Turul lacului Taihu,
la Wuxi, în China.

Goicea a stat.
Clasament (primele 5): 1. Goi-

cea 25p (- 1 joc), 2. Cerãt 25p (-
1 joc), 3. Bãileºti 24p (- 1 joc), 4.
Mãceºu de Sus 19p (- 1 joc), 5.
Urzicuþa 19p.

SERIA 3
Ajax Dobroteºti – Avântul Da-

neþi 2-2, AS Rojiºte – Amãrãºtii
de Jos 5-1, Viitorul Sadova –
Avântul Dobreºti 1-3, Fulgerul
Mârºani – Viitorul Gângiova 11-
2, Amãrãºtii de Sus – Unirea Tâm-
bureºti 2-2, Victoria Cãlãraºi –
Tricolor Dãbuleni 2-4, Apele Vii –
ªtiinþa Celaru 0-3.

Clasament (primele 5): 1. Ce-
laru 22p, 2. Dobroteºti 21p, 3.
Tâmbureºti 19p, 4. Sadova 19p,
5. Amãrãºtii de Sus 18p.

SERIA 4
Unirea Câmpeni – Sporting Leu

1-2, Viitorul Ghindeni – Arena

Preajba 4-0, Flacãra Drãgoteºti –
Progresul Mischii 0-0, Viitorul
Coºoveni – Luceafãrul Popânzã-
leºti 7-1, Atletico Zãnoaga – Avân-
tul Pieleºti 3-1, Progresul Castra-
nova – Viitorul II Cârcea 4-0, Vi-
itorul Teasc – Voinþa Puþuri 0-3.

Clasament (primele 5): 1. Leu
27p, 2. Castranova 23p, 3. Câr-
cea II 22p, 4. Ghindeni 19p, 5.
Zãnoaga 19p.

SERIA 5
AS Scaeºti – Viitorul ªtiinþa

Craiova 1-0, Voinþa Belcin – AS
Greceºti 5-2, Rapid Potmelþu –
Vulturul Cernãteºti 4-2, Valea Fân-
tânilor – Avântul Þuglui 6-1, Voin-
þa Raznic – Fortuna Craiova 6-1,
AS Pietroia – ªtiinþa Calopãr 3-4,
Jiul Breasta – Inter Secui 2-2.

Clasament (primele 5): 1. Ca-
lopãr 22p, 2. Secui 21p, 3. Viito-
rul Craiova 19p, 4. Cernãteºti 18p,
5. Potmelþu 17p.

SERIA 1
Victoria Pleniþa – Avântul Rast

4-2, Ciupercenii Vechi – Viitorul
Vârtop 7-3, Poiana Mare – Ful-
gerul Maglavit 8-1, Unirea Vela –
Galicea Mare 3-2, Viitorul Dobri-
dor – Avântul Giubega 1-1, Vânã-
torul Desa – Ciupercenii Noi 4-2,
Flacãra Moþãþei – Voinþa Caraula
5-2.

Clasament (primele 5): 1. Po-
iana Mare 26p, 2. Pleniþa 25p, 3.
Rast 25p, 4. Moþãþei 19p, 5. Ciu-
percenii Noi 15p (- 1 joc).

SERIA 2
Fulgerul Întorsura – Mãceºu

de Sus 1-2, Mãceºu de Jos – Si-
liºtea Crucii 7-1, Progresul Bãi-
leºti – Dunãrea Gighera 3-0, Pro-
gresul Cerãt – Aktiv Padea 7-0,
Seaca de Câmp – Dunãrea Ne-
goi 9-0, Viitorul Giurgiþa – Re-
colta Urzicuþa 1-1, Gloria Cata-
ne – Triumf Bârca 0-3. Unirea

LIGA A V-A – ETAPA A 10-A
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1. Astra 16 10 3 3 27-19 33
2. Pandurii 16 8 6 2 21-14 30
3. Viitorul 15 8 5 2 26-13 29
4. Steaua 16 7 6 3 18-12 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. CFR Cluj 16 7 5 4 22-15 20
9. CSMS Iaºi 16 5 4 7 13-20 19
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 16 1 6 9 11-25 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.
Pandurii – FC Voluntari 2-1
Au marcat: Rãduþ 38, Hora 70 / Todoran 13.
CFR Cluj – Steaua 2-0
Au marcat: Bruno Vitor 30, Pãun 80.
Meciurile FC Botoºani – ACS Poli ºi Dinamo – Viitorul s-au ju-

cat asearã.

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

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

Bãlgrãdean – Meci bun al
portarului ªtiinþei. A avut câteva
inetrvenþii providenþiale, inclusiv la
faza care a precedat golul. A fost
ºi pe direcþia mingii de 2-0 trimisã
de Florea în prelungiri, la cornerul
executat de Budescu direct pe
poartã sau la capul din 6 metri al
aceluiaºi Budescu, blocând la rã-
dãcina barei.

Achim – Aºteptãm cam mult
acele centrãri care ar trebui sã fi-
nalizeze învãluirile. Nici pe apãra-
re n-a mai dat randament. A fost
depãºit de Florea în duel aerian la
faza care a precedat golul ºi a ple-
cat de lângã atacantul advers pe
colþul scurt, acolo unde erau mai
mulþi coechipieri, în loc sã strân-
gã lângã Vãtãjelu.

Popov –La faza golului a fost
aerian, l-a pierdut pe Niculae la faza
ºutului blocat de Bãlgrãdean, apoi
nici nu l-a urmãrit pe aatacantul
advers nici nu a strâns la ceilalþi
adversari aflaþi în careu.

Kay – A avut o prestaþie des-
tul bunã, reuºind inclusiv câteva
verticalizãri eficiente. La faza go-
lului trebuia sã stea mai aproape
de Niculae, nu sã-l lase sã centre-
ze nestingherit.

Vãtãjelu – ªi-a asumat go-
lul primit, deºi el a reuºit sã res-
pingã, iar mingea a fost lovitã cu

Jucãtorii ªtiinþei au redus ritmul la Giurgiu, iar
erori în lanþ de poziþionare ºi marcaj au precedat

golul marcat cu mâna de Astra
mâna. Era în inferioritate pe colþul
lung, unde se aflau doi atacanþi
adverºi, iar cinci „alb-albaºtri” se
apãrau pe colþul scurt. Putea adu-
ce un punct pe final, dar portarul
Astrei s-a opus la ºutul direcþionat
spre vinclu.

Ivan – N-a mai avut vivacita-
tea din partidele anterioare, dar
putea fi decisiv dacã se acorda la
penalty la faza în care a fost trân-
tit în careu de Morais. A mai avut
o ºansã de gol, dar ºutul sãu la col-
þul scurt a fost reþinut de Gavrilaº.
Este cel mai periculos jucãtor al
Craiovei ºi reprezintã o pierdere
enormã la meciul cu ASA.

Mateiu – A alergat mult între
linii, dar de multe ori nu a avut so-
luþii pentru a lega jocul, tranziþia
pozitivã fãcându-se destul de lent.
A încercat ºi câteva ºuturi, dar nu
foarte periculoase. Pe final ajun-
sese atacant în unele faze, dupã ce
Rocha ºi Bawab au fost schimbaþi.
Din pãcate, nu are soluþii ofensi-
ve, aºa cum a fost la lansarea lui
Kay, când rãmãsese singur cu
portarul Astrei.

Dumitraº – Se vede clar cã
este improvizaþie, nu este locul sãu
acolo ºi în multe faze nu are reacþia
specificã unui mijlocaº central. ªi la
faza golului a fost destul de pasiv,
rãmânând la marginea careului.

Bancu – Evoluþie destul de
discretã. Solicitat mai mult în apã-
rare, n-a gãsit cele mai bune solu-
þii pe contraatac.

Nuno Rocha – Un alt meci
slab al capverdianului, n-a contat
în ofensivã, a pierdut multe due-
luri. Preluare penibilã la pasa lui
Bawab din prima reprizã, care-l
lãsase singur cu portarul adevrs.
În sfârºit, a fost ºi schimbat, se

putea mai devreme.
Bawab – În prima reprizã

putea deschide scorul, dar ºutul
sãu a fost respins de Gavrilaº.
Treptat, a ieºit din joc, în special
dupã ce echipa a fãcut pasul în
spate.

Bãluþã – Ieºit din formã.
Dupã ce a fost neglijat în meciul
cu Dinamo, n-a arãtat cã vrea sã-
ºi recâºtige locul de titular. Putea

specula un contraatac, dar a gãsit
cea mai proastã soluþie.

Madson – Se vede cã nu are
ritm de competiþie, reacþioneazã
târziu, nu câºtigã dueluri ºi dez-
voltã greu jocul, cu pase scurte.
Tembo a trecut de el fãrã sã-l
bage în seamã la un contraatac.
La originea fazei golului a fost
centrarea lui Boldrin, pe care Mad-
son nu l-a blocat.

Curelea – Introdus pe final, a
sãrit la douã mingi lungi aruncate
în faþã, dar fãrã realizãri.
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