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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã a murit doctorul Popescu, o
mulþime de pacienþi au fost salvaþi
de la moarte.

Guvernul a anulat imediatGuvernul a anulat imediatGuvernul a anulat imediatGuvernul a anulat imediatGuvernul a anulat imediat
mãsura de creºtere salarialãmãsura de creºtere salarialãmãsura de creºtere salarialãmãsura de creºtere salarialãmãsura de creºtere salarialã

Angajaþii care lucreazã în cadrul administraþiilor financiare au
declanºat, ieri, un protest spontan, nemulþumiþi cã salariile lor nu
au fost majorate de la 1 noiembrie, dupã modelul colegilor care
lucreazã în aparatul propriu al Ministerului Finanþelor Publice ºi
ANAF. Astfel, câteva sute de angajaþi ai Direcþiei Generale Re-
gionale a Finanþelor Publice Craiova, care include judeþele Dolj,
Olt, Gorj, Mehedinþi ºi Vâlcea, au întrerupt ºi ei lucrul ºi au ieºit în
stradã. La scurt timp dupã acest protest, premierul României, Vic-
tor Ponta, a anunþat cã Executivul a revizuit prevederea aprobatã
vineri pentru creºterea salariilor personalului din Ministerul Fi-
nanþelor, ANAF ºi alte structuri, mãsura fiind anulatã.
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Spectacole
cu Marcel

Iureº,
premierã cu
Zorro ºi un
festival de

„foc”, în noua
stagiune a

Teatrului
„Colibri”

Asta ne mai lipsea!
Pesta porcinaPesta porcinaPesta porcinaPesta porcinaPesta porcina
africanã,africanã,africanã,africanã,africanã,
la mai puþinla mai puþinla mai puþinla mai puþinla mai puþin
de 300 kmde 300 kmde 300 kmde 300 kmde 300 km
de Româniade Româniade Româniade Româniade România

O culme a cinismuluiO culme a cinismuluiO culme a cinismuluiO culme a cinismuluiO culme a cinismului
Domnul Stelian Tãnase, pânã recent director

executiv al TVR – scriitor, blog updatat, cu co-
mentarii de istorie, culturã ºi news –, supãrat
iremediabil pe toþi aceia care l-au numit în funcþie
ºi apoi l-au abandonat, scrie pe blogul personal
tableta “Dupã trei zile de doliu”. Într-o relaþie
foarte firavã cu adevãrul în general ºi una ima-

ginarã cu adevãrul pus în slujba interesului pu-
blic, opineazã domnul Stelian Tãnase cã trage-
dia de vineri a condus la un test extrem de dur
pentru toatã lumea, zilele din urmã, aidoma unei
hârtii de turnesol, permiþând “o panoramare fãrã
iluzii, la limitã, a stãrii societãþii româneºti”, în
toamna anului 2015.
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Aerul din Clubul Colectiv
conþinea o combinaþie
de otrãvuri greu de imaginat.
Pacienþii au arsuri nemaiîntâlnite

ªeful Clinii de chirurgie
plasticã de la Spitalul Floreasca,
Ioan Lascãr, a declarat, luni
searã, cã Universitatea Politehni-
ca a fãcut o evaluare a compozi-
þiei aerului din Colectiv, ce a
relevat “o combinaþie de otrãvuri
cum greu ºi-ar fi imaginat cineva
cã existã”, respectiv de monoxid
ºi dioxid de carbon, monoxid ºi
dioxid de azot, acid cianhidric,
acid clorhidric, toluen ºi xilen.
Astfel, chiar dacã iniþial au plecat
pe picioare de la club, rãniþii au
avut apoi o stare de rãu. Totodatã,
cei spitalizaþi au o evoluþie
imprevizibilã, nemaiîntâlnitã, ºi
în cazurile în care arsurile nu sunt
foarte extinse, potrivit medicului.
La rândul sãu, managerul
Spitalului “Grigore Alexandres-
cu”, Dan Enescu a spus cã nu a
mai vãzut arsuri ca la victimele
incendiului din Colectiv, deºi a
tratat de-a lungul activitãþii
20.000 de arsuri, inclusiv pe ale
bebeluºilor de la Maternitatea
Giuleºti. Cei doi medici au fãcut
aceste declaraþii la conferinþa la
care au participat la Ambasada
Franþei, cu ocazia vizitei la
Bucureºti a unor medici francezi,
în cadrul unui program de
cooperare pentru realizarea unor
centre pentru tratarea arsurilor.

135 de oameni încã internaþi
Un numãr de 135 de persoane

se aflau încã internate, ieri, în
spitalele din Bucureºti, în cea de-
a patra zi de la producerea
incendiului din Clubul Colectiv.
Bilanþul deceselor a urcat, ieri-
dimineaþã, la 32 de persoane, dupã
ce o tânãrã de 28 de ani internatã
la Spitalul “Sfântul Pantelimon” a
murit. Luni ºi-a pierdut viaþa un
tânãr rãmas neidentificat ºi care
era internat la Spitalul Militar.
Dintre cele 135 de persoane
internate în mai multe spitale din
capitalã, 18 sunt în stare criticã,
17 în stare gravã, 30 sunt intubate
ºi 71 sunt în stare stabilã.

Guvernul a adoptat, ieri, o or-
donanþã de urgenþã prin care per-
mite Inspectoratului pentru Situa-
þii de Urgenþã sã închidã ºi sã si-
gileze localurile în care se con-
statã încãlcãri grave ale mãsuri-
lor de securitate la incendiu. “Or-
donanþa de urgenþã introduce o
singurã modificare fãcutã la lege:
închiderea propriu-zisã ºi sigila-
rea nu se mai fac de administra-
tor sau de alte persoane. Se fac
direct de Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã. Asta
înseamnã cã cel care constatã
aceste încãlcãri grave trece in-
clusiv la închidere. (...) Pentru
remediere se solicitã ridicarea si-
giliului temporar – sã vinã con-

Guvernul acordã un ajutor financiar pentru familiileGuvernul acordã un ajutor financiar pentru familiileGuvernul acordã un ajutor financiar pentru familiileGuvernul acordã un ajutor financiar pentru familiileGuvernul acordã un ajutor financiar pentru familiile
celor care ºi-au pierdut viaþa în incendiul de la Colectivcelor care ºi-au pierdut viaþa în incendiul de la Colectivcelor care ºi-au pierdut viaþa în incendiul de la Colectivcelor care ºi-au pierdut viaþa în incendiul de la Colectivcelor care ºi-au pierdut viaþa în incendiul de la Colectiv
Familiile celor care ºi-au pierdut viaþa în

incendiul de vineri searã, de la Clubul Colec-
tiv, vor primi câte 5.000 lei, iar familia Mariei

Ion, mamã a 5 copii care a decedat, de ase-
menea, în incendiu, va beneficia de un ajutor
financiar de 10.000 lei, a decis Guvernul în

ºedinþa de ieri.
“În urma trage-

diei produse în sea-
ra de 30 octombrie
2015 în clubul Co-
lectiv din Bucu-
reºti, Guvernul a
decis acordarea
unor ajutoare de ur-
genþã pentru fami-
liile persoanelor
care ºi-au pierdut
viaþa în acest incen-
diu. Ajutorul, în
cuantum de 5.000
de lei, va fi acordat
familiei fiecãrei per-

soane decedate”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã a Guvernului. În plus, Executi-
vul va mai acorda un ajutor în valoare de
10.000 lei pentru familia Mariei Ion, femeia
care ºi-a pierdut viaþa în tragicul incendiu ºi
care îºi întreþinea singurã familia: cei 5 copii
cu vârste cuprinse între 11 ani ºi 23 de ani,
precum ºi tatãl paralizat, dupã ce soþul aces-
teia a decedat în urmã cu 8 ani. Titularul aces-
tui ajutor de urgenþã va fi fiica cea mare, Ca-
melia, ea fiind singurul copil major al familiei.

De asemenea, identificarea beneficiarilor ºi
plata ajutoarelor de urgenþã se va face de
agenþiile judeþene pentru plãþi ºi inspecþie so-
cialã, respectiv a municipiului Bucureºti, în
funcþie de domiciliul familiilor. Ajutorul va fi
acordat în baza unei cereri adresate agenþiei
pentru plãþi ºi inspecþie socialã din raza teri-
torialã a domiciliului ºi a unei copii a actului
de identitate.

Costin Mincu, unul dintre pa-
tronii clubului Colectiv, a transmis,
prin avocatul sãu, cã este împietrit
de durere, cã o parte din el a murit
pe 30 octombrie, la Colectiv – un
loc din care a vrut sã facã o po-
veste frumoasã – ºi cã regretã
enorm tot ce s-a întâmplat. Mesa-
jul lui Costin Mincu a fost postat
de cãtre avocatul sãu, Vlad Hosu,
pe pagina Facebook.

“Sunt împietrit de durerea din
mine ºi din jurul meu. Am pierdut
colegi ºi prieteni dragi în noaptea
care ne-a îndoliat pe toþi. Alþii se
zbat la margine de viaþã, pe paturi
de spitale. Sunt cu ei, cu toþi, în
gând, în fiecare clipã de acum ºi
pânã voi închide ochii”, spune pa-
tronul clubului.

Acesta susþine cã a vrut sã facã
o poveste frumoasã din Colectiv,
dar cã povestea s-a sfârºit printr-
un coºmar. “Am vrut sã fac din
Colectiv o poveste frumoasã, pen-
tru cã am crezut mereu în pasiu-

Preºedintele Klaus Iohannis l-a
primit, ieri, la Palatul Cotroceni pe
omologul sãu din Polonia, Andrzej
Duda, aflat în vizitã oficialã în Ro-
mânia. Ceremonia primirii a avut
loc pe platoul oficial de la Palatul
Cotroceni, unde, dupã intonarea
imnurilor celor douã state, preºe-
dintele Poloniei a dat onorul Regi-
mentului de Gardã ºi Protocol. Din
delegaþia preºedintelui Klaus Io-
hannis au fãcut parte consilierii
prezidenþiali Dan Mihalache, Ion
Opriºor, Lazãr Comãnescu, An-
drei Muraru, Leonard Orban, Cos-
min Marinescu, ambasadorul Ro-
mâniei în Polonia, Ovidiu Dran-
ga, ºeful Statului Major General,
generalul-locotenent Nicolae Ciu-
cã, ºi secretarul de stat în MAE
George Ciamba. ªi ºeful Executi-
vului s-a întâlnit, ieri, la Palatul
Victoria, cu preºedintele Poloniei,
aflat în vizitã oficialã în România.
“Dumneavoastrã ºi poporul polo-
nez aþi fost mereu alãturi de noi
în momente dificile ºi ºtiu cã ºi

Arafat: ISU poate închide imediat localurile în care
se constatã nereguli ale mãsurilor de securitate la incendiu

structorii sau cine trebuie sã facã
lucrarea –, dupã care vin pom-
pierii, constatã ºi din nou va pu-
tea sã activeze dupã ce obþine
autorizaþia nouã”, a explicat Ara-
fat, la Palatul Victoria. El a apre-
ciat cã prin modificãrile introdu-
se ieri”va fi mult mai rapidã ºi
mai corectã aplicarea legii”.

Potrivit lui Arafat, pânã acum
pompierii puteau sã sesizeze ne-
regulile ºi sã recomande patroni-
lor cluburilor remedierea lor. “Nu
puteau sã sigileze ºi sã închidã.
Plecau ºi persoana putea sã con-
tinue activitatea. Acum douã mo-
tive vor opri aceastã persoanã (sã
continue activitatea – n.r.): cã va
deveni infracþiune ºi riscã un pro-

ces penal. Acum pompierii vor
închide cu sigiliu (...) ºi înseam-
nã cã, dacã rupe sigiliul pompie-

rilor, e o încãlcare gravã a legii ºi
este penal”, a explicat secretarul
de stat în MAI.

Preºedintele Poloniei,
primit la Palatul Cotroceni

de data aceasta este la fel”, a afir-
mat Victor Ponta, la începutul con-
vorbirilor.

Liderul polonez va prezida alã-
turi de preºedintele Iohannis reu-
niunea la nivel înalt a statelor din
Europa centralã ºi de est care are
loc astãzi la Palatul Cotroceni. La
reuniune vor participa secretarul
general adjunct al NATO, Alexan-
der Vershbow, preºedinþii Bulga-
riei, Rosen Plevneliev, Republicii
Estonia, Toomas Hendrik Ilves,
Republicii Letonia, Raimonds Ve-
jonis, Republicii Lituania, Dalia
Grybauskaite, Republicii Slovace,
Andrej Kiska, Ungariei, Ader Ja-
nos, ºi preºedintele Camerei De-
putaþilor a Republicii Cehe, Jan
Hamacek.

Preºedintele Poloniei a ajuns
luni seara în România. De la ae-
roport el a mers direct la Clubul
Colectiv unde a depus un buchet
de trandafiri roºii ºi a aprins o
candelã pentru victimele incendiu-
lui care a avut loc vineri seara.

Prima declaraþie a unuia
dintre patronii clubului incendiat,

dupã tragedia de vineri
nea mea cea mai mare: muzica.
Povestea s-a sfârºit printr-un coº-
mar. O parte din mine a murit pe
30 octombrie la Colectiv. Aº vrea
sã pot ºterge lacrimile de pe obrajii
celor care-i plâng pe cei care s-au
dus. În schimb, nu pot decât sã
stau cu capul plecat în faþa jude-
cãþii. Regret enorm ce s-a întâm-
plat”, a mai spus Costin Mincu.

Cei trei patroni ai Clubului Co-
lectiv – Alin Anastasescu, Paul
Gancea ºi Costin Mincu – au fost
reþinuþi luni, pentru ucidere din
culpã, iar ieri procurorii cer Jude-
cãtoriei Sectorului 4 arestarea lor
preventivã pentru 30 de zile. In-
cendiul din Clubul Colectiv s-a pro-
dus ca urmare a faptului cã a fost
permis accesul unui numãr de per-
soane mult peste limita admisã a
localului, precum ºi a desfãºurãrii
unui foc de artificii în condiþiile
amenajãrii interioare improprii unor
astfel de activitãþi, preciza Parche-
tul instanþei supreme.
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Domnul Stelian Tãnase, pânã
recent director executiv al TVR
– scriitor, blog updatat, cu comen-
tarii de istorie, culturã ºi news –,
supãrat iremediabil pe toþi aceia
care l-au numit în funcþie ºi apoi
l-au abandonat, scrie pe blogul
personal tableta “Dupã trei zile
de doliu”. Într-o relaþie foarte
firavã cu adevãrul în general ºi
una imaginarã cu adevãrul pus în
slujba interesului public, opineazã
domnul Stelian Tãnase cã trage-
dia de vineri a condus la un test
extrem de dur pentru toatã lumea,
zilele din urmã, aidoma unei hârtii
de turnesol, permiþând “o pano-
ramare fãrã iluzii, la limitã, a stã-
rii societãþii româneºti”, în toam-
na anului 2015. Nu vom confun-
da blogul personal al domnului
Stelian Tãnase cu televiziunea

MIRCEA CANÞÃR

O culme a cinismuluiO culme a cinismuluiO culme a cinismuluiO culme a cinismuluiO culme a cinismului
publicã, pe care a condus-o prost
timp de peste doi ani, incapabilã
sã transmitã în procedurã de
Breaking news, mãcar o rela-
tare succintã de la marea dramã,
derulatã la Clubul Colectiv din
capitalã. Toate televiziunile ºi-au
þinut publicul prizat la ceea ce s-a
întâmplat, cu excepþia TVR.
Scandalul eclozat, a doua zi, s-a
soldat cu niºte demisii irelevante
ºi unul dintre membrii CNA,
Radu Herjeu, nu s-a sfiit sã afir-
me tranºant: “Problema nu este
cã TVR nu dã Breaking news,
ci cã nu existã pe piaþa media”.
Abordarea cinicã a domnului Ste-
lian Tãnase care vitupereazã îm-
potriva instituþiilor statului, “cã nu
funcþioneazã, cã au rãmas unde-
va în secolul al XX-lea”, cã “se
poticnesc, cã nu ºtiu ce au de fã-

cut”, cã “sunt prost organizate,
adesea depãºite ºi anacronice” nu
ocoleºte... televiziunea publicã.
Care a cãzut la examen. Corectã
afirmaþia. Dar ºi cele private “au
avut prestaþii inegale”, ni se pre-
cizeazã, în textul la care facem
referire. De fapt, Stelian Tãnase
protesteazã împotriva a ceea ce
a proliferat, pe mandatul sãu de
director executiv, în TVR: inerþia,
anchilozarea, lipsa de rãspundere
ºi probitate profesionalã. Dragoº
Pãtraru, unul dintre realizatorii de
la TVR, cu statul de colaborator,
consternat de ceea ce s-a petre-
cut în noaptea de vineri, mãrturi-
sea pentru dcnews cã “din ce am
aflat, nu existã nici o procedu-
rã pentru Breaking news. A
existat o discuþie despre o ast-
fel de procedurã în timpul lui

Stelian Tãnase. S-au certat, cã
asta fãceau în ºedinþe ºi nu s-
a hotãrât nimic”. Starea actua-
lã de lucruri din TVR este pânã
la urmã “moºtenirea Tãnase”. ªi
dacã pentru domnia sa solidarita-
tea este egalã cu sorcovirea reci-
procã, se amãgeºte deplin. Cinis-
mul sãu nu este egalat decât de
mediocritatea ca director execu-
tiv al TVR. Chiar dacã toate aces-
tea pot pãrea simple reacþii per-
sonale, umorale, subiective, pânã
la o nedreptate nu uºor de demo-
lat. Rolul de propagandist, asigu-
rat de Stelian Tãnase în sprijinul
unor grupuri politice, a fost din-
colo de orice dubiu. De altfel, spe-
cia de ziarist independent rãmâ-
ne la mare ananghie, ceea ce nu
mai este de mult o noutate. Pânã
la urmã, domnul Stelian Tãnase a

cãzut, în urma respingerii rapor-
tului SRTV în Parlament. Din
motive pe care le cunoaºte mai
bine decât alþii. Cu toate aces-
tea, garderoba tupeului sãu pare
nelimitatã. A fost vocea TVR
mai armonioasã, decât de
aceastã datã, pe timpul man-
datului sãu? Nu prea. Înþelegând
cã domnia sa are studii de filo-
sofie, putem conchide astfel:
dacã în centrul gândirii lui Des-
cartes se aflã dubiul, miezul gã-
lãgiei sale este certitudinea. ªi
asta e demagogie curatã, chiar
fãrã egal. Povestea asta sordi-
dã, de la TVR, nu poate dura la
nesfârºit, ºi dacã existã regrete,
ele sunt legate de faptul cã dom-
nul Stelian Tãnase chiar este un
intelectual, virtute insuficientã, în
ceea ce a avut de fãcut.

Actuala administraþie pare sã
aibã drumul pavat cu obstacole la
fonduri europene. Dacã pe exerci-
þiul financiar anterior a trebuit sã
preia din mers, în mare parte, niº-
te proiecte gata scrise ºi sã forþeze
nota pentru a folosi ºi ultimele eco-
nomii (reabilitarea Parcului „Roma-
nescu”), lucrurile nu avantajeazã
prea mult autoritãþile nici acum.
Primarul Lia Olguþa Vasilescu a
spus cã, pânã la ora actualã, nu s-
au deschis decât axe de finanþare

Primãria Craiova trebuiePrimãria Craiova trebuiePrimãria Craiova trebuiePrimãria Craiova trebuiePrimãria Craiova trebuie
sã rescrie proiectele europenesã rescrie proiectele europenesã rescrie proiectele europenesã rescrie proiectele europenesã rescrie proiectele europene

Dupã episodul cu finanþarea pentru reabilitarea Parcului „Ni-
colae Romanescu”, care a trebuit sã fie prinsã pe ultimã sutã
de metri, Primãria Craiova întâmpinã din nou dificultãþi la pro-
iectele europene. Autoritãþile locale se vãd acum nevoite sã
rescrie douã proiecte, care erau gata fãcute, pentru a reuºi sã
se încadreze în plafonul de bani disponibili de la UE.

europeanã, reabilitare termicã ºi
clãdiri monument istoric. Dacã în
ceea ce priveºte reabilitarea termi-
cã s-au accesat bani ºi anul trecut,
la clãdiri situaþia stã puþin diferit.
„Noi eram pregãtiþi ca, în secunda
când se deschide axa, sã avem ºi
proiecte. Dar nu ne-am aºteptat cã
ni se va pune o sumã aºa de micã
pentru fiecare proiect”, a spus pri-
marul rãspunzând interpelãrilor pe
care le-au fãcut consilierii în ulti-
ma ºedinþã a lunii octombrie.

24 milioane de euro pentru
clãdirile monument din Oltenia

Pentru toatã Oltenia sunt dispo-
nibili, pe secþiunea de reabilitare mo-
numente, potrivit autoritãþilor, 24
milioane de euro. Suma este foarte
micã, se plânge primarul, deoarece
pe aceastã axã pot fi depuse pro-
iecte pentru reabilitare ºi consoli-
dare de biserici vechi, declarate
monumente istorice, ori aceastã
categorie de construcþii este foarte

numeroasã în Oltenia. Pe de altã
parte, Primãria Craiova întâmpinã
ºi un al doilea impediment, în sen-
sul cã existã un plafon maxim pânã
la care se poate acorda finanþare,
iar proiectele au fost scrise toate cu
valoare mare de investiþii. „Nici o
clãdire monument nu poate sã se
ducã mai sus de 5 milioane de euro.
Noi avem deja proiectele pregãtite,
dar problema este cã toate treceau
de 5 milioane de euro, unde trebuie
sã ai ºi TVA ºi cheltuielile neeligibi-
le. Deci, proiectul trebuie sã se ducã
pe la 3 milioane ºi ceva de euro”, a
explicat primarul.

Sediile Primãriei, prea scumpe
Proiectele municipalitãþii se re-

ferã la consolidarea sediului prin-
cipal al Primãriei Craiova, dar ºi al
sediului de la Palace. Pe listã se mai
aflã consolidarea ºi reabilitarea cor-
pului central al Colegiului Naþional
„Elena Cuza”, precum ºi lucrãri de
reabilitare a Colegiul Naþional „Ca-
rol I”, împreunã cu sala Operei
Române Craiova. „A trebuit sã che-
mãm proiectanþii din nou ca sã în-
cerce sã scadã cât mai mult valoa-
rea acestor proiecte ca noi sã le
putem depunem pe finanþare eu-
ropeanã”, a explicat Olguþa Vasi-
lescu. Reprezentanþii municipalitãþii
mai spun cã se aflã, totuºi, în gra-
fic pe axele care s-au deschis, în
sensul cã pot sã dea drumul la lici-

taþii, în timp ce pe celelalte se aº-
teaptã încã ghidurile. „Pentru restul
de axe, pânã nu vedem ghidurile,
nu avem ce sã facem. Oricum
avem proiecte, ºi ceva mai bine
decât fosta administraþie”, este de
pãrere primarul Craiovei.

Etapa a doua a Centrului Vechi
a fost respinsã

Primãria Craiova ºi-a propus, pe
lista de proiecte, sã continue rea-
bilitarea Centrul Vechi. În etapa a
doua, autoritãþile intenþionau sã
amenajeze zonele de case ºi strãzi
de la Piaþa Veche ºi strada Unirii,
dar proiectul nu a fost declarat eli-
gibil. «Dacã s-au dat bani în ciclul
financiar trecut, nu se mai pot da
pentru centre istorice. Noi luasem
deja în calcul ca sã facem zona de
la Piaþa Veche ºi zona Unirii, plus
toatã zona de case stânga-dreapta
care merge pânã la „General Dra-
galina”. Dar, din pãcate, proiectul
nu mai este eligibil», a precizat pri-
marul Craiovei. În schimb, o bunã
veste este cã sunt eligibile achizi-
þiile de autobuze ºi tramvaie pe care
autoritãþile au promis cã le vor
cumpãra, dar sunt în aºteptarea
ghidurilor. Printre altele, tot pe fon-
duri europene, va fi continuatã ºi
reabilitarea cãii de rulare a tramva-
iului care a mai rãmas, alãturi de
depoul de tramvaie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii din cadrul Inspectora-
tului Judeþean de Poliþie Dolj au
vrut sã arate cã le pasã ºi înþeleg
tragedia petrecutã la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute în Clubul Colectiv
din Bucureºti. Mulþi au copii sau
merg chiar ei în cluburi, aºa cã s-
au pus în locul familiilor tinerilor
rãniþi ºi au dorit sã-ºi arate solida-
ritatea faþã de persoanele care au
nevoie de ajutor.

Având în vedere cã în urma tra-
gicului eveniment zeci de persoane
sunt internate în stare gravã la uni-
tãþi medicale din municipiul Bucu-
reºti ºi au nevoie urgentã de sânge,

Poliþiºtii doljeni, în sprijinulPoliþiºtii doljeni, în sprijinulPoliþiºtii doljeni, în sprijinulPoliþiºtii doljeni, în sprijinulPoliþiºtii doljeni, în sprijinul
rãniþilor de la „Colectiv”rãniþilor de la „Colectiv”rãniþilor de la „Colectiv”rãniþilor de la „Colectiv”rãniþilor de la „Colectiv”

Fie cã au copii mai mici sau mai mari, fie cã
sunt ei tineri cãrora le place sã meargã ºi în clu-
buri, poliþiºtii doljeni au þinut sã-ºi arate solida-
ritatea faþã de victimele din infernul de la Clu-
bul Colectiv din Bucureºti. Astfel, la nivelul IPJ

Dolj a fost demaratã, ieri, o campanie de dona-
re de sânge, desfãºuratã cu sprijinul medicilor
ºi specialiºtilor din cadrul Centrului Medical
Judeþean Dolj ºi Centrului Regional de Trans-
fuzie Sanguinã Craiova.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

poliþiºtii doljeni s-au alãturat cam-
paniei umanitare ºi sperã sã contri-
buie la creºterea ºanselor de supra-
vieþuire a persoanelor care depind
de transfuzii de sânge. Întrucât
aproximativ 200 de poliþiºti înde-
plinesc condiþiile necesare ºi doresc
sã doneze sânge, de ieri-dimineaþã,
la sediul IPJ Dolj a fost amenajat
un centru provizoriu de recoltare,
unde, pe parcursul zilei de ieri, 50
de poliþiºti au donat sânge. De ase-
menea, tot de ieri, în fiecare dimi-
neaþã la Centrul Regional de Trans-
fuzie Sanguinã Craiova vor ajunge
câte 10 poliþiºti. Acþiunea va conti-

nua pe parcursul întregii sãptãmâni.
„Acþiunea este organizatã cu

sprijinul medicilor ºi specialiºtilor
din cadrul Centrului Medical Ju-
deþean Dolj ºi Centrului Regional
de Transfuzie Sanguinã Craiova
care asigurã logistica necesarã,
precum ºi întreg procesul de recol-
tare ºi conservare. Comanda In-
spectoratului ºi poliþiºtii doljeni
sunt alãturi de victimele tragicu-
lui eveniment ºi cu toþii dorim sã
transmitem cele mai sincere con-
doleanþe familiilor”, a precizat
agent-ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în urma investigaþiilor ºi cer-
cetãrilor desfãºurate de poliþiºti din
cadrul Secþiei de Poliþie Ruralã nr. 1
Craiova, sub coordonarea unui pro-
curor din cadrul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, s-a sta-
bilit faptul cã Iosif Speriuº, de 45 de
ani, din comuna Fãrcaº, Dolj, în data

Poliþiºtii craioveni au reþinut ºi încarcerat, în cursul zilei de luni, un doljean de 45 de ani,
suspectat de comiterea infracþiunilor de ºantaj, violare de domiciliu ºi distrugere. Bãrbatul a

intrat de mai multe ori în locuinþa soacrei, unde se mutaserã soþia ºi fiica sa, le-a ameninþat pe
toate trei, a spart un geam ºi chiar le-a cerut bani ca sã nu le mai terorizeze. Asearã, magistraþii

Judecãtoriei Craiova i-au emis mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile.

de 7 iunie a.c. ºi-a ameninþat soþia,
cãreia i-a spus cã o va ucide pe fiica
lor de 19 ani dacã nu îi va remite
suma de 2.500 lei. De asemenea, din
investigaþii a rezultat faptul cã aces-
ta, în noaptea de 21/22 iunie, a pã-
truns în locuinþa persoanei vãtãma-
te Romiþa Dumitraºcu, din comuna
Fãrcaº, judeþul Dolj, fãrã consimþã-

mântul acesteia, totodatã spãrgând
ºi un geam.

Mai exact, soþia, de 38 de ani, ºi
fiica bãrbatului, sãtule de scandaluri,
s-au mutat din casa acestuia, situatã
în comuna Fãrcaº, la locuinþa ma-
mei femeii, Romiþa Dumitraºcu, din
aceeaºi localitate. Dupã câteva zile,
Iosif Speriuº a început sã se ducã
peste ele, hotãrât sã le ia acasã. Nu-
mai cã a gãsit varianta... penalã. Ast-
fel, în sarcina lui au fost documen-
tate ºi reþinute infracþiunile de ºan-

taj, violare de domiciliu ºi distruge-
re, în cursul zilei de luni fiind luatã
mãsura reþinerii pe o perioadã de 24
de ore pe bazã de ordonanþã de reþi-
nere, astfel cã a fost introdus în
Centrul de Reþinere ºi Arest Preven-
tiv din cadrul I.P.J. Dolj. Asearã,
Iosif Speriuº a fost prezentat Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova ºi instanþei de judecatã cu pro-
punere de arestare preventivã pen-
tru o perioadã de 30 de zile.

Judecãtoria Craiova a admis pro-

punerea procurorilor ºi a dispus
arestarea preventivã a bãrbatului:
„Admite propunerea Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova. În
baza art. 226 C.p.p. rap. la art. 223
alin. 2 C.p.p., dispune arestarea pre-
ventivã a inculpatului Speriuº Iosif
pentru 30 de zile, 03.11.2015 la
02.12.2015, inclusiv. Cu drept de
contestaþie în 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în camerã de
consiliu azi, 03.11.2015”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a instanþei.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, Ion Ivanovici, de 31 de ani,
din comuna Melineºti, judeþul
Dolj, a fost depistat de douã ori
de poliþiºti din cadrul Poliþiei Ora-
ºului Filiaºi în timp ce conducea
un autoturism Audia A 4 fiind sub
influenþa bãuturilor alcoolice.-
 Mai exact, sâmbãtã, în jurul orei
1.00, poliþiºtii l-au oprit în tra-
fic, prin Filiaºi, la volanul maºi-
nii sale ºi, întrucât mirosea a al-
cool, i-au solicitat sã fie testat cu
etilotestul. Bãrbatul a refuzat sã
fie testat cu aparatul etilotest, iar
la Spitalul Filiaºi, în prezenþa
medicului de gardã a refuzat re-

O tânãrã de 24 de ani a fost
rãnitã, ieri, într-un accident petre-
cut pe bulevardul „1 Mai” din Cra-
iova. Din cercetãrile poliþiºtilor Bi-
roului Rutier Craiova s-a stabilit
cã Adrian Roºca, de 24 de ani, din
localitatea doljeanã Cãlãraºi, în
timp ce conducea un autoturism
Opel, cãtre bulevardul „Nicolae
Romanescu”, la trecerea de pie-
toni din dreptul Fabricii de con-
fecþii nu a pãstrat o distanþã regu-
lamentarã faþã de un autoturism
marca Peugeot oprit pentru a acor-
da prioritate pietonilor ºi l-a pro-

Un bãrbat de 31 de ani din comuna
doljeanã Melineºti a ajuns în arestul
IPJ Dolj, luni searã, fiind reþinut
pentru 24 de ore de poliþiºtii din Fi-
liaºi pentru comiterea mai multor
infracþiuni la regimul circulaþiei pe
drumurile publice. Mai exact, oamenii
legii l-au prins bãut la volan de douã
ori într-o zi, a doua oarã dupã ce îi
reþinuserã ºi permisul de conducere.

coltarea de probe biologice pen-
tru stabilirea alcoolemiei.

În aceeaºi zi, în jurul orei
13.15, bãrbatul a fost identificat
din nou în trafic, pe strada „24
Ianuarie” din Filiaºi, având o al-
coolemie de 0,65 mg/l alcool pur
în aerul expirat ºi având permisul
de conducere reþinut de poliþiºtii
care îl prinseserã noaptea. „Po-
liþiºtii au întocmit în ambele ca-
zuri dosare de cercetare penalã,
iar în baza probatoriului admi-
nistrat, luni, a fost reþinut pentru
24 de ore, totodatã fiind conti-
nuate cercetãrile sub aspectul co-
miterii infracþiunilor de conduce-

re sub influenþa bãuturilor alcoo-
lice, refuz recoltare probe biolo-
gice ºi conducerea unui autovehi-
cul pe drumurile publice sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice”, a
declarat agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Bãrbatul a mai avut probleme cu
legea. În anul 2004, în timp ce con-
ducea un autoturism fãrã a poseda
permis de conducere, a  produs un
accident de circulaþie soldat cu de-
cesul unei persoane ºi rãnirea altor
douã, faptã pentru care a fost con-
damnat la o pedeapsa de 3 ani ºi 6
luni închisoare.

Tânãrã accidentatã pe trecerea
de pietoni de la „Confecþii”

iectat în faþã, Ionela Preda, de 24
de ani, din Calafat, care traversa
strada regulamentar în acel mo-
ment, fiind accidentatã. Tânãra a
fost preluatã de o ambulanþã ºi
transportatã la Spitalul Clinic Ju-
deþean de urgenþã Craiova, unde
s-a stabilit cã suferise, din ferici-
re, leziuni care nu-i pun viaþa în
pericol, iar poliþiºtii au întocmit în
cauzã dosar penal ºi continuã cer-
cetãrile sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de vãtãmare corporalã
din culpã, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU Pedagogia unei tragediiPedagogia unei tragediiPedagogia unei tragediiPedagogia unei tragediiPedagogia unei tragedii
Câteva zile pe patul unui spital fac cât

pedagogia unei întregi existenþe. E un
adevãr printre puþinele pe care nu-l poþi
deprinde decât pe cont propriu. Durerea
nu poate fi împãrtãºitã decât în forma
unui surogat. Util, uneori esenþial ºi aces-
ta. Suferinþa, cea mai autenticã, departe
de orice ipocrizie, e strict individualã: e
a ta ºi, oricât þi-ai dori s-o împarþi cu alt-
cineva, continuã sã te chinuiascã, supu-
nându-te unui supliciu pentru care nicio-
datã nu eºti pregãtit.

Abia scãpat din coºmarul propriului
meu accident nefericit, fac efortul sã mã
sustrag avalanºei de emisiuni în care par
a fi intrat într-o nefericitã competiþie
posturile de televiziune racordate la tra-
gedia din clubul bucureºtean în care s-a
consumat un carnagiu. Nu ºtiu dacã efor-
tul acesta de a mã deconecta de la niºte

surse de informaþie altminteri poate ne-
cesare în a potoli foamea de informaþie
presupune vreun dezacord cu aceste ava-
lanºe de informaþii, de comentarii, de opi-
nii; poate cã la mijloc sã se afle ºi goana
dupã audienþã; cu siguranþã, dorinþa de a
informaþie e parte a genei noastre. So-
cietatea deschisã, aºa cum o numea un
gânditor actual al postmodernitãþii pe cea
în care trãim astãzi, etaleazã în mod egal
urâtul ºi frumosul, rãul ºi binele, durerea
ºi bucuria într-un precar echilibru al do-
zelor: rãul e mai captivant, urâtul mai ape-
tisant, durerea mai „apetisantã”. O ºtim
din marea culturã a lumii: comediografii
sunt ai clipei, ca ºi plãcerea frumosului,
fugind mai repede în uitare. Sau în plicti-
sealã. Ceea ce continuã sã ne miºte, de
la anticii greci ºi pânã la astãzi, sunt tra-
gediile. Mai ales cele colective: momen-

te rare, dacã unice, ale unei regãsiri în
comunitatea mereu supuse dispersiei pe
seama egoismelor din care ne hrãnim ºi
pe care ne clãdim odioasele orgolii.

Destine nefericite, în tragedia de la clu-
bul bucureºtean, al cãror ecou reverberea-
zã atât de dramatic trebuie cã-ºi are origi-
nea tocmai în dimensiunea sa „colectivã”:
e tipul de tragedie care loveºte, din când în
când, cu o forþã oblojitã mult timp în pro-
priile-i limite ºi neputinþe, în restul de uma-
nitate din noi. ªi face sã disparã orice urmã
din „turma” care am fost lãsând sã se afir-
me comuniunea. Solidaritatea ca act de re-
descoperire a fragilitãþii proprii în suferin-
þa ºi în nenorocul celuilalt.

E adevãrat, în astfel de momente cu-
vintele îºi pierd partea lor de uzanþã, se
sting la limita unor suspine ce trec de la
unul la altul. Însã, în cea mai elementarã

logicã, suspinele cautã ºi ele ieºirea la
suprafaþã: spre urlet. Unul care, oricând,
pe neaºteptate, în orice moment, poate
cãpãta dimensiunea unei explozii infinit
mai mare ºi mai devastatoare decât ace-
ea a suferinþei din clubul cuprins de foc
ºi în care strigãtele s-au stins în gemete.
O explozie care va fi, când va fi, mãsura
nedoritã a imploziei acumulate în socie-
tate, în individ, în mulþimi de-a lungul unei
perioade în care ne dispensãm de uma-
nitatea din nou, hãmesiþi, cum suntem,
dupã avere, dupã putere, dupã glorie.
Uitând mereu cã toate sunt înscrise în
litera vanitãþii cãreia viaþa se strãduieº-
te, atât de puþin, sã-i smulgã un strop de
îndreptãþire la bucuria pe care, când o
avem, uitãm s-o împãrtãºim cu ceilalþi ºi,
mai ales, ne-o asumãm ca pe cine ºtie
ce merite închipuite.

Evenimentele sunt prezente în
mai multe þãri din Europa, iar în
România sunt organizate pentru a
13-a oarã. „Careers in White In-
ternational” („Cariere în Alb”) se
adreseazã tuturor candidaþilor din
domeniul medical (medici, studenþi,
dentiºti, farmaciºti, asistente me-
dicale, terapeuþi fizic, Moaºelor ºi
altele) indiferent de specialitate ºi
experienþã. Intrarea este liberã.
Candidaþii sunt sfãtuiþi sã aibã la
ei un CV actualizat, iar angajatorii
îi aºteaptã cu o serie de rãspun-
suri la întrebãri legate de sisteme
medicale internaþionale.

Mai multe companii de recruta-
re din Europa, prezente la târg

Companiile prezente la eveni-

Târg de joburi pentru medici ºi asistente medicaleTârg de joburi pentru medici ºi asistente medicaleTârg de joburi pentru medici ºi asistente medicaleTârg de joburi pentru medici ºi asistente medicaleTârg de joburi pentru medici ºi asistente medicale
Zeci de medici, studenþi ºi asistente medicale sunt aºteptaþi pe 8 noiembrie a.c. sã

participe la cel mai mare târg de cariere medicale din Europa. Cea de-a 13-a ediþie a
evenimentului „Cariere în Alb Internaþional”  îºi va deschide porþile pentru profesi-
oniºtii din Sãnãtate la Hotel Bavaria din Craiova, între orele 10.00 ºi 16.00.

ment vor avea o ofertã variatã de
locuri de muncã în România,
Franþa, Marea Britanie, Irlanda,
Germania, Belgia, Suedia, Nor-
vegia, Olanda, Danemarca ºi
Orientul Mijlociu. Oferte sunt
chiar ºi pentru studenþi. Iar sa-
lariile sunt incomparabile cu cele
din România. În spitalele din
strãinãtate, pentru un medic re-
zident salariul porneºte de la
2.000 de euro, iar pentru medici
specialiºti, de la 3.000 de euro,
în funcþie de experienþã.

De cele mai multe ori, în ca-
drul târgurilor de joburi ce se
adreseazã cadrelor medicale, an-
gajatorii oferã ºi servicii specia-
le: locuinþe de serviciu, suport în
gãsirea de locuri de muncã pen-

tru ceilalþi membri ai familiei,
cursuri de limbã strãinã gratuite
sau sprijin pentru includerea co-
piilor în sistemul de învãþãmânt
public din þara respectivã. Pen-
tru cei ce nu vor sã se stabileas-
cã într-o altã þarã existã ºi vari-
anta locurilor de muncã tempo-
rare sau varianta în care sã lu-
creze douã sãptãmâni în þara ºi
douã în afarã. În aceste situaþii
se pot obþine pânã la 3.000 de
lire pe lunã.

Târgul se adreseazã tuturor
categoriilor de personal
medical

Job-urile prezente în cadrul târ-
gurilor sunt adaptate nevoilor ºi
intereselor candidaþilor din Ro-

mânia ºi se adreseazã tuturor ca-
tegoriilor de personal medical
(medici, studenþi, dentiºti, farma-
ciºti, asistenþi medicali, kinetote-
rapeuþi, moaºe ºi alte categorii).
Profesioniºtii din domeniul me-
dical sunt încurajaþi sã participe
la târg pentru a afla mai multe
despre ofertele prezente ºi vii-
toare de angajare, care îi vor aju-
ta la dezvoltarea carierei lor.

În ultimii ani, astfel de eveni-
mente au fost tot mai cãutate de
medicii ºi asistenþii care au în-
tâmpinat dificultãþi în a-ºi gãsi un
loc de muncã sau care, pur ºi
simplu, doresc un job mai bine
plãtit. Evenimentele „Cariere în
Alb” vor fi prezente ºi în Bucu-
reºti – 7 noiembrie ºi Iaºi – 22
noiembrie.

Anual, 3% din medicii români
emigreazã

Aproximativ 3% dintre doc-
torii români ºi 5-10% dintre asis-
tente emigreazã în fiecare an,
iar cele mai frecvente destinaþii
sunt Italia, Franþa, Spania, Ma-
rea Britanie ºi þãrile din nordul
Europei. Din 2007 pânã în pre-
zent, peste 18.000 de medici ºi
50.000 de asistenþi medicali au
pãrãsit sistemul sanitar româ-
nesc pentru a profesa în spita-

lele din strãinãtate. Studiile aratã
cã migraþia cadrelor medicale
din România a fost declanºatã
odatã cu aderarea la Uniunea
Europeanã ºi debutul crizei eco-
nomice. Pânã la sfârºitul anului
2009, aceastã situaþie a început
sã aibã un impact puternic asu-
pra forþei de muncã din secto-
rul sanitar, a numãrului de an-
gajaþi ºi salarizãrii, iar aceste
transformãri au determinat emi-
grarea personalului din domeniul
sãnãtãþii.

În Uniunea Europeanã, numã-
rul doctorilor la mia de locuitori
varia, în 2012, de la 6,2 doctori în
Grecia, 4,9 în Austria ºi 4,4 în Li-
tuania, la 2,5 în România ºi Slo-
venia ºi 2,2 în Polonia, dupã cum
aratã un raport al Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OECD) ºi al Comi-
siei Europene. În ceea ce priveº-
te asistentele, media europeanã
este de opt la 1.000 de locuitori,
conform datelor din 2012. În Da-
nemarca, sunt 15,4 asistente la mia
de locuitori, în Finlanda – 14,1, iar
în Irlanda – 12,6. România se si-
tueazã ºi la acest capitol printre
codaºe cu 5,8 asistente la 1.000
de locuitori.

RADU ILICEANU
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Ministerul Finanþelor anunþa-
se cã funcþionarii publici ºi per-
sonalul contractual din Ministe-
rul Finanþelor, ANAF, Agenþia
Naþionalã pentru Achiziþii Publi-
ce ºi Direcþia Generalã de Admi-
nistrare a Marilor Contribuabili
beneficiazã de 25 de clase de
salarizare succesive faþã de cla-
sa deþinutã, începând cu 1 no-
iembrie. Ministerul a precizat cã,
astfel, salariile de bazã vor fi
majorate, în medie, cu 22%, iar
de aceastã creºtere a salariilor

Miting spontan al salariaþilor de la FiscMiting spontan al salariaþilor de la FiscMiting spontan al salariaþilor de la FiscMiting spontan al salariaþilor de la FiscMiting spontan al salariaþilor de la Fisc
Guvernul a anulat imediat mãsura de creºtere salarialãGuvernul a anulat imediat mãsura de creºtere salarialãGuvernul a anulat imediat mãsura de creºtere salarialãGuvernul a anulat imediat mãsura de creºtere salarialãGuvernul a anulat imediat mãsura de creºtere salarialã
Angajaþii care lucreazã în cadrul adminis-

traþiilor financiare au declanºat, ieri, un pro-
test spontan, nemulþumiþi cã salariile lor nu
au fost majorate de la 1 noiembrie, dupã mo-
delul colegilor care lucreazã în aparatul pro-
priu al Ministerului Finanþelor Publice ºi
ANAF. Astfel, câteva sute de angajaþi ai Di-
recþiei Generale Regionale a Finanþelor Pu-

blice Craiova, care include judeþele Dolj, Olt,
Gorj, Mehedinþi ºi Vâlcea, au întrerupt ºi ei
lucrul ºi au ieºit în stradã. La scurt timp dupã
acest protest, premierul României, Victor Pon-
ta, a anunþat cã Executivul a revizuit preve-
derea aprobatã vineri pentru creºterea sala-
riilor personalului din Ministerul Finanþelor,
ANAF ºi alte structuri, mãsura fiind anulatã.

vor beneficia aproximativ 5.700
de persoane. Majorarea salariilor
s-a fãcut prin derogare de la OU
23/2014 privind salarizarea per-
sonalului plãtit din fonduri publi-
ce în 2015. Finanþiºtii doljeni,
ieºiþi ºi ei în stradã au afirmat cã
majorarea salarialã este doar pen-
tru aparatul central, în condiþiile
în care volumul de activitate ar
fi acelaºi în toate structurile
ANAF, inclusiv cele din terito-
riu. ‘’Ne deranjeazã cã actuala
creºtere salarialã s-a fãcut doar

pentru  personalul din cadrul
Ministerului Finanþelor Publice,
ANAF, Direcþiei Generale de Ad-
ministrare a Marilor Contribua-
bili ºi Agenþiei Naþionale pentru
Achiziþii Publice, ignorându-se
personalul foarte numeros din
teritoriu, care de fapt el este cel
care colecteazã  banii la buget.

„Am încercat sã ne manifestãm
cu decenþã”

Toate celelalte regiuni din þarã
au fost lãsate la o parte. Aº putea
sã spun cã a fost o acþiune fãcu-
tã cu viclenie. Ordonanþa 23 a fost
publicatã joi seara, pentru cã se
ºtia cã vineri este program scurt.
S-au gândit cã apoi vine sâmbãtã
ºi duminicã ºi nu prea mai era
timp de comentarii. Este ºi aceas-
tã tragedie de la Bucureºti. Aºa cã
noi am încercat cu decenþã sã ne
manifestãm astãzi (n.r ieri), pen-
tru cã ºtim cã la Bucureºti s-a
petrecut o tragedie. Adicã, lupta
noastrã este pentru bani ºi în Ca-
pitalã, vedem o luptã pentru via-
þã. Dar trebuie sã discutãm clar
ºi de ce aceste cluburi nu mai sunt
verificate. Din lipsã de personal,
pentru cã toþi aratã cu degetul
cãtre noi oamenii de la Finanþe.
Din 1990, societatea româneascã
a încercat sã-ºi caute libertatea,

o libertate fãrã control. Dar nu
putem sp avem astãzi o sãnãtate,
o educaþie, dacã nu avem bani la
buget ºi aceºti bani îi colectãm
noi, salariaþii de la Finanþe..”, a
declarat Daniela Boboc,  unul din-
tre reprezentanþii sindicatului, de
la Finanþe Dolj.

Guvernul a anulat mãsura
Salariaþii Fiscului judeþean au

mai spus ieri cã motivaþia potrivit
cãreia salariile din aparatul cen-
tral au fost majorate pentru cã
funcþionarii de acolo ar avea mai
mult de lucru nu are un funda-
ment real. Sindicaliºtii sperau ca
protestul sã fie dezamorsat cât
mai repede ºi au fãcut un apel la
contribuabili sã înþeleagã situaþia
creatã. „ Nu lucrãm cu publicul,
dar nu am putut sã stãm foarte
mult în faþa instituþiei, din cauza
frigului. Suntem cu toþii prezenþi
la muncã, suntem în birouri, dar
nu lucrãm, pânã nu o sã ni se re-

zolve solicitarea. Sperãm ca toþi
contribuabilii sã nu sufere foarte
mult ºi sã ne înþeleagã, iar acest
protest sã dureze cât mai pu-
þin...”, a mai afirmat Daniela Bo-
boc. Numai cã salariaþii de la Fisc
nu au stat prea mult degeaba, pen-
tru cã la scurt timp a venit co-
municatul de la Guvern prin care
se anunþa cã nu mai primeºte ni-
meni, nicio majorare salarialã.
“Prin Ordonanþa de Urgenþã apro-
batã astãzi (marþi - n.r.), a fost
abrogat art.63 din OUG 47/2015
cu privire la rectificarea bugetu-
lui de stat pe anul 2015 ºi unele
mãsuri bugetare. Prin acest arti-
col se instituise acordarea unei
majorãri medii a salariilor de bazã
cu 22% pentru personalului din
cadrul Ministerului Finanþelor
Publice, ANAF, Direcþiei Generale
de Administrare a Marilor Contri-
buabili ºi Agenþiei Naþionale pen-
tru Achiziþii Publice”, se aratã într-
un comunicat al Guvernului.

Conferinþa a reuºit sã îmbine ºi
de aceastã datã elemente de ma-
xim interes pentru piaþa construc-
þiilor ºi cea a utilajelor de construc-
þii din România. Evenimentele or-
ganizate de revista „Maºini ºi Uti-
laje pentru Construcþii” reprezintã
un mediu propice de comunicare
între participanþi: reprezentanþi ai
societãþilor de construcþii, ai com-
paniilor importatoare de utilaje pen-
tru construcþii, preºedinþi ai celor
mai importante asociaþii din sec-
tor, precum ºi reprezentanþi ai
companiilor care comercializeazã
produse/servicii conexe sectoru-
lui de construcþii (piese de schimb,
software, închirieri, servicii finan-
ciare etc.) La cea de-a cincea edi-

Conferinþa „Maºini ºi UtilajeConferinþa „Maºini ºi UtilajeConferinþa „Maºini ºi UtilajeConferinþa „Maºini ºi UtilajeConferinþa „Maºini ºi Utilaje
pentru construcþii”, ediþia a Vpentru construcþii”, ediþia a Vpentru construcþii”, ediþia a Vpentru construcþii”, ediþia a Vpentru construcþii”, ediþia a V-a-a-a-a-a
La finalul lunii octombrie a avut loc, în Bu-

cureºti, la Hotel Caro, cea de-a cincea ediþie a
Conferinþei „Maºini ºi Utilaje pentru Construc-
þii” din „Campania pentru relansarea pieþei
construcþiilor din România”. Tema acestei
ediþii a fost „Finanþãrile în construcþii - solu-
þii inovative pentru supravieþuire ºi dezvoltare

economicã!”. La eveniment au participat so-
cietãþi importante de construcþii, precum: Con-
strucþii Erbaºu S.A., Carpatcement Holding SA,
OVI Group, ºi multe altele. Urmãtoarea ediþie
va avea loc în primãvara anului viitor ºi va avea
ca temã „Reducerea costurilor de operare ºi
profitabilitatea în sectorul de construcþii”.

þie a Conferinþei „Maºini ºi Utilaje
pentru Construcþii” au participat
factori de decizie din sector, care
au ajutat audienþa sã înþeleagã mai
clar situaþia actualã a pieþei, dupã
primele douã trimestre ale anului
în curs. „Sunt decizii, atât la BRD
la Paris, cât ºi la BCR la Viena prin
care expunerea pe sectorul de con-
strucþii, începând cu anul viitor,
trebuie redusã semnificativ. La
BRD, de exemplu, s-a stabilit ca
aceasta sã scadã de la 40, la 15%.
Sigur cã bãncile mici au un spaþiu
de manevrã, dar faptul cã relaþii
comerciale între o bancã ºi un set

de firme dintr-un sector sunt
acum, printr-o decizie luatã la Vie-
na sau la Paris, sacrificate, pentru
noi este o mare problemã. Va tre-
bui sã avem discuþii cu Asociaþia
Românã a Bãncilor sã vedem cum
putem limita efectele negative ale
acestei schimbãri din zona mediu-
lui bancar, dar care pentru noi este
ca un senzor care spune cã seis-
mul în zona financiarã este foarte
aproape sã se producã.”, a decla-
rat Laurenþiu Plosceanu, Preºedin-
te ARACO (Asociaþia Românã a
Antreprenorilor de Construcþii).
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Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor face o analizã calitativã
ºi cantitativã a riscului de pãtrun-
dere a pestei porcine africane la noi
în þarã, pe fondul creºterii numã-
rului de focare depistate în zonele
învecinate României. Pesta porci-
nã africanã este una dintre cele mai
grave boli majore la animale. Ge-
notipul II care a penetrat în Geor-
gia, apoi în Federaþia Rusã prin te-
ritoriul transcaucazian într-o foar-
te scurtã perioadã de timp, este
extrem de virulent, fiind cel mai
pasibil de a pãtrunde ºi în þara
noastrã, el putând produce un pro-
cent de 100% mortalitate la porcii
infectaþi.

Ultimul focar identificat
este în Odesa

Primele focare de pestã porci-
nã africanã au fost raportate in
Transcaucazia (Georgia, Armenia,
Azerbaidjan, Rusia) în perioada
2007-2008. Situaþia epidemiologi-
cã actualã în regiunea Caucazilor
este relativ stabilã, Georgia, Arme-
nia ºi Azerbaidjan nemairaportând
noi focare. Îngrijorãtoare este si-
tuaþia din Federaþia Rusã, unde, din
situaþiile raportate periodic la O.I-
.E., reiese cã boala a devenit ende-
micã în anumite regiuni, ea con-
stituind o ameninþare permanentã
pentru zonele din jur, incluzând þã-
rile membre UE din Europa de Est.
Pânã în prezent, boala a difuzat în
Belarus (douã focare în 2013) ºi
în Ucraina (un focar în 2012).

Cel mai nou focar este cel de la
Odessa din Ucraina, în raionul Sa-
vranscki, unde în douã ferme pri-
vate au fost gãsiþi porci ºi purcei
decedaþi. Serviciul de Stat Veteri-
nar din regiunea Odesa prin Insti-
tutul de Stat de Cercetare a Bio-
materialului a diagnosticat cu pes-
tã porcinã africanã aceste cazuri.
Distanþa dintre Odesa ºi graniþa
României este de aproximativ 300

Asta ne mai lipsea!Asta ne mai lipsea!Asta ne mai lipsea!Asta ne mai lipsea!Asta ne mai lipsea! Pesta porcinaPesta porcinaPesta porcinaPesta porcinaPesta porcina
africanã, la maiafricanã, la maiafricanã, la maiafricanã, la maiafricanã, la mai
puþin de 300 km depuþin de 300 km depuþin de 300 km depuþin de 300 km depuþin de 300 km de
RomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia

Autoritãþile române fac publice, deja, avertizãri despre impactul pestei porcine
africane. Focarul cel mai apropiat de România este cel de la Odesa, din Ucraina.
Cu largã rãspândire deja în Polonia, Lituania, Letonia ºi Estonia – nu mai vor-
bim de Federaþia Rusã, care, din motive economice, nu publicã catagrafieri ac-
tualizate ale bolii –, evoluþia pestei porcine africane e foarte posibil sã ne batã la
uºã în mai puþin de câteva luni, poate chiar sãptãmâni. Prima lovitã se estimeazã
a fi regiunea istoricã Moldova, putându-se vorbi apoi de intrarea, pentru prima
datã în istoria þãrii noastre, a febrei porcine africane. Virusul determinã pagube
economice însemnate din cauza mortalitãþii ridicate ºi va aduce cu sine politici de
embargou comercial între mai toate statele europene.

km. “Rãspândirea pestei porcine
africane în Ucraina ºi Belarus este
un punct critic important, pentru
cã pericolul la care este expusã co-
munitatea europeanã devine nemij-
locit, iar statele europene trebuie

sã fie în alertã ºi sã-ºi defineascã
ºi pregãteascã sistemele de preve-
nire ºi de reacþie la aceastã ame-
ninþare pentru o lungã perioadã de-
acum încolo”, se aratã în informa-
rea A.N.S.V.S.A.

Nu existã vaccin
Specialiºtii sanitar-veterinari

atrag atenþia cã pentru aceastã
boalã nu existã vaccin. Pierderile
produse în urma introducerii în
România a unui astfel de virus pot
fi deosebit de importante, deoa-
rece nu existã nici vaccin, nici
tratament eficient, singura meto-
dã de eradicare fiind depopula-
rea completã a exploataþiilor in-
fectate ºi interzicerea miºcãrilor
de animale ºi a produselor ºi sub-
produselor provenite de la aces-
tea. Totodatã, aplicarea unor
mãsuri de control eficiente este
deosebit de costisitoare, necesi-
tând resurse umane, materiale ºi

financiare deosebite. Pe lângã
costul ridicat, alte aspecte grave
sunt legate de pierderile econo-
mice prin stoparea comerþului cu
animale vii din specii receptive ºi
produse provenite de la acestea,

afectarea mediului, a turismului.
Mai problematice vor fi reacþiile
sociale, respectiv ale fermierilor
care vor suferi pierderi, dar ºi ale
societãþii în general, la aplicarea
mãsurilor de control drastice.

Decidenþii executivi
nu fac nimic concret,
parcã vor epidemia!

Ca de fiecare datã, la capitolul
teorie stãm foarte bine. Poate cel
mai bine. Avertizãri sunt din plin,
factorii de risc sunt precizaþi cu
obiectivitate, iar acþiunile profilac-
tice pentru limitarea bolii sunt la
îndemâna autoritãþilor de ceva vre-
me. Numai cã, la punctele de in-
specþie la frontierã ale României nu
existã posibilitãþi de dezinfecþie a
mijloacelor de transport ºi este
vorba, aici, de camioanele care au
transportat animale în statele terþe
unde este prezentã boala ºi care se
întorc în comunitate, iar la întoar-
cerea în Comunitatea Europeanã,
mijloacele de transport goale pot
intra în România prin orice punct
de intrare.

A.N.S.V.S.A. propune construi-
rea de dezinfectoare rutiere la PIF-
urile cu þãrile terþe pe frontierele
de N-E ale þãrii. Din nefericire,

somnul raþiunii naºte monºtrii, pen-
tru cã ceea ce s-ar putea evita cu
bani puþini va ajunge sã ne coste
incomensurabil mai mult dupã in-
stalarea focarelor ºi în România.
Dar, poate cã unii abia aºteaptã sã-

ºi rotunjeascã veniturile de pe urma
unei epidemii, cum s-a tot întâm-
plat pe la noi. Mai existã o propu-
nere a specialiºtilor sanitar-veteri-
nari de solicitarea la Comisia Eu-
ropeanã a elaborãrii unui act nor-
mativ care sã oblige întoarcerea
mijloacelor de transport care au
transportat animale înspre statele
terþe infectate numai prin PIF-uri
care au posibilitãþi de dezinfecþie.

 Dacã, pânã mai acum ceva luni,
riscul pentru România era mediu,
acum, din cauza vecinãtãþii cu ul-
timele focare din Ucraina, gradul
de pericol este impresionant. Pen-
tru cã populaþia nu este suficient
de bine informatã despre semnele
bolii, iar administraþia centralã ºi
localã nu au suficientã experienþã
de reacþie, febra porcinã africanã
va fi la ea acasã, din pãcate.

Primele efecte al pãtrunderii
virusului în România

Atât efectele directe, cât ºi cele
indirecte ale evoluþiei bolii se vor
reflecta în costuri foarte importante
pentru România, impactul fiind
complex ºi reflectat pe urmãtoa-
rele segmente: economic, cu pier-
deri financiare importante, ce ar fi
cauzate de costurile aferente era-
dicãrii bolii, incluzând despãgubi-
rea animalelor ucise, cheltuieli cu
personal, materiale, echipamente
legate de activitãþile de eradicare,
cheltuieli cu ecarisarea teritoriului,
activitãþile DDD. Mai pot fi pier-
derile economice cauzate de re-
stricþiile impuse comerþului cu ani-
male din specii susceptibile, dar ºi
pagubelor din sectoarele turism si
servicii, prin reþinerea pe care o
resimt turiºtii în a vizita þãri în care
evolueazã focare de boli infecþioa-
se. Lovitura cea mai grea o vor
primi cei din lumea satului. În zo-
nele rurale, impact asupra venitu-
rilor familiilor care practicã creº-
terea animalelor în scop de sub-
zistenþã poate fi dramatic.
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CaleaCaleaCaleaCaleaCalea
Bucureºti,Bucureºti,Bucureºti,Bucureºti,Bucureºti,
cu restricþiicu restricþiicu restricþiicu restricþiicu restricþii
rutiere pânãrutiere pânãrutiere pânãrutiere pânãrutiere pânã
vinerivinerivinerivinerivineri

Din cauza lucrãrilor de rea-
bilitare, pe Calea Bucureºti se
va circula cu restricþii timp de trei zile. Astãzi este închis traficul auto pe
firul drept al strãzii, pe sensul de mers cãtre Electroputere (partea cu Mc
Donald’s), sectorul de drum cuprins între intersecþia cu bulevardul „Ca-
rol” I ºi intersecþia cu strada „Fraþii Goleºti”. Joi, traficul auto va fi
restricþionat pe firul drept al Cãii Bucureºti, pe sensul de mers cãtre
Electroputere (partea cu „Rotonda”), sectorul de drum cuprins între in-
tersecþia cu strada „Fraþii Goleºti” ºi intersecþia cu strada „Spania”. Re-
stricþiile se menþin ºi vineri, pe firul drept al Cãii Bucureºti, pe sensul de
mers cãtre Electroputere (partea cu Spitalul nr. 3), sectorul de drum
cuprins între intersecþia cu strada „Spania” ºi intersecþia cu strada „Sã-
rarilor”. „Solicitãm conducãtorilor auto sã evite în aceastã perioadã sã
tranziteze Calea Bucureºti, folosind rute alternative, iar cei care vor tran-
zita zonele de lucrãri sunt rugaþi sã se conformeze semnalizãrile rutiere
temporare instituite”, se aratã într-un comunicat al Primãriei Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

AcþiuniAcþiuniAcþiuniAcþiuniAcþiuni
de prevenirede prevenirede prevenirede prevenirede prevenire
pentru cazuripentru cazuripentru cazuripentru cazuripentru cazuri
de urgenþãde urgenþãde urgenþãde urgenþãde urgenþã

Inspectoratul Teritorial de
Muncã Dolj este în plinã desfã-
ºurare a unei campanii de pre-
venire  a accidentelor sau situa-
þiilor neplãcute care pot apãrea, dacã nu sunt respectate normele de Se-
curitate ºi Sãnãtate în Muncã (SSM), principalele societãþi comerciale
vizate fiind cele în care se constatã un flux ridicat de persoane (cele de
retail, unitãþile cu activitãþi în culturã – teatre, cinematografe etc.).

„Toþi inspectorii de muncã se vor axa pe aspectele legislative în ceea ce
presupune protecþia muncii, aºa cum este îndeobºte cunoscut acest segment.
Se va merge pe organizarea SSM, în special în ceea ce priveºte mãsurile de
acordare a primului ajutor ºi de evacuare în situaþii de urgenþã, eliberarea cãilor
de acces, semnalizarea ºi iluminatul de siguranþã a ieºirilor. Vom avea în vedere
toate domeniile de activitate cu aglomerare de persoane, inclusiv societãþile
comerciale care au ca domeniu de activitate transportul în comun”, a declarat
Cãtãlin Mohora, ºeful Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU

BugeteleBugeteleBugeteleBugeteleBugetele
ºcolilorºcolilorºcolilorºcolilorºcolilor
vor fi fãcutevor fi fãcutevor fi fãcutevor fi fãcutevor fi fãcute
cunoscutecunoscutecunoscutecunoscutecunoscute

Managerii instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar din
Dolj vor face publice, înce-
pând din acest an ºcolar, deciziile luate de Consiliile de Administraþie ale
ºcolilor în ceea ce priveºte bugetele alocate, în vederea asigurãrii trans-
parenþei actului decizional. Este, de fapt, punerea în aplicare a metodolo-
giei ºi legislaþiei în vigoare, la ultima ºedinþã, de sãptãmâna trecutã, direc-
torii fiind îndrumaþi sã prezinte public tot ceea ce þine de buget.

CRISTI PÃTRU

Scopul evenimentului este de a
discuta cu tinerii despre oportuni-
tãþile de implicare în procesul deci-
zional, pornind de la nivel local ºi
pânã la cel naþional ºi de a-i încura-
ja sã devinã facilitatori ai schimbã-
rilor pe care ºi le doresc. Evenimen-
tul este deschis ºi se adreseazã tu-
turor tinerilor interesaþi de diploma-
þie ºi relaþii internaþionale, cât ºi de
problemele ºi politicile de tineret la
nivel naþional ºi internaþional.

„Ne onoreazã prezenþa celor doi
delegaþi la Craiova ºi disponibilita-
tea acestora de a lansa consultãri
cu tinerii ºi organizaþiile de tineret
din România. Ne dorim sã promo-
vãm ideile, preocupãrile ºi viziunea
tinerilor pe diferite domenii de inte-
res ºi, în acelaºi timp, sã contribuim
la prioritizarea tineretului ºi a politi-

Delegaþii de tineret ai RomânieiDelegaþii de tineret ai RomânieiDelegaþii de tineret ai RomânieiDelegaþii de tineret ai RomânieiDelegaþii de tineret ai României
la ONU, prezenþi la Craiovala ONU, prezenþi la Craiovala ONU, prezenþi la Craiovala ONU, prezenþi la Craiovala ONU, prezenþi la Craiova

Asociaþia Tineretul ONU – filiala Craiova va organiza
mâine, 5 noiembrie, ora 14.00, în Sala Albastrã a Universi-
tãþii din Craiova, un seminar regional de informare cu pri-
vire la „Programul Delegat de Tineret la ONU”. Cu acest
prilej, cei doi delegaþi de tineret ai României la ONU, Anca
Agachi ºi David Timiº, vor prezenta perspectivele progra-
mului, vor disemina activitatea lor de pânã acum ºi ceea ce
au realizat la New York, în cadrul deplasãrilor la ONU. Tot-
odatã, vor lansa dezbateri cu tinerii participanþi pe tema
problemelor cu care se confruntã, a prioritãþilor pe care le
au ºi a posibilelor soluþii la care pot lua parte.

cilor pentru acesta pe agen-
da publicã din România.  Vã
aºteptãm în numãr cât mai
mare sã luaþi parte la activi-
tate!”, a declarat Nicolae
Drîmboi, coordonatorul
evenimentului.

„Delegat de Tineret al
României la Naþiunile Unite” este
un program guvernamental, imple-
mentat de Ministerul Tineretului ºi
Sportului, în parteneriat cu Minis-
terul Afacerilor Externe, de re-
prezentare publicã a intereselor
tinerilor români la nivel internaþi-
onal. Cei doi Delegaþi, selectaþi
anual printr-un proces naþional ºi
deschis de selecþie, reprezintã in-
teresele generaþiei lor în cadrul lu-
crãrilor organismelor Organizaþiei
Naþiunilor Unite, în urma consul-

tãrilor cu tinerii.
Activitatea deschide seria de de-

plasãri ale delegaþilor ce vor avea
loc pe tot parcursul anului în ma-
rile oraºe din þarã. De asemenea,
face parte din cadrul calendarului
de evenimente al Festivalului UNI-
FEST Craiova, fiind realizat cu
sprijinul Universitãþii din Craiova,
AIESEC Craiova, JCI Craiova ºi
ELSA CRAIOVA, purtând egida
„Craiova – Capitalã Europeanã a
Culturii 2021”.

Unitãþile de învãþãmânt preuni-
versitar trebuia sã depunã, pânã pe
3 noiembrie, proiectele de desfã-
ºurare a unor activitãþi extraºcola-
re, fie cã este vorba de cele desti-
nate nivelului naþional, local, regio-
nal sau zonal. „Pânã pe 27 octom-
brie, au fost depuse 11 proiecte, de
nivel naþional, evaluarea acestora fi-
ind fãcutã de o Comisie Naþionalã,
constituitã la nivelul Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice.
Cele care vor intra în selecþie au
trecut ºi peste fazele anterioare,
specialiºtii de la Inspectoratul ªco-

O perioadã plinã pentru
proiectele extraºcolare

Zece zile ºi cinci spectacole
ne mai despart de încheierea
celei de-a XIV-a ediþii a
Festivalului Internaþional „Elena
Teodorini”, eveniment organizat
de Opera Românã Craiova.
Programul continuã cu o
reprezentaþie a Teatrului de
Operã ºi Balet Sofia: „Cenuºã-
reasa”, operã comicã în douã
acte de Gioachino Rossini,
dupã un libret de Jacopo

Elevii din învãþãmântul preuniversitar vor participa,
ºi în acest an ºcolar, la diverse activitãþi extraºcolare –
concursuri, festivaluri pe diferite teme –, toate cuprinse
într-un calendar bine stabilit de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice ºi de Inspectoratele ªcolare Jude-
þene. Astãzi este ultima zi de depunere a dosarelor, iar
pânã pe 27 octombrie au fost înaintate mai multe cereri
de aprobare, la nivel naþional.

lar Judeþean (ISJ) Dolj
stabilind ce este eligibil”, a declarat
prof. Simona Chiriþã, inspector
pentru activitãþi extraºcolare, din
cadrul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj.

ISJ Dolj va alcãtui un program
propriu

Pe lângã cele naþionale, alte pro-
iecte au fost sau sunt în curs de
depunere ºi la nivelurile local, in-
terjudeþean ºi regional. „Pentru cele
din Dolj, se va alcãtui un calendar,

emis de ISJ, cu aprobarea Consi-
liului de Administraþie al instituþiei.
Tot de cãtre ISJ Dolj se vor trimite
propuneri pentru calendarul activi-
tãþilor extraºcolare regionale ºi in-
terjudeþene, programul fiind emis
de MECS. În aceastã lunã va avea
loc o sesiune de evaluare a proiec-
telor. Cu toþii urmãrim, prin aceste
activitãþi extraºcolare, se descope-
rim ºi sã promovãm calitãþile elevi-
lor, unii dintre ei fiind adevãrate ta-
lente”, a mai spus Simona Chiriþã.

CRISTI PÃTRU

Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul „„„„„CenuºãreasaCenuºãreasaCenuºãreasaCenuºãreasaCenuºãreasa”””””, cu artiºti ai, cu artiºti ai, cu artiºti ai, cu artiºti ai, cu artiºti ai
TTTTTeatrului de Operã ºi Balet Sofiaeatrului de Operã ºi Balet Sofiaeatrului de Operã ºi Balet Sofiaeatrului de Operã ºi Balet Sofiaeatrului de Operã ºi Balet Sofia

Ferreti, ce are la bazã povestea
„Cendrillon” a lui Charles
Perrault. Regia artisticã este
realizatã de Vera Petrova,
coregrafia – de Maria Louka-
nova, scenografia – de Borya-
na Angelova, iar costumele
sunt create de Hristiyana
Mihaleva-Zorbalieva.

Rossini a scris „Cenuºãrea-
sa” la vârsta de 25 de ani,
imediat dupã succesul avut cu

„Bãrbierul din Sevilla” ºi a
completat opera în doar trei
sãptãmâni, fiind consideratã
una dintre cele mai bune lucrãri
ale compozitorului. Premiera
operei a avut loc la Teatro
Valle (Teatro della Valle) din
Roma în ziua de 25 ianuarie
1817. La Opera Românã
Craiova, spectacolul, sub
conducerea muzicalã a lui
Grigor Palikarov, este prezentat

astã-searã, de la ora 19.00.
Festivalul Internaþional

„Elena Teodorini” are loc în
perioada 10 octombrie – 15
noiembrie, iar artiºtii bulgari
sunt invitaþi speciali, alãturi de
cei ai Teatrului Naþional de
Operã ºi Balet Chiºinãu,
Teatrului Naþional de Operã ºi
Balet Belgrad ºi Theater
Magdeburg din Germania.

MAGDA BRATU
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„Cartier” – expoziþie a membrilor
Fotoclubului „Mircea Faria”

Fotoclubul „Mircea Faria” din Craiova, în partene-
riat cu Muzeul Olteniei, vor vernisa mâine, 5 noiem-
brie, ora 18.00, expoziþia de fotografie „Cartier”.
Aceasta cuprinde lucrãri recente ale membrilor foto-
clubului craiovean, între expozanþi regãsindu-se Cristi
Bãlã, Victor Cãtãlin Boldîr, Sorin Danciu, Dorian
Delureanu, Mihai Diaconu, Ticu Gruescu, Marius
Niþipir, Marius Ologu, Vlad Þigãnilã, Oana Þigãnilã,
Dan Þigãnilã ºi Claudiu Vulpan. Expoziþia va fi deschi-
sã în Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei
(strada „Madona Dudu” nr. 14) ºi va putea fi vizitatã
pânã pe data de 19 noiembrie.

Alãturi de lucrãrile acestora va putea fi admiratã ºi o
celebrã fotografie realizatã de Mircea Faria în toamna
anului 1967. Artist fotograf român, nãscut la Craiova, în
1920, Mircea Faria deþine titlul de Excelenþã a Federaþiei
Internaþionale de artã fotograficã ºi este unul dintre
primii fotografi români care a promovat nudul în
fotografia artisticã.

Se deschide Salonul
de toamnã al
membrilor Cenaclului
„Constantin Brâncuºi”

La Galeria de Artã „Theodor Aman”
a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” are loc astãzi, ora
13.00, vernisajul Salonului de toam-
nã al membrilor Cenaclului „Constan-
tin Brâncuºi”. Sugestiv intitulatã „Conflu-
enþe estetice”, expoziþia reuneºte 30 de lu-
crãri semnate de 14 dintre membrii  cena-
clului, tematica dominantã fiind cea a peisa-
jului, realizat în variante romantice, moder-
ne sau suprarealiste. Remarcabile sunt ºi
naturile statice cu flori ºi fructe de toamnã
ale artiºtilor Geta ªerban, Antoneta Cocoº
Andreescu ºi Mircea Gavrilescu. Alãturi de
aceºtia expun Ana-Maria Cristofir, Gheor-

ghiþa ªerban, Dan Scurtu, Eugen Dumitru,
George Lazãr, Teodora Ciolan, Benoni Mo-
goºeanu, Ioan Catrina, Gabriela Rãdulescu,
Andrei Rãdulescu, Mihaela Emilia Popescu
ºi Nicuºor Guguci. Prezentarea „Confluen-
þelor estetice” din aceastã toamnã va fi fãcu-
tã de prof. Cristina Oprea, artist plastic. Sa-
lonul rãmâne deschis spre vizitare publicului
iubitor de artã pânã la sfârºitul lunii, zilnic, de
luni pânã vineri, între orele 8.00 ºi 18.00.

Galã sub semnul umorului,
culorilor, muzicii ºi luminilor
Deºi anul acesta au fost aproape

într-o continuã activitate, aºa încât
publicul nu le-a simþit lipsa, actorii
Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” au dorit sã marcheze ºi
oficial deschiderea unei noi stagiuni.
O vor face vineri, 6 noiembrie, ora
19.00, cu un spectacol de varietãþi
cu pãpuºi, pentru toate vârstele.
„Publicul are ºansa unicã sã vadã,
chiar din sala de spectacol, cum
se desfãºoarã audiþiile la teatru, sã
descopere ce alte aptitudini îi tre-
buie unui actor pãpuºar pe lângã
talent. Spectacolul va sta sub sem-
nul umorului, culorilor, muzicii ºi
luminilor, garantând o orã de dis-
tracþie pe scenã ºi în salã”, anunþã
organizatorii. Biletele s-au pus deja
în vânzare, la preþul de 10 lei. Eve-
nimentul de vineri va însemna ºi
debutul unei noi serii de spectaco-
le ºi alte manifestãri artistice atât
la sediu ºi în alte spaþii din Craio-
va, cât ºi în þarã ºi peste hotare.

Mini-stagiunea Teatrului ACT
va continua pânã în mai 2016

Chiar între primele reprezentaþii
ale noii stagiuni, din aceastã lunã, se
numãrã una marca ACT. Este vorba
despre spectacolul „Absolut!”, dupã
„Ivan Turbincã”, de Ion Creangã,
cu Marcel Iureº, în regia lui Alexan-
dru Dabija, pe care craiovenii l-au
mai putut vedea pe 9 decembrie
2014. Un spectacol extraordinar,
adresat unui public de peste 12 ani,
care meritã însã revãzut – marþi, 24
noiembrie, ora 19.00. „Spectacolele

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Spectacole în premierã, precum „Hansel ºi
Gretel” ºi altul care îl are ca personaj principal
pe Zorro, continuarea colaborãrii cu Teatrul
ACT din Bucureºti ºi cu actorul Marcel Iureº
– pe care publicul îl va putea vedea, pe 24 no-
iembrie, în spectacolul „Absolut!”, dupã „Ivan
Turbincã”, de Ion Creangã, iar la anul, în „Fur-
tuna” dupã William Shakespeare, în regia lui
Cristian Pepino – sunt doar câteva dintre eve-
nimentele noii stagiuni a Teatrului pentru Co-
pii ºi Tineret „Colibri”. Deschiderea oficialã
va avea loc vineri, 6 noiembrie, ora 19.00, cu

un spectacol de galã „cu mult umor, muzicã ºi
demonstraþii de mãiestrie” ale actorilor craio-
veni ºi invitaþi din þarã, potrivit reprezentanþi-
lor instituþiei. „Nu spun tot, las multe surprize
sã fie dezvãluite, aºa, ca într-o lume de poves-
te…”, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, managerul Adriana Teodorescu, re-
ferindu-se la alte proiecte artistice care se vor
concretiza pe parcursul anului viitor. Mai mulþi
spectatori în salã ºi o echipã de artiºti mai nu-
meroasã sunt marile dorinþe care noua stagiu-
ne ºi-ar dori sã i le îndeplineascã.

„Intenþionãm sã ne mãrim trupa, dar asta depinde de bani… Suntem o
echipã foarte micã, iar eforturile pe care le facem sunt foarte mari. Am
putea sã facem mult mai multe dacã am fi ºi mai mulþi”, a declarat, în
cadrul conferinþei de presã de ieri, managerul Teatrului „Colibri”. Cu
acest prilej, Adriana Teodorescu a anunþat cã actorilor craioveni li s-a
alãturat, de curând, Marin Fagu, actor la Teatrul de Animaþie „Þãndãri-
cã” din capitalã, dupã ce, în aceastã varã, un alt artist bucureºtean, Geo
Dinescu, a decis sã vinã la Craiova.

„Din fericire, trupa noastrã se mãreºte cu oameni profesioniºti, cu
actori care au demonstrat – ºi o fac în continuare – cã au talent ºi cã
muncesc foarte mult, cu dãruire ºi smerenie pe scenã. Marin Fagu este
nu numai absolvent al Secþiei de pãpuºi ºi marionete din cadrul UNATC
Bucureºti, ci ºi doctor în aceastã specialitate. Cred cã dã un plus de
valoare artisticã trupei noastre”, a adãugat managerul. Pe Marin Fagu
publicul îl va putea vedea pe scenã în gala din debutul stagiunii, dar ºi
sâmbãtã, 7 noiembrie, de la ora 18.00, în spectacolul „Frumoasa din
Pãdurea Adormitã”.

«Ce m-a bucurat foarte mult a fost cã dupã aceastã ediþie a Festivalu-
lui „Puppets occupy street” au fost artiºti – actori, regizori, scenografi –
care ºi-au manifestat dorinþa sã vinã în trupa Teatrului „Colibri”», a mai
spus Adriana Teodorescu.

Teatrului ACT din Bucureºti vor con-
tinua aici pânã în mai 2016, lunar
având loc câte o reprezentaþie. Îi aº-
teptãm pe craioveni sã vinã sã îºi
cumpere bilete ºi sã se bucure de
acest regal teatral”, a precizat ma-
nagerul Teatrului „Colibri”, Adriana
Teodorescu. Un bilet pentru „Abso-
lut” costã 20 de lei ºi poate fi pro-
curat de la Agenþia instituþiei.

Pe Marcel Iureº publicul craio-
vean va avea bucuria sã îl regã-
seascã ºi în distribuþia altui spec-
tacol: „Furtuna” de William
Shakespeare, în regia lui Cristian
Pepino, unde acesta va juca alãturi
de actorii Teatrului pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”. Noua montare va
avea premiera în toamna viitoare.

Noi  personaje în scenã:
„Hansel ºi Gretel”

ºi Zorro
Proiectele anului

2016 se anunþã a fi nu
puþine! Puncte de reper
ale programului artistic
rãmân premierele ºi o
nouã ediþie a Festivalu-
lui „Puppets occupy
street”. Chiar în luna ia-
nuarie artiºtii de la „Co-
libri” vor începe lucrul
la un nou spectacol,
„Hansel ºi Gretel”, în
paralel urmând sã se
desfãºoare încã o serie
a atelierelor de creaþie
pentru copii ºi tineri. Tot
în prima parte a anului
viitor este anunþat un
proiect foarte ambiþios,
niciodatã pus în scenã în

România. „Vom monta un specta-
col care îl va avea în prim plan pe
Zorro, unul dintre cele mai cunos-
cute personaje din literaturã, cine-
matografie ºi desene animate. Noi
o sã-l aducem pe scenã cu mij-
loacele noastre specifice, de tea-
tru de pãpuºi ºi de teatru de ani-
maþie”, a anunþat Adriana Teodo-
rescu, adãugând cã viziunea regi-
zoralã îi va aparþine lui Cristian
Mitescu, cel care a montat la Cra-
iova ºi „Vrãjitorul din Oz”, adap-
tare dupã L. Frank Baum, un
spectacol de mare succes.

Festivalul „Puppets occupy
street” – Fire Edition

Unul dintre cele mai importante
evenimente ale noii stagiuni va fi cea
de-a III-a ediþie a Festivalului

„Puppets occupy street”. „Va fi o
ediþie dedicatã focului – Fire Edi-
tion –, cel puþin la nivelul pe care l-
a avut Water Edition, cea de anul
acesta. Va creºte numãrul artiºtilor
invitaþi, ca ºi cel al evenimentelor
care vor avea loc. Vor creºte calita-
tea ºi gradul de adresabilitate cãtre
profesioniºti. Pentru cã, aºa cum
am mai spus, îmi doresc din tot
sufletul ca acest festival sã devinã
un brand al oraºului, ca el sã fie cel
puþin la fel de important pentru
breaslã ºi pentru comunitate cum
este Festivalul de la Avignon sau de
la Charleville-Meziere, din Franþa”,
a declarat Adriana Teodorescu.

***
Noua stagiune va mai cuprin-

de vernisaje în þarã ale expozi-

þiei itinerante „Cartea, pãpuºa,
povestea” ºi participãri ale pã-
puºarilor craioveni la mai multe
festivaluri naþionale ºi internaþi-
onale, „pentru cã este cazul sã
facem cunoscut ºi în alte þãri
numele teatrului ca marcã a Cra-
iovei”, considerã conducerea in-
stituþiei. De asemenea, va creº-
te numãrul parteneriatelor pe
care teatrul le are „nu numai cu
instituþiile culturale din Craiova
ºi Oltenia, ci ºi cu ONG-uri care
au grijã de oameni mai puþin no-
rocoºi, în special copii ºi tineri”.
„Vrem ca toþi craiovenii sã se bu-
cure de tot ceea ce teatrul este
obligat sã le ofere – acces la cul-
turã ºi educaþie culturalã”, a mai
spus Adriana Teodorescu.
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Adriana Teodorescu
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Personaj controversat, dar dotat cu o inteligenþã
peste medie, Ahmed Chalabi, ºiitul educat în Occi-
dent, a fost primul lider irakian în exil, care a con-
vins administraþia americanã de necesitatea inter-
venþiei militare contra lui Saddam Hussein. „Fãrã
intervenþie externã regimul baasist nu va cãdea
niciodatã”, repeta cel care nu ezita sã se compare
cu generalul Charles de Gaulle, dupã exilul acestu-
ia, tot la Londra. Când în 2002, cu un an înaintea
invaziei americane în Irak, Franþa s-a opus unei
invazii militare în fosta Mesopotamie, opo-
zantul a formulat critici vehemente. Apropiat
de Pentagon, Ahmed Chalabi a reuºit sã con-
vingã neoconservatorii americani cã Saddam
Hussein posedã arme de distrugere în masã,
care ar ameninþa securitatea lumii. Aserþiu-
nea era falsã ºi dupã revenirea la Bagdad, în
anturajul trupelor americane în primãvara lui
2003, politicianul a intrat în dizgraþie fiind
abandonat de CIA. Ahmed Chalabi s-a apro-
piat de Iran, marele beneficiar al intervenþiei
americane, care i-a propulsat la putere pe ºiiþi,
persecutaþi de dictatura baasistã. Iatã ce re-
lata Barack Obama în cartea sa „Îndrãzneala
de a spera” (Ed. RAO 2008) „(...) Ahmed Cha-
labi se certase cu protectorii lui americani,
de la care primise milioane de dolari pentru
informaþii care se dovediserã false; existau
zvonuri cã dãduse informaþii clasificate ame-
ricane iranienilor ºi cã Iordania avea un man-
dat pentru arestarea lui, dupã ce fusese con-

damnat, în absenþã, pentru 31 de capete de acuza-
re, printre care deturnare de fonduri, furt, utilizare
greºitã a unor fonduri private, dar pãrea sã fi cãzut
în picioare. Îmbrãcat impecabil, însoþit de fiica lui
adultã, era acum ministrul petrolului în guvernul
interimar”. (pag. 307) Nãscut în 1944 la Bagdad,
Chalabi va pãrãsi Irakul în 1956 pentru Regatul
Unit ºi SUA, unde mulþi ani mai târziu va milita, în
fruntea Congresului Naþional Irakian (CNI), o miº-
care de opozanþi contra lui Saddam Hussein. În

1982 a fost condamnat la 18 ani de închisoare de
un tribunal iordanian, reuºiind sã pãrãseascã Re-
gatul haºemit în portbagajul unei maºini condusã
de un prieten. Dupã revenirea la Bagdad în 2003,
alãturi de alþi detractori ai þãrii, Ahmed Chalabi va
ocupa posturi importante, inclusiv de vice-premier
ºi de ministrul al petrolului, vaca de lapte a admi-
nistraþiei irakiene. El a prezidat Comisia de finanþe

din Parlamentul irakian, dupã ce un timp se
cãznise, fãrã rost, sã acceadã în locul pre-
mierului Nouri al-Maliki. În pofida reputaþiei
sulfuroase, Ahmed Chalabi era un personaj
important pe scena politicã irakianã. S-a stins
din viaþã, la 71 de ani, în urma unei crize car-
diace, dupã cum a anunþat Parlamentul de la
Bagdad. „Când încercãm sã impunem demo-
craþia cu puºca, când dirijãm bani spre parti-
de ale cãror politici economice sunt consi-
derate mai favorabile Washingtonului, sau
când cãdem sub influenþa unor exilaþi pre-
cum Chalabi, ale cãror ambiþii nu beneficiazã
de un sprijin evident din partea locuitorilor
þãrilor respective, nu numai cã ne pregãtim
pentur un eºec, dar ajutãm regimurile opresi-
ve sã-i descrie pe activiºtii pentru democra-
þie ca pe niºte unelte ale puterilor strãine ºi
întârziem posibilitatea sã aparã o democraþie
localã autenticã” (Barack Obama – „Îndrãz-
neala de a spera”).

MIRCEA CANÞÃR

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, avertizeazã cã închiderea fron-
tierelor din cauza extracomunitarilor
poate conduce la conflicte militare,
evocând tensiuni la frontierele Ger-
maniei cu Austria ºi probleme în
Croaþia, Slovenia ºi România din ca-
uza gardului metalic construit de
Ungaria. În cursul unei conferinþe a
CDU desfãºuratã în oraºul german
Darmstadt, Merkel a încercat din
nou sã justifice politicile flexibile ale
Berlinului în materie de imigraþie,
evocând disensiunile cu partenerii
social-democraþi. “Continuãm sã ne-
gociem. Nu este prima datã când
suntem nevoiþi sã convingem SPD
de lucruri rezonabile. Germania va
ajuta oamenii care fug de rãzboaie
ºi persecuþii”, a spus liderul CDU,
insistând pentru crearea unor zone
de tranzit. Zilele urmãtoare, cance-

Francois Hollande:
Bashar al-Assad nu trebuie
sã fie candidat în viitoarele
alegeri din Siria

Preºedintele sirian Bashar al-
Assad nu trebuie sã fie candidat
în viitoarele alegeri din Siria, a
declarat ieri ºeful statului
francez François Hollande, care
a apreciat cã un proces electoral
ar fi singura soluþie la criza
sirianã. “Singura soluþie este sã
existe efectiv, la un moment sau
altul, alegeri, pentru ca securita-
tea sã poatã fi restabilitã ºi
Bashar al-Assad sã nu poatã fi
candidat în acest scrutin”, a
declarat Francois Hollande
pentru postul de radio Europe 1.
În opinia sa, participarea
liderului sirian la viitoarele
alegeri ar fi rezultatul incapaci-
tãþii comunitãþii internaþionale
de a gãsi o soluþie la conflictul
din Siria. Franþa este una dintre
þãrile care susþin cel mai ferm cã
situaþia de crizã din Siria nu
poate fi depãºitã prin menþinerea
la putere a lui Bashar al-Assad.
În schimb, Rusia ºi Iranul insistã
cã liderul sirian ar trebui sã fie
implicat într-un viitor proces de
tranziþie politicã la Damasc. Pe
de altã parte, liderul de la Élysée
a lãsat sã se înþeleagã cã joi ar
putea fi adoptatã o decizie cu
privire la noi lovituri aeriene
franceze în Siria contra taberelor
de antrenament ale grupãrii
jihadiste Statul Islamic (SI). “De
fiecare datã când avem informa-
þii despre tabere de antrenament
unde existã jihadiºti, teroriºti,
care ar putea într-un moment sau
altul sã ne ameninþe þara, noi
lovim. Voi convoca joi Consiliul
de Apãrare în acest scop”, a spus
preºedintele Franþei.

Guvernul francez, somat de un
tribunal sã amelioreze condiþiile
pentru migranþi de la Calais

Guvernul francez trebuie sã
instaleze mai multe latrine ºi
sisteme de furnizare a apei în
taberele pentru migranþi din
nordul þãrii pentru a se conforma
unui verdict al justiþiei emis ieri,
în urma unei plângeri depuse de
douã organizaþii non-profit.
Decizia, emisã luni de un
tribunal din Lille, mai prevede
dispoziþii pentru protecþia
minorilor ºi dã instrucþiuni
primarului sã facã un inventar al
resurselor pe care le are la
dispoziþie pentru a utiliza
clãdirile goale pentru gãzduirea
migranþilor. Autoritãþile au
primit dispoziþie sã întreprindã
acþiunile necesare în termen de
opt zile, cu o amendã de 100 de
euro pe zi pentru întârzierea în
aplicarea fiecãrei directive.
Organizaþiile au afirmat cã nu se
acþioneazã suficient pentru a
rãspunde nevoilor umanitare
urgente din taberele pentru
migranþi, unde populaþia a
crescut la circa 6.000 de persoa-
ne de la 3.000 în urmã cu câteva
luni.  Guvernul a fãcut deja
public un plan pentru a rãspunde
creºterii numãrului de migranþi.
În plus, autoritãþile europene au
alocat 5,2 milioane de euro
pentru a construi o tabãrã care
va adãposti 1.500 de persoane.
Mulþi dintre migranþii din Calais
aºteaptã o ºansã favorabilã
pentru a trece în Marea Britanie.

Cel puþin 23 de persoane - dintre care 13 com-
batanþi ai grupãrii teroriste Statul Islamic (SI) ºi
zece civili - au fost ucise ieri în raiduri asupra
oraºului Raqa, capitala de facto a organizaþiei

Merkel avertizeazã cã pot apãrea conflicte,
evocând tensiuni din cauza gardului ungar

larul Angela Merkel, liderul Uniunii
Creºtin-Democrate (CDU), se va în-
tâlni din nou cu vicecancelarul Sig-
mar Gabriel, liderul Partidului Social-
Democrat (SPD), ºi cu premierul lan-
dului Bavaria, Horst Seehofer, pen-
tru a discuta despre propunerea in-
stituirii unor zone de tranzit pentru
imigranþii extracomunitari. Planul
prevede crearea unor zone de tran-
zit de-a lungul frontierei germane
pentru selectarea refugiaþilor ºi de-
pistarea imigranþilor cu raþiuni eco-
nomice. Premierul Bavariei, Horst
Seehofer, liderul Uniunii Creºtin-
Sociale (CSU), pledeazã pentru con-
struirea centrelor de tranzit, dar Par-
tidul Social-Democrat se opune de-
þinerii extracomunitarilor. Cancelarul
Germaniei a avertizat cã existã ris-
cul izbucnirii unor conflicte militare
dacã unele þãri îºi închid frontierele

spre Germania, explicând cã unele
state se tem cã extracomunitarii vor
rãmâne pe teritoriile lor. “Ne con-
fruntãm cu o situaþie care nu a mai
fost pânã acum: perspectiva unor
conflicte, care pãrea îndepãrtatã, s-
a apropiat de noi”, a subliniat Mer-
kel, potrivit EUObserver. “Construi-
rea gardului de cãtre Ungaria a per-
turbat tranzitul fluxului de imi-
granþi”, a subliniat Merkel, potrivit
“Der Spiegel” ºi “Deutsche Welle”,
notând cã, din cauza barierelor mon-
tate de autoritãþile ungare, extraco-
munitarii încearcã sã tranziteze Croa-
þia, Slovenia ºi România. “Nu vreau
sã aparã din nou conflicte militare
în zona Balcanilor”, a insistat Mer-
kel, referindu-se la rãzboaiele pro-
duse în anii 1990 în spaþiul fost iu-
goslav. Ungaria a construit gard
metalic la frontiera cu Serbia ºi Croa-

þia, evocând un plan similar pentru
segmente ale frontierei cu România.
În acest context, mii de extracomu-
nitari care erau în Serbia s-au orien-
tat în principal spre Croaþia ºi Slo-
venia pentru a ajunge în Austria ºi
Germania. Angela Merkel a explicat
cã Germania, în calitatea de cel mai
mare stat din cadrul Uniunii Euro-
pene, are o responsabilitate mare în
gãsirea unei soluþii care sã încura-
jeze solidaritatea, nu disensiunile,
în gestionarea crizei imigranþilor.
“Sunt destul de sigurã cã putem
gãsi o soluþie”, a încheiat Merkel.
Potrivit estimãrilor, în Germania vor
ajunge în 2015 între 800.000 ºi 1,2
milioane de imigranþi din Orientul
Mijlociu ºi din Africa, Guvernul
Angela Merkel fiind criticat pentru
atitudinea flexibilã privind primirea
extracomunitarilor.

Siria: 23 de morþi, inclusiv 13 combatanþi ai Statului
Islamic, în urma unor raiduri asupra oraºului Raqa

extremiste în nordul Siriei, a anunþat organizaþia
neguvernamentalã Observatorul Sirian pentru
Drepturile omului (OSDO). “13 elemente ale or-
ganizaþiei SI ºi zece civili au fost uciºi în urma a

cel puþin 16 raiduri ce au vizat
locaþii ºi baraje ale organizaþiei
în mai multe zone din oraºul
Raqa”, a declarat directorul
OSDO, Rami Abdel Rahman.
Acesta nu a fost în mãsurã sã
precizeze dacã avioanele erau
cele ale regimului preºedinte-
lui Bashar al-Assad sau ale
Rusiei, care a demarat la 30
septembrie o campanie de lo-
vituri aeriene în Siria. “Acest
bilanþ este cel primit de la un
singur spital, pentru cã nu este
posibil sã ajungi la alte spitale
spre care SI ºi-a transportat
rãniþii, din cauza securitãþii im-

puse în jurul acestor clãdiri”, a precizat Abdel
Rahman. Gruparea SI a cucerit Raqa în ianuarie
2014, în urma unor lupte împotriva unor comba-
tanþi ai opoziþiei, care l-au cucerit, la rândul lor,
de la forþele regimului, în martie 2013. Rusia, aliat
fidel al regimului de la Damasc, desfãºoarã de la
sfârºitul lui septembrie o campanie de lovituri
aeriene în Siria, ce vizeazã, potrivit Moscovei,
grupãrile “teroriste”, printre care SI. Însã, rebe-
lii sirieni ºi susþinãtorii lor din strãinãtate acuzã
Moscova cã vizeazã mai ales opoziþia moderatã,
pentru a susþine regimul lui Bashar al-Assad.
De altfel, Forþele Democratice Siriene (FDS), o
alianþã arabo-kurdã înfiinþatã în octombrie, au
avansat în nord-estul oraºului Hassake, dupã
lupte împotriva SI, informeazã OSDO, potrivit
cãreia ºapte jihadiºti au fost uciºi ieri în aceste
violenþe ºi raiduri ale coaliþiei internaþionale an-
tijihadiste. FDS au anunþat sâmbãtã cã au lansat
prima lor ofensivã în teritoriile aflate sub con-
trolul SI în provincia Hassake (nord-est).
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Anunþul tãu!
P.F.A. POPESCU NICOLIN anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de
mediu privind activitatea „ LABORA-
TOR TEHNICÃ DENTARÃ”, ce se
desfãºoarã în Craiova, str. Plevnei Nr.
25. Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi consul-
tate 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 19.11.2015.

COMUNICAT DE PRESÃ
Ambasador pentru un Parteneriat
Climatic Sustenabil
Fundaþia de Ajutor Social “Ochelarii
Negri” va implementa în luna Noiem-
brie 2015 campania de informare
publicã “Ambasador pentru un Par-
teneriat Climatic Sustenabil” care
presupune organizarea a 8 întâlniri
publice cu scopul de a  informa 200
de tineri din judeþul Dolj asupra im-
protanþei adaptãrii la schimbãrile
climatice, prin abordarea a douã arii
de intervenþie: eficienþã energeticã ºi
transport durabil.
Calendarul întâlnirilor va fi publicat
pe website-ul organizaþiei http://
ochelarii-negri.org/category/media/
evenimente/
Proiectul Ambasador pentru un
parteneriat climatic sustenabil îºi
propune sã se axeze pe conexiunea
dintre schimbãrile climatice, energie
sustenabilã ºi transport durabil ºi sã
furnizeze o strategie de conºtienti-
zare publicã impactantã pentru cetã-
þenii judetului Dolj prin care sã creas-
cã nivelul de cunoºtinþe despre
ameninþãrile schimbãrilor climatice
ºi sfaturi utile implementabile pentru
a rãspunde acestora, aspect esenþial
în promovarea tranziþiei cãtre o eco-
nomie cu un consum redus de gaze
cu efect de serã ºi cãtre un viitor
sustenabil energetic.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LO-
GOPED PEN-
TRU LIMBA ITA-
LIANÃ SAU GER-
MANÃ. Telefon:
0251/ 418.864.
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc stu-
denþi - elevi la con-
tabilitate. Telefon:
0722/943.220.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþiri Va-
lea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cã-
min str. Putnei.
Telefon: 0768/
437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 ca-
mere decomanda-
te etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere,
ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet,
renovat complet.
Telefon: 0762/
109.595.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament
cu trei camere, de-
comandat, zona
Ramada. Preþ
70.000 de euro ne-
gociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE

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

Vând sau schimb
cu o camerã cãmin
Craiova, casã lo-
cuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã curentã,
canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/
291.623.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefom:
0722/297.009.
Vând Han - 5 ca-
mere, magazin,
mobilate, Beci tip
Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon:
0786/193.499.
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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 urgent, con-
venabil casã 6 ca-
mere cu 4000 mp
curte, grãdinã în Li-
v e z i - P o d a r i ,
ªoseaua Naþiona-
lã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu
HORATION, Cra-
iova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral
3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.

VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la
50 m de pârtia de
ski de la hotel
Onix. Telefon:
0766/250.327.

Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic
sau schimb cu 2
apartamente 2 ca-
mere – variante.
Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren
2000 mp, comuna
Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon:
0761/546.959.

Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.

Vând teren intra-
vilan, 400 mp,
com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
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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 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimni-
cu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Cumpãr garsoni-
erã în Craioviþa
Nouã. Telefon:
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, pro-
prietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE

Unic proprietar -
vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.

Peugeot 206 an
fabricaþie 2008,
benzinã ºi GPL.
Telefon: 0755/
010.320.

Superîntreþinutã,
distribuþie schim-
batã recent, ulei,
filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil.
Telefon: 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 Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon;
- Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la
telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate
cu ºinã imitaþie,
d i m e n s i u n i l e
1x0,50m, butelii
naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.

Vând sãpun de
casã 5 lei/ Kg, cru-
ce de marmurã
1200/100- scrisã-
80 lei. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich di-
mensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri
de veci cimitir
ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte supra-
puse, lucrare mar-
murã. Telefon:
0722/456.609.
Vând putinã de
salcâm avantajos.
Telefon: 0251/
416.455.

Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbo-
lia cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.

Vând convenabil
sau schimb cu un
calorifer de fontã fo-
losit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei.
Telefon: 0762/
185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenaja-
te cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Ca-
targiu - Craiova. Tele-
fon: 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
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.

SCHIMBURI
CASE

Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cã-
min Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0754/220.151.

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

CASE
Cumpãr casã Cra-
iova, exclus Catar-
giu, Brestii, Roma-
neºti. Telefon: 0768/
235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Inchiriez o camerã
la bloc la o fatã cu
posibilitãþi de platã
a chiriei ºi utilitãþilor
lunar. Telefon:
0726/ 497.404.
Primesc în gazdã
un bãiat. Telefon:
0765/ 957.791
Primesc 2 fete în
gazdã, apartament
3 camere mobilat
Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez aparta-
ment 2 camere de-
comandate, Craio-
viþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3,
centralã, aer con-
diþionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã ca-
mere – zona: Vic-
tor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.

MATRIMONIALE
Doresc doamnã lo-
ialã, sincerã cu lo-
cuinþã 1,65- 70/80,
plãcutã, fãrã vicii. Te-
lefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºu-
gul (meseria), foar-
te profitabil.Telefon:
0723/684.511.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

CONDOLEANÞE
Decesul învãþã-
toarei pensionare
BUZERA SABINA
ne-a îndurerat
profund. Sincere
condoleanþe fami-
liei îndoliate. Fami-
lia Andriþoiu Petre.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dezastrul de dupã pauzãDezastrul de dupã pauzãDezastrul de dupã pauzãDezastrul de dupã pauzãDezastrul de dupã pauzã
Craiovenii au cedat clar în “ªtefan cel Mare”, trecând în partea secundã de +11, la –12.

Înfrângere greu de digerat, luni
searã, pentru SCM U Craiova. Deºi
a fãcut o primã jumãtate de meci
excelentã în fief-ul rivalei Dinamo,
intrând la odihnã cu un avantaj
notabil, 45-34 (20-21, 25-13), tru-
pa lui Oliver Popovic s-a trezit fãrã
replicã la revenirea pe parchet, în-
clinându-se finalmente cu 71-83.
Evoluþia din sfertul al treilea nu
poate fi nicicum explicatã, alb-al-
baºtrii fâcând pur ºi simplu figu-
raþie (10-29). Gazdele au reuºit 14
puncte consecutive în mai puþin
de 2 minute, revenind de la 34-45
la 48-45.

Cel mai bun realizator al Uni-
versitãþii a fost Cãtãlin Burlacu,
cu 19 puncte, dintre care 17 pânã
la pauzã. Fostul jucãtor al celor
de la Asesoft a fost în mânã la
aruncãrile de la distanþã, reuºind

1. Dinamo (4/2) 10
2. CRAIOVA (4/2) 10
3. U-BT Cluj (4/1) 9
4. Oradea (4/1) 9
5. Sibiu (3/3) 9
6. Galaþi (3/3) 9
7. Mureº (3/2) 8
8. Steaua (3/1) 7
9. Mediaº (1/5) 7
10. Piteºti (3/3) 6
11. Tg. Jiu (1/4) 6
12. Timiºoara (0/6) 6

BCM-U Piteºti a început campio-
natul cu o penalizare de 3 puncte.

sã scuture plasa de 5 ori, din 9
ocazii. Burlacu ºi-a trecut în cont
ºi cele mai multe recupãrãri – 7,
în timp ce la pase decisive a ieºit
în faþã americanul Aaron Westley
Johnson – 11, iar la capitolul efi-
cienþã Bozo Djurasovic – cu un
indice de 17. De altfel, bosniacul
a fost al doilea puncheur al SCM-
ului (17 puncte), venind apoi la
rând Covington (12), Bogdan Po-
pescu (7), Bozovic (6), Johnson
(5), Grubor (3) ºi Negoiþescu (2).

Meritã menþionat ºi faptul cã
principalul marcator al lui Dina-
mo, americanul Noah James Dah-
lman (24 de puncte ºi 13 recu-
perãri) ºi-a trecut în cont un in-
dice de eficienþã de-a dreptul
uluitor – 36.

Iatã ºi celelalte rezultate ale
rundei:  CSM Oradea – BCM-U

Piteºti 62-60, BC Timiºoara – U-
Banca Transilvania Cluj 67-77,
Atlassib Sibiu – Energia Tg. Jiu
98-80, Gaz Metan Mediaº – CS
Phoenix Galaþi 71-74. Partida BC
Mureº Tg. Mureº – Steaua CSM
Eximbank a fost amânatã.

Viitoarea adversarã a Craiovei
va fi CSM Oradea, meci progra-
mat la Polivalentã, luni searã, de
la ora 20:00, în direct la Digi
Sport. În rest, avem jocurile:
BCM-U Piteºti – BC Mureº Tg.

Mureº, BC Timiºoara – Gaz Me-
tan Mediaº, Energia Tg. Jiu – U-
Banca Transilvania Cluj, CS Pho-
enix Galaþi – Atlassib Sibiu, Dina-
mo Bucureºti – Steaua CSM
Eximbank.

Dupã eºecul net, de “acasã”, cu
CSM Bucureºti (23-34), SCM Cra-
iova a pierdut în aceeaºi manierã
ºi contra celeilalte grupãri galacti-
ce a campionatului, HCM Baia
Mare, scor 21-31 (11-17), luni sea-
rã, în deplasare, în epilogul etapei
a 10-a a Ligii Naþionale.

Fetele Simonei Gogârlã au þinut
aproape de arversarã doar în de-
butul meciului, dupã care au cedat
treptat-treptat, deznodãmântul fi-
nal venind ca o confirmare fireas-
cã a ceea ce s-a petrecut pe par-
chetul Sãlii “Lascãr Panã”.

În grosul etapei  s-au înregis-
trat rezultatele: CSM Bucureºti –

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

SCM n-a contat mai deloc
pe terenul vicecampioanei

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

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

Pentru SCM urmeazã un meci
cu vecina de clasament, Mãgura
Cisnãdiei, vineri de la ora 18:00.
Se mai joacã în runda a 11-a: Uni-
rea Slobozia – CSM Bucureºti,
HCM Roman – HC Alba Sebeº,
Corona Braºov – Rapid Bucureºti,
HC Zalãu - “U” Cluj, HCM Rm.
Vâlcea – Dunãrea Brãila, CSM Plo-
ieºti – HCM Baia Mare.

Rãmasã pe margine pentru a medita la situaþia
în care a ajuns handbalul masculin la nivel de echi-
pe reprezentative, dupã ce a ratat pânã ºi accede-
rea în grupele preliminare de calificare la Campio-
natul European din 2016, România debuteazã as-
tãzi (ora 21:25, Digi 1) în Grupa a 2-a de califica-
re în play-off, la Viena, în faþa celui mai redutabil
adversar, Austria, meci la care nu va conta pe câþi-
va jucãtori importanþi, cel puþin prin prisma echi-
pelor la care evolueazã: Alexandru ªimicu (St.
Raphael, Franþa), Bogdan Criciotoiu (Eisenach,
Bundesliga) ºi Ionuþ Ramba (Lemgo, Bundesliga).
Primii doi sunt accidentaþi, iar ultimul abia a ajuns
în Germania. “Criciotoiu are fracturã la mâna
dreaptã, la un deget, iar ªimicu are probleme la
un umãr ºi nu pot veni la lot”, a spus antrenorul
federal, Sorin Toacsen.

Austria are pentru meciul cu România cinci hand-
baliºti care activeazã în Budesliga (A. Hermann, H.

Tricolorii încep campania de calificare la CM 2017
Hermann – ambii la Bergischer, Santos – Gummer-
sbach, Weber – Magdeburg, Schmid - Bietingheim
) ºi altul în 2.Bundesliga (Kirveliavicius – Coburg).
Lipseºte însã o altã  vedetã,Viktor Szilagyi. Adver-
sara de miercuri mai are în componenþã un jucãtor
care activeazã în Franþa (Bauer – Istres) ºi doi care
sunt adversari ai Minaurului în Liga Campionilor
(Marinovic – Kadetten, Bozovic – Metalurg Skop-
je). Ultimul este ºi al doilea marcator în Liga Cam-
pionilor, dupã Mikkel Hansen de la PSG.

De remarcat faptul cã Austria a jucat la începu-
tul acestui an la Campionatul Mondial din Qatar,
fiind eliminatã în optimi de reprezentativa þãrii gaz-
de (scor 27-29), în urma unei partide în care arbi-
trajul a fost controversat.

Alãturi de România ºi Austria, din grupã mai fac
parte Italia ºi Finlanda, care se vor duela tot astãzi,
în “Cizmã”. Apoi, în 7 ºi 8 noiembrie, Finlada va
primi vizita Austriei, iar România pe cea a Italiei.

“Sperãm sã obþinem un
rezultat cât mai bun în Aus-
tria. Suntem într-o grupã
echilibratã, dar cred cã lo-
cul 1 va fi disputat de Aus-
tria ºi România. Învingãtoa-
rea se calificã în play-off-
ul Campionatului Mondial”,
a mai afirmat Toacsen.

Lotul convocat de Ayhan Omer
portari: Popescu (St. Raphael), Irimuº (Dinamo).
extreme stânga: Bera (Minaur), Onyejekwe (HC Odorhei).
interi stânga: Racoþea (Wisla Plock), ªania (Dunãrea Cãlãraºi), Csepreghi (Creteil).
centri: Stavrositu (CSM Bucureºti), Fenici (Poli Timiºoara).
interi dreapta: Sadoveac (Minaur), Grigoraº (Poli Timiºoara).
extreme dreapta: Ghionea (Wisla Plock), Toma (HC Dobrogea Sud).
pivoþi: Novanc (CSM Bucureºti), Iancu (Energia Tg. Jiu), Huba (HC Odorhei).

Astãzi, ora 21:45

GRUPA E: Barcelona (7p) – BATE Borisov (3p), AS Roma (2p) – Bayer Leverkusen (4p).

GRUPA F: Bayern Munchen (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).

Asearã dupã închiderea ediþiei

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).

DIGI SPORT 1
21:25 – HANDBAL (M) – Calificãri Cam-

pionatul Mondial 2017: Austria – România.
DIGI SPORT 2
11:30 – TENIS (M) – Turneul de la Paris, în

Franþa: ziua a 3-a.
DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

CSM Unirea Slobozia – CSM Bucureºti / 19:00
– BASCHET (M) – Eurocupa: Aris Salonic –
Steaua CSM Eximbank / 20:45 – VOLEI (F) –
Divizia A1: CSM Bucureºti – CS ªtiinþa Ba-
cãu.

DIGI SPORT 4
19:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nice –

Nantes.
DOLCE SPORT 1
21:45– FOTBAL – Liga Campionilor: Bay-

LIGA CAMPIONILOR –
FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A

ern Munchen – Arsenal.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bar-

celona – BATE Borisov.
DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: AS

Roma – Bayer Leverkusen.
DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Chel-

sea – Dinamo Kiev.
EUROSPORT
21:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Alba

Berlin – Gran Canaria.
EUROSPORT 2
7:30 – CICLISM – Turul lacului Taihu,

la Wuxi, în China / 18:00 – BASCHET (M)
– Eurocupa: Nijni Novgorod – Neptunas
Klaipeda.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)HANDBAL (M)

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



16 / cuvântul libertãþii marþi, 3 noiembrie 2015

1. Astra 16 10 3 3 27-19 33
2. Viitorul 16 9 5 2 31-14 32
3. Pandurii 16 8 6 2 21-14 30
4. Steaua 16 7 6 3 18-12 27
5. ASA 16 6 7 3 18-12 25
6. Dinamo 16 6 6 4 18-18 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 16 3 6 7 12-21 15
11. Concordia 16 3 4 9 15-24 13
12. Botoºani 16 2 7 7 13-22 13
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.
FC Botoºani – ACS Poli 1-1
Au marcat: Ivanovici 74 / Javi Hernandez 45.
Dinamo – Viitorul 1-5
Au marcat: Gnohere 53 / Tãnase 33, Achim 64, 89, Aganovic 86, 90.

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Confruntarea dintre Univer-
sitatatea Craiova ºi ASA Târ-
gu Mureº a devenit, la rivalita-
tea cu cea dintre Pandurii ºi
Dinamo, una dintre cele mai
dese din fotbalul românesc în
ultimii ani. Alb-albaºtrii ºi for-
maþia din Ardeal se întâlnesc
pentru a opta oarã în ultimii doi
ani, de fiecare datã ambele lup-
tând pentru acelaºi obiectiv.
Acum douã sezoane, când cele

Meciurile directe „U” Craiova – ASA
din ultimii doi ani ºi o lunã

2013
ASA – „U” Craiova 1-1 (Bumba / Opriþa)
2014
„U” Craiova – ASA 1-2 (Kitanovski / Tomozei, Hora)
ASA – „U” Craiova 4-1 (Amauri, Verdeº, N’Doye, Hanca /Pleºan)
„U” Craiova – ASA 2-0 (Varga, Ivan)
„U” Craiova – ASA 1-0 (Brandan)
2015
ASA – „U” Craiova 2-1 (Zicu, N’Doye / Herghelegiu)
ASA – „U” Craiova 0-0

Partida ªtiinþei cu ASA Târgu Mureº se va disputa duminicã, de la ora
14, pe stadionul „Extensiv“ din Parcul Nicolae Romanescu, iar biletele pot
fi comandate online, accesând link-ul de pe site-ul oficial al clubului sau
direct de pe site-ul www.biletecsuc.ro. Tichetul de acces va sosi acasã.
În urma colaborãrii clubului cu Eventim.ro, biletele pot fi procurate de ieri
ºi pânã în ziua meciului din magazinele Domo, Germanos, Vodafone, Orange
ºi OMV. Totodatã, acestea se gãsesc ºi la magazinul oficial al Universitãþii
Craiova, situat în zona English Park, al cãrui programul zilnic este între
orele 10 – 19. La casele de bilete de la stadionul Extensiv, tichetele de
acces la meci vor fi la vânzare sâmbãtã ºi duminicã, începând cu ora 10.
Preþul biletelor pentru meciul Universitatea Craiova – ASA Târgu Mureº:
Peluza: 5 lei, Tribuna 2: 10 lei, Tribuna 1: 15 lei, Tribuna 0: 25 lei.

S-au pus deja în vânzare bileteleS-au pus deja în vânzare bileteleS-au pus deja în vânzare bileteleS-au pus deja în vânzare bileteleS-au pus deja în vânzare biletele

În acest week-end, Universitatea Craiova ºi ASA se
întâlnesc pentru a opta oarã în timp de doi ani ºi o lunã

douã erau în eºalonul secund,
miza era intrarea în play-off ºi
apoi promovarea. În cele din
urmã, Craiova a câºtigat seria,
atât în sezonul regulat, cât ºi
dupã play-off, fiind urmatã de
ASA, iar ambele au ajuns în pri-
ma ligã. În stagiunea anterioa-
rã, Universitatea ºi Mureºul s-
au duelat pânã la un anumit
moment al campionatului pen-
tru locul secund. În urma vic-

toriei ardelenilor din retur, aceº-
tia s-au desprins ºi aveau sã se
implice chiar în lupta pentru ti-
tlu, pierdutã în ultima secundã
a sezonului. ASA a evoluat în
Europa League, unde a fost eli-
minatã de Saint Etienne, în timp
ce Universitãþii nu i-a fost per-
mis accesul în competiþiile eu-
ropene de cãtre UEFA. Bilan-
þul celor ºapte întâlniri directe
de pânã acum este favorabil
echipei antrenate acum de
Cristiano Bergodi, cu 3 victorii,
douã egaluri ºi douã succese ale
ªtiinþei, golaverajul fiindu-le fa-
vorabil tot ardelenilor, 9-7.

De la prima disputã directã, în
septembrie 2013, singurul supra-
vieþuitor din lotul Universitãþii este
Silviu Izvoranu, eliminat atunci în

prelungiri, când mureºenii au ºi
egalat, din penalty, în timp ce la
ASA mai evolueazã din echipa de
pe vremea aceea mijlocaºul Ser-
giu Hanca. Cãpitanul de anul tre-
cut al Craiovei, Pablo Brandan,
va fi titular duminicã pentru ASA,
el marcând un gol în runda trecu-
tã, la Chiajna. Cealaltã reuºitã a
echipei lui Bergodi a venit în ulti-

mul minut ºi i-a aparþinut lui
N’Doye, cel care are douã go-
luri marcate în precedenetele în-
tâlniri cu Universitatea. Emil
Sãndoi nu se va putea baza pe
fundaºul Acka ºi atacantul Ivan
(care a marcat contra ASA-ului
primul sãu gol în tricoul alb-al-
bastru), dar vor reveni Iliev, Iz-
voranu ºi Zlatinski.
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