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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã tot importãm de toate, acum,
pentru cã Ponta a demisionat, Po-
pescule, sã importãm un guvern.

Premierul Victor Ponta a declarat ieri
cã îºi depune mandatul ºi cã sperã cã
demisia guvernului sãu satisface cerin-
þele oamenilor care au fost în stradã,
adãugând cã este nevoie de soluþii raþi-
onale. Premierul demisionar Victor
Ponta a declarat, în ultima ºedinþã a
Cabinetului sãu, cã este convins cã dupã
un timp se va face o analizã corectã a
celor patru ani de guvernare, cã lasã în
urmã o situaþie economicã bunã ºi cã
sperã ca mulþi dintre miniºtrii sã îºi
continue activitatea. Victor Ponta le-a
mulþumit miniºtrilor ºi a precizat cã,
având în vedere expertiza lor, sperã sã
îºi continue activitatea. Ponta a reafir-
mat cã demisia sa este urmare a faptu-
lui cã nu a dorit sã se opunã oamenilor
care au ieºit în stradã. “Eu cu adversa-
rii politici mã lupt, cu oamenii nu mã
lupt. Este cazul sã-i lãsãm pe alþii mai
buni”, a mai spus Ponta, în ultima
ºedinþã a Cabinetului sãu, adãugând cã
a dorit evitarea unor tensiuni sociale.
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Pleacã VPleacã VPleacã VPleacã VPleacã Victor Ponta, vine...ictor Ponta, vine...ictor Ponta, vine...ictor Ponta, vine...ictor Ponta, vine...
Premierul Victor Ponta a demisionat ieri ºi, odatã cu el întreg cabinetul. Se spune cã gestul

premierului, altminteri oportun ºi circumscris spiritului european, a survenit dupã protestele masi-
ve de marþi seara, din Capitalã ºi alte câteva mari municipii din þarã, motivate de tragedia de la
“Clubul Colectiv” - cu o imensã dimensiune emoþionalã - ºi nu numai. Fiindcã o anumitã tensiune
socialã se fãcea resimþitã. Victor Ponta a fãcut ceea ce Traian Bãsescu nu a fost în stare, iar Gabriel

Oprea, de asemenea. ªi-a dat demisia ieri din funcþia de
primar al sectorului 4 ºi Cristian Popescu Piedone.

Peste 1000 de craioveni au ie-
ºit asearã, în Piaþa Mihai Viteazu,
pentru a manifesta paºnic, împo-
triva  “sistemului”. Participanþii au
plecat ulterior într-un marº ºi au
manifestat ºi în faþa Primãriei mu-
nicipiului Craiova. Manifestanþii,
majoritatea tineri, au venit  cu
steaguri ºi pancarte. Se opreau în-
tâi sã aprindã o lumânare, dupã
care se alãturau mulþimii. Unii
aveau chiar ºi pozele tinerilor de-
cedaþi în incendiul de la clubul Co-
lectiv. Majoritatea celor care au ieºit în
stradã sunt persoane tinere, care spun
cã participã la protest pentru a mani-
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festa împotriva corupþiei ºi a indiferen-
þei din rândul autoritãþilor, care au con-
dus la o asemenea tragedie. Protesta-

tarii au scandat: “Ruºine sã vã fie”,
“Toate partidele politice, aceeaºi
mizerie”. “Nu plecãm acasã, mor-
þii nu ne lasã”. ”Am venit la acest
protest, pentru fiul meu, de 14 ani,
care nu pare sã aibã viitor în þara
asta. Corupþia ne-a pus capul. Mi-
a pãrut rãu ºi de tinerii care au murit
nevinovaþi. În urma lor ne-a rãmas
tuturor o durere imensã, care ne-a
împietrit”, a spus Mihai Dobrescu,
prezent la protest, alãturi de soþie.
(M.B)
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Ponta îl propune

pe ministrul Apãrãrii,

Mircea Duºa,

ca premier interimar
Premierul Victor Ponta

spune cã va propune ca,

pânã la procedurile de

desemnare a unui alt

guvern, ministrul Apãrãrii,

Mircea Duºa, sã fie premier

interimar. Mircea Duºã,

propus de Victor Ponta pre-

mier interimar, spune cã

aºteaptã sã vadã dacã

preºedintele Klaus Iohan-

nis va fi de acord cu aceas-

tã nominalizare. “Am avut

în cursul acestei dimineþi o

discuþie cu preºedintele

partidului domnul Dragnea

ºi cu primul ministru legat

de gestionarea ca premier

interimar. Sã vedem dacã

domnul preºedinte va

accepta. Aºtept sã vãd dacã

domnul preºedinte va fi de

acord cu nominalizarea

mea ca premier interimar”,

a spus Duºa. El a adãugat

cã un premier interimar

gestioneazã doar probleme-

le curente pânã la desem-

narea unui nou premier.

Întrebat când a luat aceastã

decizie ºi dacã s-a consultat

cu miniºtrii, Ponta a spus

cã asearã a vorbit cu Oprea

ºi cu alþi miniºtri care l-au

susþinut ºi cãrora le-a spus

cã aceasta este decizia

corectã.

Cristian Popescu Piedone a de-
clarat, ieri, cã a fãcut o greºealã,
pe care ºi-o asumã, cã nu a demi-
sionat în prima zi de la tragedia
din Clubul Colectiv ºi cã îºi va re-
proºa toatã viaþa acest lucru, sus-
þinând cã atât a putut comunica
el, fiind emoþionat ºi neavând o
consiliere psihologicã. ”La nici 20
de minute de la tragedie am fost
la locul incidentului, m-am impli-
cat, am ajutat, mi-a trecut prin
faþã tot filmul evenimentelor ºi
acele clipe nu le voi uita toatã via-
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Premierul Victor Ponta a declarat ieri cã îºi

depune mandatul ºi cã sperã cã demisia guvernului
sãu satisface cerinþele oamenilor care au fost în

stradã, adãugând cã este nevoie de soluþii raþionale.

Premierul demisionar Victor
Ponta  a  declarat ,  în  ul t ima
ºedinþã a Cabinetului sãu, cã
este convins cã dupã un timp
se va face o analizã corectã a
celor patru ani de guvernare, cã
lasã în urmã o situaþie econo-
micã bunã ºi cã sperã ca mulþi
dintre miniºtrii sã îºi continue
activitatea. Victor Ponta le-a
mulþumit miniºtrilor ºi a preci-
zat cã, având în vedere experti-
za lor, sperã sã îºi continue ac-
tivitatea. Ponta a reafirmat cã
demisia sa este urmare a faptu-
lui cã nu a dorit sã se opunã oa-
menilor care au ieºit în stradã.
“Eu cu adversarii politici mã
lupt, cu oamenii nu mã lupt.
Este cazul sã-i lãsãm pe alþii mai

buni”, a mai spus Ponta, în utli-
ma ºedinþã a Cabinetului sãu,
adãugând cã a dorit evitarea
unor tensiuni sociale. El a mai
spus cã sperã la o soluþie rapi-
dã, pentru cã o perioadã lungã
de instabilitate ar periclita rezul-
tatele economice bune ºi a rea-
firmat cã i-a propus preºedin-
telui Klaus Iohannis desemna-
rea lui Mircea Duºã ca premier
interimar. Ponta a mai susþinut
cã este convins cã dupã un timp
se va putea face o analizã co-
rectã a celor patru ani în care a
condus guvernul. 

Copreºedintele PNL Alina
Gorghiu a declarat, ieri, cã PNL
cere alegeri anticipate printr-un
acord politic. ”Acesta este man-

datul BPN legat de alegerile an-
ticipate ºi credem cã dacã este
bunãvoinþã prin acord politic
putem sã rezolvãm aceastã cri-
zã ºi situaþia în care ne aflãm,”,
a spus Gorghiu, la finalul ºedin-

þei PNL convocate dupã depu-
nerea mandatului Guvernului.
Gorghiu a mai spus cã PNL este
cel care va face primul pas ºi
va iniþia discuþii cu liderii parti-
delor parlamentare.

Iohannis: A fost nevoie sã moarã oameni
pentru ca aceastã demisie sã se întâmple

Preºedintele Klaus Iohannis  a susþinut o declaraþie de
presã ieri, la ora 17.00, fiind prima sa reacþie dupã ce

premierul Victor Ponta a anunþat depunerea mandatului de
cãtre Cabinetul sãu, iar PNL a cerut alegeri anticipate.

“Astãzi, am avut un eveniment
internaþional foarte important. Am
ajuns la concluzii foarte importan-
te în ceea ce priveºte evoluþia în
planul estic al NATO. Acest sum-
mit a atras multã atenþie internaþi-
onalã ºi a fost o bilã albã pentru
români. În paralel am avut ºi eve-
nimente interne, asupra cãrora voi
face câteva aprecieri. Acum un an
de zile, am fost în plinã campanie
electoralã pentru turul doi ale ale-

gerilor prezidenþiale. Acum un an
de zile, voi aþi decis ca eu sã stau
aici ºi sã fiu preºedintele Româ-
niei. Aþi decis asta împotriva unui
aparat de partid imens care a dorit
altceva. Atunci s-au vehicula slo-
ganuri: “Altfel de a face politicã”,
“O politicã curatã”. Aceste lucruri
le-aþi dorit pentru România, iar ale-
gerea mea a fost primul mare pas
spre acest altfel de politicã curatã,
nouã, transparentã. În ultimele sãp-

tãmâni, lucrurile au luat o turnurã
care a dus la evenimentele pe care
le-am consemnat astãzi. În data de
20 octombrie a avut loc un acci-
dent: poliþistul Bogdan Giginã, care
conducea o coloanã oficialã, a murit
într-un accident.  Dupã zece zile,
a avut loc tragedia de la clubul
Colectiv. Aceastã tragedie a afec-
tat nervul naþiunii. Oamenii au aº-
teptat acþiuni, au aºteptat rezulta-
te, au aºteptat demisii din partea
unor policieni care au eºuat. Oa-
menii au aºteptat ca cineva sã-ºi
asume rãspunderea, sã aparã în
viaþa româneascã acea responsa-
bilizare politicã. Majoritatea policie-
nilor nu au înþeles aceste cerinþe
decât foarte târziu. Foarte târziu
au înþeles cã nu pot face orice, nu
pot ignora voinþa poporului. Acele
accidente, ºi decesul poliþistului, ºi
tragedia de la Colectiv s-au pro-
dus pentru cã legi ºi norme au fost
ignorate”.

Iohannis a mai spus cã acele
consultãri cu partidele vor avea loc
astãzi sau cel târziu mâine. „Vreau
încã în cursul acestei sãptãmâni sã
finalizez prima rundã de consultãri
politice, pentru a avea o imagine
despre cum vãd partidele soluþio-
narea acestei situaþii. Vom avea un
Guvern interimar, vom avea o so-
luþie pe care o voi comunica atunci
când ea se cristalizeazã. Dupã ce
vom parcurge urmãtorii paºi ºi
dupã prima rundã de consultãri, voi
veni în faþa opiniei publice, voi ex-
pune primele concluzii ºi voi ex-
pune opinia mea în ceea ce priveº-
te demersul ulterior. Demonstran-
þii ne-au spus ce cred ei cã trebuie
sã se întâmple în viitorul previzi-
bil. Cred cã aceste solicitãri sunt
corecte, sunt de bun-simþ. S-a
vorbit de clãdirile care stau sã cadã,
s-a vorbit de situaþia din spitale -
perfect adevãrat. S-au fãcut pro-
puneri care trebuie luate în seamã”

Piedone: Este o greºealã cã nu mi-am dat
demisia în prima zi de la tragedia din Colectiv

þa mea”, au fost primele declaraþii
fãcute de Cristian Piedone dupã
ce ºi-a anunþat demisia din func-
þie printr-un comunicat transmis,
miercuri, de Primãria Sectorului
4 al Capitalei. El a spus cã a fãcut
o greºealã, pe care ºi-o asumã, cã
nu a demisionat în prima zi de la
tragedia din Clubul Colectiv. Pie-
done a susþinut cã a vrut sã trans-
mitã multe alte mesaje ºi a fost
extrem de emoþionat de ceea ce
s-a întâmplat ºi nu a beneficiat de
consiliere.
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Premierul Victor Ponta a de-
misionat ieri ºi, odatã cu el în-
treg cabinetul. Se spune cã ges-
tul premierului, altminteri opor-
tun ºi circumscris spiritului eu-
ropean, a survenit dupã protes-
tele masive de marþi seara, din
Capitalã ºi alte câteva mari mu-
nicipii din þarã, motivate de tra-
gedia de la “Clubul Colectiv” -
cu o imensã dimensiune emoþi-
onalã - ºi nu numai. Fiindcã o
anumitã tensiune socialã se fã-
cea resimþitã. Victor Ponta a
fãcut ceea ce Traian Bãsescu
nu a fost în stare, iar Gabriel
Oprea, de asemenea. ªi-a dat
demisia ieri din funcþia de pri-
mar al sectorului 4 ºi Cristian
Popescu Piedone. “Am obliga-
þia sã constat supãrarea le-
gitimã, care existã în cadrul
societãþii. Oamenii simt ne-
voia de mai mult ºi ar fi o gre-

MIRCEA CANÞÃR

Pleacã VPleacã VPleacã VPleacã VPleacã Victor Ponta, vine...ictor Ponta, vine...ictor Ponta, vine...ictor Ponta, vine...ictor Ponta, vine...
ºealã din partea mea sã o
ignor”, a declarat Victor Pon-
ta, un învins la alegerile prezi-
denþiale, de acum un an, care a
forþat o victorie imposibilã, dupã
aceea, când nu mai avea nici o
ºansã decât sã-ºi ridice lumea
în cap. Mulþi apropiaþi l-au trã-
dat, s-au delimitat, ori l-au pã-
rãsit. A mai avut iluzii sau poate
a vrut doar sã cunoascã înfrân-
gerea pânã la capãt, sã bea în-
treg paharul cu venin, transfor-
mând tânjitul în voinþã. Decla-
raþiile liderilor politici, de ieri, nu
au adus poziþionãri noi, faþã de
cele ºtiute, dar cum sinceritatea
este o calitate mai rarã, decât
caracterul, ne putem aºtepta la
orice, “reevaluare de situaþie”.
Liberalii au invocat, prin liderii
lor, necesitatea unor alegeri an-
ticipate, în timp ce reprezentaþii
coaliþiei de guvernare prin Liviu

Dragnea, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, Gabriel Oprea au reiterat
unitatea acesteia, care-i conferã
dreptul legitim de a oferi preºe-
dintelui Klaus Iohannis propune-
rea de premier cu un cabinet apt
sã treacã prin parlament. Ne
aflãm deocamdatã în situaþia spe-
cialã, cu rezolvare clarã în Con-
stituþia României (art. 107), cu un
premier interimar - duratã de via-
þã maxim 45 de zile - din rândul
membrilor guvernului actual, timp
în care, dupã discuþiile preºedin-
telui României cu liderii partide-
lor, acesta va enunþa numele ce-
lui care poate degaja în opinia sa,
o majoritate parlamentarã, adicã
eligibilitate. Deºi este vorba doar
de o consultare, potrivit Consti-
tuþiei, preºedintele trebuie sã þinã
seama de opþiunile partidelor, de
care depinde votul de încredere
sau respingerea validãrii guver-

nului. Situaþia în care ne aflãm,
eminamente de crizã, nu este în
mãsurã decât sã neliniºteascã
atât cursul euro, cât ºi partenerii
din UE ºi NATO, în contextul
crizei refugiaþilor, al situaþiei în-
volburate din Republica Moldo-
va ºi chiar în Ucraina, unde dupã
alegerile locale din 25 octombrie
(turul 2 la 15 noiembrie a.c.) pre-
ºedintele Petro Poroºenko a
anunþat cã va proceda la o re-
maniere de guvern, ce va cuprin-
de ºi pe impopularul premier Iat-
seniuk. Ieri, Capitala a gãzduit
Reuniunea la vârf a ºefilor de
stat din Europa centralã ºi de est,
cu o agendã majorã, destul de în-
cãrcatã. Pentru preºedintele
Klaus Iohannis, a forþa desem-
narea unui guvern minoritar PNL
- opoziþia e varzã - este plinã de
riscuri, deºi ar putea avea un pre-
cedent în gestul recent al omo-

logului sãu portughez, Anibal Ca-
vaco Silva, care l-a desemnat
prim-ministru, în urma alegerilor
legislative, tot pe Pedro Passos
Coelho (centru dreapta), în pofi-
da faptului cã stânga avea majo-
ritatea în parlament (122 locuri din
230), iar consultãrile premierului
desemnat cu liderul socialist An-
tonio Costa s-au blocat, dintr-un
început. Misiunea preºedintelui
Klaus Iohannis nu este deloc
uºoarã, ºi dincolo de “jocurile po-
litice”, de tot felul, este convins
cã îºi poate eroda sensibil credi-
bilitatea, dacã tergiverseazã, sine
die, instalarea unui guvern capa-
bil sã intre grabnic în atribuþii. Care
va fi numele viitorului premier rã-
mâne de vãzut, deºi la bursa zvo-
nurilor circulã, de la nume de teh-
nocraþi la oameni politici, o ade-
vãratã colecþie de... mari specia-
liºti, în toate domeniile vieþii.
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Corpurile de clãdire din curtea
Spitalului de Boli Infecþioase au fost
ridicate în anii 1993, fiind proiec-
tate pentru tratarea bolnavilor cu
HIV. Saloanele nu au mai apucat
sã fie terminate din lipsa banilor,
dar destinaþia a rãmas neschimba-
tã. În anii care au urmat, s-a vor-
bit despre continuarea lucrãrilor,
urmând ca toatã clãdirea sã fie un
spital pentru copii. Nici acest lu-
cru nu a fost posibil ºi imobilul a
fost abandonat cu totul. O vreme
a stârnit interesul imobiliar al unor
oameni de afaceri locali care se
pregãteau sã-l cumpere, dar nici
aceastã iniþiativã nu a fost dusã pânã
la capãt. În mandatul actual, mu-
nicipalitatea s-a decis totuºi sã se
foloseascã de clãdirea abandonatã

Scheletul de la Boli Infecþioase, din car-
tierul Sãrari, va intra în ºantier în anul vii-
tor. Recon SA a câºtigat licitaþia de execu-
þie, într-o asociere de firme, ºi ar trebui sã
înceapã lucrãrile chiar la începutul anului
viitor. Constructorul spune cã, deºi imobi-

lul a fost abandonat de aproape 20 de ani,
consolidarea se va face fãrã probleme, cu atât
mai mult cu cât proiectarea se aflã ºi ea tot
în mâna lui. Investiþia se ridicã la suma de
8,25 milioane de euro, bani care sunt alo-
caþi în totalitate de la bugetul local.

fiind, într-un fel, forþatã de situa-
þia de la Spitalul Filantropia, unde
câteva corpuri de clãdire au fost
revendicate de proprietari.

Recon a câºtigat
licitaþia de lucrãri

Dupã o primã variantã de a se
amenaja spitalul printr-un partene-
riat public-privat, Primãria Craio-
va s-a decis sã construiascã extin-
derea de la Boli Infecþioase cu bani
de la bugetul local. S-a comandat
o expertizã tehnicã, care a arãtat
cã structura de beton nu are defi-
cienþe majore, apoi a fost lansatã
licitaþia, în primãvara acestui an.
Recent a fost anunþat ºi firma câº-
tigãtoare care urmeazã sã consoli-
deze ºi sã reabiliteze tot scheletul.

Potrivit autoritãþilor locale, lucra-
rea va fi fãcutã de asociaþa de fir-
me Recon SA – Getrix SA – GTX
Proex Instal SRL – Electro Alfa
Internaþional SRL, oferta lor fiind
preferatã în dauna altor trei socie-
tãþi care au venit cu preþuri mai
mari. Partea bunã a fost cã, de
aceastã datã, nici unul dintre cei
care au pierdut licitaþia nu au mai
contestat rezultatul, Primãria Cra-
iova fiind în mãsurã sã încheie
contractul de execuþie.

Proiectarea,
la pachet cu execuþia

Spitalul va avea 183 de paturi ºi
trebuie sã fie terminat într-un an,
dintre care douã luni pentru proiec-
tare ºi zece luni pentru execuþie.
Potrivit directorului Recon, Marian
Petcu, la începutul sãptãmânii vii-

toare se va semna contractul de
proiectare ºi execuþie, iar dupã par-
curgerea tuturor formalitãþilor lega-
le, se va primi ordinul de începere a
lucrãrilor. „Nu este o lucrare foarte
grea, noi am mai realizat lucrãri
compuse din pãrþi vechi, pe care
le-am consolidat, ºi pãrþi noi, la Fa-
cultatea de Mecanicã. ªi scheletul
de acolo se poate consolida, fãrã
nici o discuþie, iar noi ne vom înca-
dra în cele zece luni de execuþie”.
Spre deosebire de alte contracte,
Primãria Craiova a scos la licitaþie
atât execuþia lucrãrilor, cât ºi pro-
iectarea, care va fi fãcutã de firme-
le Getrix SA ºi GTX Proex Instal
SRL, care au licitat împreunã.

O investiþie
de 8,25 milioane de euro

Valoarea totalã a investiþiei se

ridicã la suma de de 33.615.422
de lei cu TVA, cât a fost oferta
Recon, deºi municipalitatea veni-
se, iniþial, cu o estimare de buget
de 36 milioane de lei. Clãdirile noi
vor fi legate de cele ale spitalului
prin douã pasarele acoperite, una
la nivelul etajului întâi pentru a lega
blocul alimentar ºi alta cãtre labo-
ratorul de analize care va rãmâne
în spital. La unele corpuri de clã-
dire se va mai adãuga un etaj, iar la
final toate cele patru corpuri noi
vor fi cuprinse în aceeaºi curte. În
corpul C va fi amenajatã Secþia
Medicalã I, în corpul B – Secþia
Medicalã II, iar în corpul A (care
va fi înãlþat cu douã etaje) – Secþia
Medicalã III ºi Urgenþa. În corpul
de clãdire rãmas va fi amenajatã o
Secþie de Fizioterapie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
l-au condamnat, marþi, 3 noiem-
brie a.c., pe Atent Durac, de 21 de
ani, din Bãileºti, la o pedeapsã to-
talã de 7 ani ºi 4 luni închisoare cu
executare pentru tentativã de omor.
El a fost trimis în judecatã, în sta-
re de arest preventiv, în luna iunie
a.c., fiind acuzat cã a înjunghiat
de mai multe ori un bãrbat, în pli-
nã stradã. Pentru acesatã faptã a
primit 5 ani de închisoare, dar, în-
trucât era recidivist, având la ac-
tiv o altã condamnare de 2 ani ºi 4
luni închisoare însã cu suspenda-
re, instanþa a decis ca tânãrul sã
execute ambele pedepse: „Con-
damnã pe inculpatul Durac Atent
la pedeapsa de 5 ani închisoare.
Revocã suspendarea executãrii sub
supraveghere privind pedeapsa de
2 ani ºi 4 luni închisoare aplicatã
prin sentinþa penalã nr 37/ 27.02.
2015 a Judecãtoriei Bãileºti , de-

Bãileºtean condamnat la 7 ani ºiBãileºtean condamnat la 7 ani ºiBãileºtean condamnat la 7 ani ºiBãileºtean condamnat la 7 ani ºiBãileºtean condamnat la 7 ani ºi
4 luni de puºcãrie dupã ce a4 luni de puºcãrie dupã ce a4 luni de puºcãrie dupã ce a4 luni de puºcãrie dupã ce a4 luni de puºcãrie dupã ce a
înjunghiat repetat un bãtrânînjunghiat repetat un bãtrânînjunghiat repetat un bãtrânînjunghiat repetat un bãtrânînjunghiat repetat un bãtrân

Un tânãr de 21 de ani din Bãileºti, a fost condamnat de judecãtorii Tribunalului Dolj la o pedeapsã
totalã de 7 ani ºi 4 luni închisoare cu executare pentru tentativã de omor. Fapta s-a petrecut în
noaptea de 10 spre 11 mai, când autorul, bãut, a înjunghiat de mai multe ori, în stradã, un bãrbat de
74 de ani, tot din Bãileºti. Victima a fost operatã, a supravieþuit, iar judecãtorii l-au obligat pe autor
ºi la plata a peste 30.000 lei daune morale ºi materiale. Hotãrârea nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel, însã între timp inculpatul rãmâne dupã gratii.

finitivã prin decizia penalã nr.
595/ 27.04.2015 a Curþii de
Apel Craiova, pedeapsã care va
fi executatã prin privare de li-
bertate ºi cumulatã cu pedeapsa
stabilitã în cauza de faþã. Incul-
patul Durac Atent va executa
pedeapsa principalã de 7 ani ºi
4 luni închisoare prin privare de
libertate. Admite în parte actiu-
nea civilã formulatã de partea
civilã Coadãlatã ªtefan ºi obli-
gã pe inculpatul Durac Atent la
plata sumei de 6000 lei cu titlu de
daune morale, respectiv la plata
sumei de 25.000 lei cu titlu de
daune materiale cãtre aceastã par-
te civilã. Admite acþiunea civilã
formulatã de Spitalul Clinic de
Urgentã Craiova ºi obligã pe ace-
laºi inculpat la plata sumei de
3045,87 lei cãtre aceastã parte ci-
vilã reprezentând cheltuieli de spi-
talizare. Cu apel. Pronunþatã în

ºedinþã publicã azi 3 noiembrie
2015”, se aratã în sentinþa instan-
þei. Judecãtorii l-au menþinut pe
tânãr în spatele gratiilor.

În noaptea de 10 spre 11 mai
a.c., în jurul orei 02.25, poliþiºtii
din Bãileºti s-au sesizat din ofi-
ciu cu privire la faptul cã ªtefan
Coadãlatã, de 74 de ani, pensio-
nar, din Bãileºti, a avut un con-
flict spontan cu o persoanã ne-

cunoscutã, care i-
a aplicat mai multe
lovituri de cuþit. Au
fost anunþaþi pro-
curorii Parchetului
de pe lângã Tribu-
nalul Dolj ºi au fost
demarate cercetãri,
în urma cãrora a
fost identificat au-
torul faptei – Atent
Durac, de 21 de
ani, cunoscut al

oamenilor legii din localitate, în-
trucât are antecedente penale.-
 Victima a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova unde a fost operatã de
urgenþã, rãmânând internatã sub
supraveghere medicalã. Medicii
legiºti au constatat cã ªtefan
Coadãlatã a suferit „trei plãgi
tãiate hemitorace drept anterior”
care necesitã pentru vindecare

25-30 de zile de îngrijiri medica-
le ºi au pus în primejdie viaþa vic-
timei, cercetãrile fiind preluate de
un procuror criminalist de la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul
Dolj. Cu ocazia cercetãrilor efec-
tuate în cauzã s-a stabilit cã, în
noaptea respectivã, în timp ce
mergea pe jos, pe strada Victo-
riei din Bãileºti, victima l-a întâl-
nit pe Atent Durac, cel din urmã
aflat în stare de ebrietate, ºi s-au
apucat la ceartã. Discuþiile au de-
generat, iar Durac a scos un cu-
þit cu care l-a lovit de mai multe
ori pe ªtefan Coadãlatã. Autorul
a fost reþinut în cursul zilei de 11
mai a.c., iar pe 12 a fost prezen-
tat Tribunalului Dolj, care a ad-
mis propunerea procurorilor ºi a
dispus arestarea preventivã pe 30
de zile a tânãrului pentru tentati-
vã de omor, autorul fiind dupã
gratii ºi în acest moment.

În cursul zilei de ieri, la sediul
Prefecturii Dolj, a avut loc o ºedin-
þã cu reprezentanþii tuturor struc-
turilor deconcentrate în vederea
stabilirii cadrului organizatoric pen-

Au început controalele înAu început controalele înAu început controalele înAu început controalele înAu început controalele în
cluburile din tot judeþulcluburile din tot judeþulcluburile din tot judeþulcluburile din tot judeþulcluburile din tot judeþul

Efectul “Colectiv” a ajuns ºi în Dolj! Pompierii doljeni, împreunã cu reprezentanþi ai celorlalte instituþii cu
atribuþii de control, au demarat  verificãrile în toate discotecile, cluburile, sãlile de spectacole ºi alte locuri
unde se creeazã aglomerãri de persoane. Comandantul ISU Dolj a precizat cã, în funcþie de neregulile consta-
tate, sancþiunile pot merge pânã la închiderea unitãþilor care nu respect normele legale.

tru punerea în apli-
care a Planului de
mãsuri emis de In-
spectoratul General
pentru Situaþii de

Urgenþã (IGSU) în scopul asigu-
rãrii mãsurilor specifice de apãra-
re împotriva incendiilor la cluburi,
baruri, discoteci, sãli de cinema/
spectacole ºi mall. Au fost stabilite

acþiuni concrete care se vor des-
fãºura în perioada urmãtoare, im-
plicând echipe mixte formate din
reprezentanþi ai tuturor instituþiilor
cu atribuþii în domeniul avizãrii/
autorizãrii ºi controlului activitãþii
obiectivelor din aceastã categorie,
pentru prevenirea unor tragedii de
genul celei petrecute la Clubul Co-
lectiv din Bucureºti.

Col. Constantin Florea, co-
mandantul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, a
precizat cã acþiunea va fi dema-
ratã încã din cursul serii de mier-
curi ºi cã vor fi verificate toate
aspectele care þin de siguranþa oa-
menilor ºi buna funcþionare a
acestor unitãþi, atât în Craiova
cât ºi în judeþ: “Vorbim de echi-

pe mixte de control ºi fiecare
membru va verifica legalitatea pe
linia sa de muncã. În funcþie de
neregulile constatate, dacã vor
exista, sancþiunile sunt între
30.000 ºi 100.000 lei, suspenda-
rea activitãþii pe o perioadã de-
terminatã sau chiar închiderea
unitãþii”, a precizat col. Consta-
tin Florea.

Luni, 2 noiembrie a.c., în jurul orei 16.00, agent ºef adjunct de poliþie Costel Mîn-
drilã, de 38 de ani, din Craiova, ºeful Postului de Poliþie ªimnicu de Sus, în timp ce era
în zona Pieþei Eroilor din cartierul craiovean Valea Roºie, pe strada Henri Coandã, a
observat pe carosabil un portmoneu în care se aflau bani (100 lei ºi 50 euro) ºi acte
personale, documentele fiind împrãºtiate pe jos, în mijlocul strãzii. Poliþistul a strâns
toate documentele, emise pe numele lui Ion Opricã, de 63 de ani, din municipiul
Craiova, ºi s-a deplasat la sediul Secþiei 3 Poliþie, unitate de poliþie apropiatã de domi-
ciliul persoanei care ºi-a pierdut portmoneul. Poliþiºtii din cadrul Secþiei 3 Poliþie l-au
identificat pe craiovean, astfel fiindu-i restituite documentele ºi banii pierduþi. Nu este
prima datã când poliþistul se întâlneºte cu o astfel de situaþie, chiar anul trecut, în
parcarea de la domiciliu, a gãsit aproximativ 600 de lei cãzuþi lângã un autoturism. De
aceastã datã ºi-a dat seama cã este vorba de banii unui vecin pe care l-a contactat ºi i-
a înapoiat suma. “Comanda Inspectoratului l-a felicitat pe poliþist, un astfel de gest
fiind considerat unul de normalitate din partea tuturor poliþiºtilor ºi cetãþenilor”, a
precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Un poliþist a restituit proprietaruluiUn poliþist a restituit proprietaruluiUn poliþist a restituit proprietaruluiUn poliþist a restituit proprietaruluiUn poliþist a restituit proprietarului
portmoneul cu acte ºi bani gãsit în stradãportmoneul cu acte ºi bani gãsit în stradãportmoneul cu acte ºi bani gãsit în stradãportmoneul cu acte ºi bani gãsit în stradãportmoneul cu acte ºi bani gãsit în stradã

ªeful Postului de
Poliþie ªimnicu de Sus
a gãsit pe strada Henri
Coandã din Craiova un
portmoneu cu acte ºi
bani ºi l-a lãsat colegi-
lor de la Secþia 3 Poli-
þie Craiova, care l-au
predat proprietarului.
Acesta îl uitase pe pla-
fonul maºinii ºi pleca-
se, astfel cã actele ºi
banii s-au împrãºtiat
pe jos.
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Iatã cã ceea ce mecanismul presupus ºi
pretins democratic n-a reuºit, a reuºit presi-
unea strãzii. ªi e a doua oarã când se întâm-
plã, la noi, în cei 26 de ani de la evenimente-
le din decembrie 1989. Învãþãmintele, deloc
puþine, par a nu avea ecoul scontat în struc-
tura mai profundã a societãþii. ªi a sistemu-
lui. Unul cu siguranþã bolnav, clãdit ºi hrãnit
de un complex de factori subsumaþi întâi de
toate unei simptomatologii autosuficiente, în
care orgolii întru nimic justificate ºi merita-
te substituie judecãþile absolut necesare,
unicele care ar mai putea repune la locul lor
reperele la care clasa politicã ºi instituþiile
publice ar mai putea sã se raporteze.

Da, e adevãrat, în faþa tragediei renaºte
spiritul civic ºi se reaprinde spiritul unei so-
lidaritãþi altminteri aþipite lungi ºi tenebroase
perioade de timp.

Da, e adevãrat, clasa politicã în întregul ei
apare, azi ca ºi ieri, într-o vizibilã ºi recuzabilã
continuitate, aproape definitiv compromisã. ªi
e straniu cã un adevãr atât de evident ajunge
sã fie recunoscut abia într-un al doisprezece-
lea ceas ºi, mai ales, mai totdeauna urmare a
unei tragedii în care pierderea de vieþi ome-
neºti face diferenþa. O diferenþã specificã, spre
a spune astfel, câtã vreme precaritatea e o sta-
re de fapt, câtã vreme ceas de ceas mor oa-
meni, se sting vieþi tinere, dispar, într-un ano-
nimat nemeritat, generaþii de bãtrâni al cãror
sacrificiu pentru o viaþã mai bunã în societatea
care-i uitã ºi care-i ignorã e lipsit chiar ºi de

elementarul drept la recunoaºtere.
Sã fie acesta ceva care intrã în misterioa-

sã dinamicã a unei comunitãþi, a unei naþi-
uni, ori chiar a bietului individ trezit, brusc,
în târziul clipei care nu mai are rãbdare?
Greu de crezut. E vorba mai curând de o
lentoare prin care ne suspendãm ori ne amâ-
nãm reacþiile: de apãrare în faþa unei indife-
renþe a Puterii, oricare ar fi aceasta, faþã de
propriile noastre nevoi.

Marþi seara, în Bucureºti, ca ºi în alte ora-
ºe ale Þãrii, strada s-a mobilizat, paºnic, civi-
lizat, dar decis. Sã nu se uite însã cã nu-i
deloc, aºa cum se spune în mod curent ºi
cum se crede, vreo noutate în spectrul politi-
cii din aceºti ani, de la noi ºi de aproape ori-
unde. Miºcãri populare s-au consumat în
Spania, cu trei ani în urmã, în Grecia anul
trecut, în Italia tot din aceºti ultimi ani. Peste
tot, rezultatele nu s-au ridicat nici pe departe
la nivelul aºteptãrilor. În Spania, rezistenþa
politicii (corecte) tradiþionale s-a dovedit cu
mult mai mare decât s-a crezut. În Grecia,
noile forþe politice au fost obligate, de reali-
tãþi mai perverse decât pãreau ºi de contexte
globale, sã se modeleze, reducând ori anu-
lând entuziasme ºi compromiþând speranþe.

S-a cerut marþi seara pe arterele Capitalei
un lucru pe cât de judicios ºi absolut necesar
pe atât de marcat de o ambiguitate la care
puþini sunt dispuºi sã reflecteze: resetarea cla-
sei politice. Ea nu poate veni din afara clasei
politice înseºi, ci numai prin voinþa ºi deter-
minarea acesteia. Alternativa înseamnã anar-
hie. Iar partidele politice n-au dat semne ºi
probe în toþi aceºti ani cã ar fi dispuse sã se
supunã unor teste de resetare. O democraþie
participativã, clamatã ºi ea în pieþe, nu depã-
ºeºte orizontul unei utopii. ªi cum ai putea
spera la igienizarea acestei clase politice când
ea e în mare parte construitã ºi întreþinutã pe
principii de gaºcã, de coterii, de cumetrii ºi
toate acestea într-un dispreþ aproape genera-
lizat al oricãror principii de merit.

Ciudat mi se pare, printre altele, recuza-
rea unora dintre politicieni din tabãra clasei
politice. Cine nu-ºi aduce aminte cum Bã-
sescu, pe cai mari, arunca verdicte otrãvi-
toare cãtre clasa politicã de parcã el însuºi
ar fi provenit de pe la vreo… mãnãstire. Ieri,
acelaºi discurs îl debita acea caricaturã de
Ioana d’Arc de Ferentari, Monica Macovei,
care, într-un interviu se extirpa cu o tristã
voioºie din aceeaºi clasã politicã. De parcã

ºi ea ajunsese parlamentarã, apoi ministru
prin osârdia unui grup de chiromanþie de pe
la periferia Bucureºtiului. ªi îmi pare cã nici
Klaus Johannis nu s-a situat, în aceste zile,
departe de o astfel de caraghioasã poziþio-
nare, atunci când se autospenda deasupra
aceleiaºi clase politice de parcã nu prin mij-
locirea ºi prin târguirea cu o parte a acesteia
a acces la funcþia supremã în stat.

Morala e una singura: dacã sistemul e
precar, corupt, incapabil, drept pentru care
simþit imboldul de a ne simþi cu toþii vinovaþi
(iar acest adevãr a traversat întreaga socie-
tate în aceste ultime zile), atunci mai nimerit
ar fi ca resetarea solicitatã sã ne cuprindã
pe toþi. Cât despre partide, mã îndoiesc cã
vechii „talibani”, consideraþi ca destinaþi aces-
tei profesiuni asimilate unei alte vechi „me-
serii”, ar fi vreunul dispus sã se dea la o
parte. Privindu-i, pe rând, cum prin studiouri
tv., ºi ei se sustrag categoriei pe care nu
ostenesc s-o critice, ajunge spre a atrage
atenþia cã între demokratura de partid ºi de-
mocraþia strãzii trebuie identificat ceva care
sã permitã cu adevãrat singura resetare de
succes nu doar clasei politice, ci a societãþii
în ansamblul ei.

  Aproximativ 300 de persoane
au participat la acþiunea de planta-
re, persoane private de libertate din
Penitenciarul Craiova ºi Peniten-
ciarul pentru Minori ºi Tineri (Cen-
trul de Detenþie Craiova) ºi volun-
tari din Craiova. Astfel, cel douã
categorii de voluntari s-au cunos-
cut ºi ºi-au dat seama cã pot con-
lucra eficient în beneficiul ambe-
lor pãrþi, atenuându-se astfel pre-
judecãþile ºi reticenþa comunitãþii
faþã de grupul vulnerabil al persoa-
nelor private de libertate.

Voluntarii au plantat 17.000 de
puieþi de salcâm pe o suprafaþã
de teren de 3 ha pusã la dispoziþie
de Primãria Iºalniþa. În prealabil,

17.000 de puieþi de salcâm, plantaþi la Iºalniþa17.000 de puieþi de salcâm, plantaþi la Iºalniþa17.000 de puieþi de salcâm, plantaþi la Iºalniþa17.000 de puieþi de salcâm, plantaþi la Iºalniþa17.000 de puieþi de salcâm, plantaþi la Iºalniþa
Deþinuþii  de la Penitenciarul Craiova ºi Centrul de De-

tenþie Craiova (Penitenciarul pentru Minori ºi Tineri), dar
ºi voluntari ai Asociaþiei MaiMultVerde au plantat 17.000
de puieþi de salcâm pe o suprafaþã de teren pusã la dispozi-
þie de Primãria Iºalniþa. Acþiunea a început în data de 29
octombrie a.c. ºi s-a desfãºurat în cadrul proiectului „Eco-
voluntariat în penitenciare”.

terenul a fost pregãtit pentru plan-
tare (arat, discuit, parcelat ºi par-
celat), iar în anul 2016 voluntarii
din rândul persoanelor private de
libertate vor efectua lucrãri de în-
treþinere (irigare periodicã cu aju-
torul unui sistem de irigare, mo-
bilizarea manualã a solului, com-
pletare puieþi).

Teren de mini-fotbal pentru
deþinuþi

Acþiunea de plantare a fost ul-
tima acþiune din cadrul proiec-
tului, dezvoltatã în cadrul com-
ponentei Management forestier ºi
a avut drept scop crearea unei
perdele forestiere de protecþie

într-o zonã poluatã excesiv de
activitãþile industriale. Prin com-
ponenta Management forestier,
voluntarii au valorificat o parte
din resursele de care dispune
Penitenciarul Craiova, înfiinþând
un teren pentru mini-fotbal, o
zonã de recreere de care vor be-
neficia 1.560 de persoane priva-
te de libertate ºi 600 de angajaþi
ai penitenciarelor, o pepinierã ºi
un teren plantat de care vor avea
grijã în viitor.

Proiectul ”Eco-voluntariat în
penitenciare” a fost finanþat prin
granturile SEE 2009-2014, în ca-
drul Fondului ONG în România
ºi s-a desfãºurat în Craiova, în
perioada august 2014 – octom-
brie 2015 în parteneriat cu Fe-
deraþia VOLUM, Penitenciarul
Craiova, Penitenciarul pentru Mi-
nori ºi Tineri ºi Primãria Iºalni-
þa. Parteneriatul ºi-a propus sã
încurajeze activitãþile de volun-
tariat de mediu în folosul comu-
nitãþii, oferind persoanelor private
de libertate din cele douã peni-
tenciare partenere ºi locuitorilor
Craiovei ocazii concrete de a face
voluntariat, atât în interiorul pe-
nitenciarelor, cât ºi în spaþiul
public, în scopul facilitãrii dialo-
gului ºi cooperãrii între membrii
comunitãþii ºi persoanele private
de libertate.

Perioada de desfãºurare a pro-
iectului a fost de 15 luni, august
2014-octombrie 2015. Proiectul
„Eco-voluntariat în penitenciare”
a fost finanþat prin granturile SEE
2009-2014, în cadrul Fondului
ONG în România cu suma de
66.057 euro. În cadrul proiectu-
lui, 100 de voluntari din rândul
persoane private de libertate, alã-

turi de 20 de voluntari din co-
munitatea localã ºi 20 de an-
gajaþi ai penitenciarelor parte-
nere au participat la 5 progra-
me de voluntariat de mediu în
închisoare. Programele au
constat în 10 sesiuni de in-
struire menite sã-i ajute sã do-
bândeascã informaþii ºi cunoº-
tinþe care au legãturã cu zona
ruralã de provenienþã ºi me-
seriile agricole, fapt care le dã
o ºansã nouã de calificare ºi
integrare.

Sistem de colectare
selectivã a deºeurilor
pentru secþia exteriorã de
la Iºalniþa

Deþinuþii au învãþat mai mul-
te despre eco-antreprenoriat.
Acest program a venit în spri-
jinul persoanelor care provin
din mediul rural ºi sunt, de re-
gulã, în posesia unei suprafeþe
agricole ce poate fi reconfigu-
ratã ca abordare economicã, în
urma participãrii la cursuri
dupã ieºirea din penitenciar.
Programele Colectare selecti-
vã ºi Energii alternative au creat
premisele introducerii de practici
sustenabile de mediu în penitencia-
re: un sistem de colectare selectivã
implementat în ambele penitencia-
re ºi folosirea, pe termen mediu, a
energiilor alternative în scopul re-
ducerii costurilor operaþionale de
funcþionare ale penitenciarelor. Pro-
gramul Conservarea biodiversitãþii
s-a desfãºurat în parteneriat cu Mu-
zeul Oltenia ºi a constat în 20 de
mini-stagii de cercetare la care au
participat câte douã echipe de 6
persoane private de libertate.

În ceea ce priveºte facilitarea
dialogului ºi cooperãrii dintre
persoanele private de libertate,
instituþiile publice ºi comunita-
tea localã, a fost creatã o Reþea
de Spri j in constând din 10
membri ai 5 ONG-uri locale care
va reprezenta, ºi dupã încheie-
rea proiectului, interesele per-
soanelor private de libertate ºi
ale comunitãþii locale în faþa au-
toritãþilor.

RADU ILICEANU
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De la intrarea dinspre cimitirul
Ungureni în parcul „Nicolae Ro-
manescu”, nimic nu ar da de bã-
nuit cã, peste doar câteva sute de
metri, un ºantier stã gata sã ni se
dezvãluie în amploarea sa. De cum
se trece de zona serelor, tone de
piatrã ºi nisip pot fi zãrite la inter-
secþiile din parc. ªanþuri adânci
sunt sãpate de-a lungul aleilor, dar
ºi prin oazele de verdeaþã care se-
parã principalele cãi de acces ale
parcului. Spre debarcader zãrim o
echipã formatã din doi muncitori
care se pregãtea sã taie în stratul
de asfalt. Ulterior, zgomotul puter-
nic i-a fãcut pe câþiva pensionari
ce contemplau lacul sã pãrãseas-
cã „dispozitivul” în cãutarea unuia
mai ferit de poluarea fonicã. Greu
de gãsit, însã, pentru cã mai peste
tot, în parcul „Nicolae Romanes-
cu” se lucreazã de zor. Ici-colo,
câteva grupuri mici de vizitatori
reuºesc sã imortalizeze frumuse-
þea arhicunoscutã a parcului, nefi-
ind deranjaþi prea tare de vuietul
utilajelor de construcþii.

„Toate spaþiile
verzi din parc
vor fi udate”

Ne-au stârnit curiozitatea mor-
manele de conducte cantonate pro-
vizoriu în 5-6 spaþii largi. Ne-a lã-
murit unul dintre constructori.
„Sunt conductele prin care va cur-
ge apa necesarã udãrii spaþiului
verde. Cele mai mici sunt conduc-
tele care vor fi mufate la cele prin-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Forfotã mare, ieri, ca de altfel în
mai toate zilele de ceva vreme, pe
aleile din parcul „Nicolae Romanes-
cu”. Zeci de muncitori ai firmelor de
construcþii, angajaþi de la Salubri-
tate, utilaje de excavat, camioane de
mare tonaj ºi betoniere umplu deco-

rul inegalabil al renumitului parc
craiovean. Kilometri de ºanþuri sunt
sãpate pentru a monta conductele de
apã, aleile sunt decupate pe laterale
pentru a face loc unor rigole de gra-
nit, iar copacii uscaþi sunt fasonaþi,
unii chiar doborâþi.

cipale ºi vom urca inclusiv pe po-
vârniºurile de la lângã Teatrul de
Varã. Toate spaþiile verzi din parc
vor fi udate. Se va folosi o tehno-
logie bazatã pe senzori de tempe-
raturã care vor intra automat în
funcþiune pe timp de varã la anu-
mite condiþii de temperaturã ºi
umiditate”, ne-a precizat un repre-
zentant al constructorului. Nu vor
lipsi rigolele din granit. Un element
cu impact, care va fi regãsit de-o
parte ºi de alta a aleilor parcului.

Pe velodrom
se mai aleargã

Cum îi stã bine unui parc de
anvergura acestuia, nelipsiþi sunt
practicanþii de sport în aer liber,
fie ei profesoniºti, fie amatori. Pe
centura superioarã care încadrea-
zã velodromul puteau fi zãriþi, ieri,
câþiva tineri care profitau de soa-
rele darnic ºi de atmosfera blândã
de toamnã. Câteva ture de vitezã
medie ºi unele sprinturi scurte au
fost meniul preferat al acestora.
„Venim de 2-3 ori pe sãptãmânã ºi
alergãm. Este un moment de respi-
ro pe care nu ni-l permitem uºor,
dar este un comportament pe care
ni l-am impus de ceva ani încoace
ºi ne simþim excelent”, ne-a mãr-
turisit Alexandru Truicã.

Noi fântâni
arteziene

Printre investiþiile ce vor fi fã-
cute în cadrul acestui proiect în
parcul „Nicolae Romanescu” sunt

refacerea podului suspendat, a
podeþelor ºi chioºcurilor ºi chioº-
curilor. Piesajul ca fi completat cu
câteva fântâni arteziene încã de la
intrarea principalã în parc. Toto-
datã, stâlpii de iluminat vor fi înlo-
cuiþi în totalitate ºi un sistem vi-
deo de supraveghere va fi monito-
rizarea întreg parcul „Nicolae Ro-
manescu”. Dacã, în prezent, ac-
cesul este permis cu lejeritate din-
spre str. Potelu, aici lipsind cu de-
sãvârºire laturi întregi de gard be-
tonat, proiectul de amenajare pre-
vede ºi împrejmuirea în totalitate a
parcului. În linii mari, aºa cum se
prezintã acum lucrãrile, termenul
impus de autoritatea localã pentru
finalizare, respectiv martie 2016,
pare unul fezabil.

Dupã prefacerile spectaculoa-
se ale Grãdinii Botanice, iatã, ur-
meazã punctul forte al municipiu-
lui Craiova, parcul „Nicolae Ro-
manescu”, destinaþie cu care noi
toþi ne mândrim, în care generaþii
întregi au cunoscut emoþia, sãru-
tul, primii paºi sau chiar legarea
unor prietenii de-o viaþã. Nu rã-
mâne decât ca bunul-simþ ºi res-
ponsabilitatea sã ne fie barierã fi-
reascã ori de câte ori actele de
bravurã ºi libertate prost decrip-
tatã ne dau impulsuri irezistibile.
Pentru cã, de ce sã nu o recu-
noaºtem, chiar la intrarea dinspre
statuia ecvestrã, pe partea dreap-
tã pot fi vãzute douã bãnci ale
cãror spãtare aratã cã „triburi
migratoare” au luat contact cu

civilizaþia pentru prima oarã în
viaþa lor.

Cuprins în patrimoniul
cultural

Parcul „Nicolae Romanescu”
este înscris în Patrimoniul Cultu-
ral Naþional al României sub codul
LMI  DJ-II-a-A-07924. Inaugurat
în 1903, între anii 1901-1903 au
fost finalizate Belvedere, Podurile
de piatrã, Ruina goticã, Casa grã-

dinarului ºef. Ulterior, în intervalul
1901-1902 se creeazã Podul sus-
pendat ºi Casa conservatorului par-
cului; la 1903 apare Chioºcul de
muzicã ºi Hipodromul, iar în 1905
se edificã Grota ursului. Parcul
“Nicolae Romanescu”, cel mai mare
parc natural din estul Europei, ca
întindere se aflã pe locul al doilea
în România, aproximativ 90 de ha,
dupã Herãstrãu, zonele verzi, aleile
ºi zonele împãdurite conferindu-i
statutul de cea mai verde zonã ur-
banã din România. De menþionat
cã, aleile ºi potecile însumeazã pes-
te 35 de km lungime.

Teatrul de Varã,
foc încruciºat

Un alt proiect aflat în derurale
este cel al reabilitãrii Teatrului de
Varã din incinta parcului „Nicolae
Romanescu”. Cel mai animat ºi plin
de energie este ºantierul de aici.
Muncitori urcaþi pe schele aplicau
pe zidurile exterioare un strat de
vopsea, alþii, consolidau câþiva pi-
loni în dreptul scenei. Betonierele
îºi aºteptau, în tãcere, rândul sã
descarce materialul. Reabilitarea
Teatrului de Varã din parcul „Ni-
colae Romanescu” are o valoare
de 4.391.603,26 lei, din care con-
tribuþia U.E. este de 3.489.624,51
lei, cea a Guvernului României este
de 766.544,77 lei, iar cea a bene-
ficiarului de 135.433,98 lei. Cu
toate problemele care au apãrut de-
a lungul derulãrii reabilitãrii, la cum
merg lucrurile acum sunt mari
ºanse ca investiþia sã fie finalizatã
cât mai repede.
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Cu ocazia publicarii acestui
ghid, comisarul european pentru
politici regionale, Corina Creþu, a
declarat cã una din prioritatile sale
este sã sprijin statele membre sã
îmbunãtãþeascã modul în care ges-
tioneazã ºi investesc fondurile UE.
„Acest ghid este un instrument
preþios în acest scop. Prin redu-
cerea erorilor din cadrul procedu-
rilor de achizitii publice, investitiile
europene vor produce mai repede
efectele asteptate privind cresterea
economica si crearea locurilor de
munca, iar bugetul Uniunii Euro-
pene va fi protejat”. Comisia Eu-
ropeana pune în practicã iniþiativa

Un ghid care îºi propune sã sprijine statele membreUn ghid care îºi propune sã sprijine statele membreUn ghid care îºi propune sã sprijine statele membreUn ghid care îºi propune sã sprijine statele membreUn ghid care îºi propune sã sprijine statele membre
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Comisia Europeanã a publicat un ghid care îºi pro-
pune sã sprijine statele membre cu dificultãþi în ca-
drul procedurilor de achiziþii publice. Ghidul îi va
ajuta pe funcþionarii publici din întreaga Uniune sã
identifice ºi sã evite cele mai frecvente erori în pro-
cedurile de achiziþii în cadrul proiectelor co-finan-
þate prin intermediul Fondurilor structurale ºi de in-
vestiþii europene.

Acest ghid face parte dintr-o iniþiativã mai amplã a Comisiei de
a sprijini statele membre ºi regiunile sã îmbunãtãþeascã modul în
care gestioneazã ºi investesc fondurile europene. Printre celelalte
mãsuri luate de Comisie se numãrã platforma Peer2Peer, prin in-
termediul cãreia funcþionarii publici din întreaga Uniune pot face
schimb de experienþã ºi de bune practici, ºi Pactele de integritate,
un instrument care îºi propune sã îmbunãtãþeascã transparenþa ºi
responsabilitatea în cadrul procedurilor de achiziþii publice.

“Un buget al Uniunii Europene
axat pe rezultate concrete”, ºi ia
mãsuri pentru a se asigura cã banii
contribuabililor sunt cheltuiþi în
mod eficient ºi transparent. Cele
mai des întâlnire erori în procedu-
rile de achiziþii publice se produc
din cauza capacitãþii administrati-
ve insuficiente. Din acest motiv,
Comisia Europeanã ia mãsuri pen-
tru a întãri capacitatea administra-
tivã ºi pentru a îmbunãtãþi siste-
mele de gestiune ºi control.

O mare parte din finanþãrile UE
este injectatã în economia realã

Începând cu data de 1 decem-

brie, comisarii Creþu ºi Bieñkow-
ska vor avea o serie de întâlniri
pentru a evalua progresele reali-
zate în îmbunãtãþirea sistemelor
de achiziþii publice din cadrul po-
liticii regionale a UE. Ghidul pu-
blicat de Comisia Europeanã con-
þine exemple de bune practici,
studii de caz ºi informaþii utile
pentru a-i ajuta pe cei implicaþi
în planificarea, selecþia ºi imple-
mentarea proiectelor finanþate din
fonduri europene. Comisarul eu-
ropean pentru piaþã internã, in-
dustrie ºi antreprenoriat, El¿bie-
ta Bieñkowska, a spus la rândul
sãu cã o mare parte din finanþã-

rile Uniunii Europene este injec-
tatã în economia realã prin pro-
cedurile de achiziþii publice. „Li-
citarea transparentã a contracte-
lor publice este esenþialã pentru
maximizarea efectelor cheltuirii
fondurilor publice. Comisia Eu-
ropeanã publicã un ghid care va

asigura cã toate regulile ºi moda-
litãþile de lucru sunt bine înþelese
ºi aplicate în practicã. Programe-
le finanþate din fonduri europene
se vor desfãºura aºadar cu res-
pectarea termenelor, pentru a
sprijini coeziunea ºi creºterea
economicã”.

Angajaþii care lucreazã în cadrul
administraþiilor financiare au declanºat,
marþi, 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 Regionale a Fi-
nanþelor 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, Victor
Ponta, a anunþat cã Executivul a revi-
zuit prevederea aprobatã vineri pentru
creºterea salariilor personalului din Ministe-
rul Finanþelor, ANAF ºi alte structuri, mãsu-
ra fiind anulatã. „Aud în fiecare zi doar ce-
reri de mãriri de salarii, dar nu aud nimic
despre o responsabilitate mai mare ºi mai
puþinã birocraþie. Salarii mai mari vor fi doar
când va fi mai multã competenþã ºi mai multã
responsabilitate! E un mesaj cât se poate de
clar pentru toatã lumea - ºi pentru cei din
Ministerul de Finanþe ºi pentru autoritãþile
locale. Trebuie combãtute lipsa de capacita-
te instituþionalã a autoritãþilor locale ºi biro-
craþia - sunt foarte mulþi funcþionari care doar
plimbã hârtii ºi când apar necazuri se schimbã
conducerea, dar ei rãmân tot acolo!”, a scris
premierul demisionar Victor Ponta, marþi, pe

Salariaþii de la Finanþe, nemulþumiþi
de decizia lui Victor Ponta

În perioada mai 2014-
noiembrie 2015, Asociaþia
Românã pentru Transfer
Tehnologic ºi Inovare
(ARoTT)  implementeazã
proiectul: “Împreunã în
timp real: Reþea de Centre
de conferinþe – video pen-
tru realizarea de comunicare
interactivã ºi cooperare în
regiunea transfrontalierã”
în parteneriat  cu Camera
de Comerþ ºi Industrie
Ruse, Asociaþia “Idein So-
ciety”, Camera de Comerþ
Vraþa ºi Camera de Comert,
Industrie ºi Agriculturã Cã-
lãraºi în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalierã România – Bulgaria 2007 –
2013. „Proiectul are drept scop crearea unei
reþele de centre moderne de video-conferinþã
în Ruse, Vraþa, Craiova  ºi  Cãlãraºi,  care va
contribui la reducerea problemelor de accesi-
bilitate ºi izolare a zonei  transfrontaliere”, a
precizat managerul de proiect.

Schimb mai rapid de informaþii
Tehnologia de video-conferinþã  permite

un  schimb mai rapid de informaþii audio-
video  ºi date. Viitorii utilizatori vor avea po-

pagina sa de facebook. Mãsura de anulare a
acestei creºteri i-a nemulþumit pe angajaþii din
Finanþe, care au reacþionat imediat. „Noi nu
am vrut sã se întâmple astfel, nu anularea
mãsurii era soluþia. Nicidecum. Victor Ponta
a greºit când a decis acest lucru, pentru cã
nu am fãcut miting ca sã nu le mai mãreascã
nici colegilor, noi am fãcut miting ca sã mã-
reascã salariile la toatã lumea, pentru cã noi
toþi am muncit. Nu era corect faþã de noi, cei
mulþi. Chiar premierul Ponta a declarat de mai
multe ori cã ANAF-ul ºi-a fãcut treaba, cã
suntem foarte buni. Acum ºi-a schimbat brusc
declaraþia...”, a subliniat Daniela Boboc, unul
din reprezentanþii sindicatului de la Finanþe
Dolj.

Reþea de Centre de conferinþe –
video pentru cooperare în regiunea

transfrontalierã

sibilitatea sã comunice într-un mod care va
facilita cooperarea economicã ºi socialã în
regiune. Aplicarea tehnologiei de video-con-
ferinþe va reduce costurile de transport,
efectele nocive asupra mediului, stresul ºi
accidentele rutiere. În cadrul proiectului au
avut loc mai multe activitãþi, una dintre aces-
tea de mare reyonanþã, “Ziua Porþilor Des-
chise”. Grupurile þintã vizate de proiect sunt
formate din reprezentanþi ai mediului de afa-
ceri, instituþiilor publice, organizaþiilor non-
guvernamentale, universitãþilor ºi ºcolilor,
mass media locuitori ai districtelor Ruse,
Vraþa ºi ai judeþelor Cãlãraºi ºi Dolj.
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În urmã cu 25 de ani se înfiin-
þa, la Craiova, CJRAE, iar, de-a
lungul timpului, cu sprijinul Con-
siliului Judeþean Dolj, activitãþile au
urmat pe bandã rulantã, în spriji-
nul elevilor. Principalele direcþii s-
au axat pe consiliere ºi de evalua-
re. „Consilierea ºcolarã are douã
mari componente: cea educaþionalã
sau psihopedagogicã ºi irientarea
în carierã. Cea de-a doua compo-
nentã vizeazã acordarea de servi-
cii de informare, consiliere ºi ori-
entare, precum ºi educaþie pentru
carierã, în vederea luãrii unor de-
cizii adecvate ºi realiste, cu privire
la viitorul ºcolar ºi profesional.
CJRAE , conform atribuþiilor spe-
cifice, susþine demersul persona-
lului didactic, diriginþii, educatorii

Orientarea ºcolarã ºi profesionalãOrientarea ºcolarã ºi profesionalãOrientarea ºcolarã ºi profesionalãOrientarea ºcolarã ºi profesionalãOrientarea ºcolarã ºi profesionalã
a elevilora elevilora elevilora elevilora elevilor, deziderat sau necesitate?, deziderat sau necesitate?, deziderat sau necesitate?, deziderat sau necesitate?, deziderat sau necesitate?

Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã (CJRAE) Dolj este
în plin proces de consiliere ºi evaluare ºcolarã, trimiþând ºi instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar din judeþ, dupã efectuarea unor studii, un necesar
de clase ºi de elevi, pentru anul ºcolar viitor. În acest sens, s-au emis, unitãþi-
lor ºcolare, chestionare care trebuie completate, cu tot ceea ce þine de proce-
sul educaþional al elevilor.

ºi învãþãtorii fãcând parte integran-
tã din proces. Ei trebuie sã intervi-
nã, de timpuriu, în procesul edu-
caþional, bineînþeles ºi cu sprijinul
familiior, al copiilor. Este foarte
important ca elevii sã înveþe sã ia
o decizie corectã ºi realistã, în con-
formitate cu personalitatea acesto-
ra ºi cu componentele sociale –
ºcoalã, familie, etc. Demersul pen-
tru alegerea ºi continuarea carierei
începe de timpuriu ºi presupune
unei concordanþe între trei elemen-
te: ce se vrea individual, ce se poate
ºi ce solicitã societatea. Noi, la
CJRAE, am susþinut aceste progra-
me, în cadrul orelor de consiliere,
þinute ,ori la sediul nostru, ori în
cadrul unitãþilor de învãþãmânt.
Dar, mai multe vã poate spune

doamna prof. Georgeta Bãlan,
consilier ºcolar, încã de la începu-
tul activitãþii noastre”, a declarat
prof. dr. Marinela Dumitrescu,
director al CJRAE Dolj.

Identificarea opþiunilor, în
concordanþã cu posibilitãþile

Cea invocatã de cãtre directo-
rul CJRAE Dolj a þinut sã preci-
zeze: „Scopul unui acest studiu
este cel al identificãrii opþiunilor
elevilor din ºcolile gimnaziale,
pentru a urma învãþãmântul liceal
sau profesional. Urmãrim sã des-
coperim, punându-le într-o con-
cordanþã, cerinþele copiilor, tre-
când prin familie, cu posibilitãþi-
le reale ale acestora ºi cu ceea ce
cere piaþa. Am început din 1998
aceste studii ºi , pânã în prezent,
rezultatele sunt foarte bune. Au
fost copii care, dupã consiliere,
au fost îndreptaþi cãtre ceea ce
era adecvat personalitãþii lor.
Este, în fiecare an, organizat Târ-
gul Ofertelor Educaþionale, unde
instituþiile ºcolare preuniversita-
re îºi prezintã ofertele.  ”

Mii de beneficiari
De-a lungul anilor, aceste ºedin-

þe de consiliere au fost nenumãra-
te , dar putem vorbi, cel puþin pen-
tru anul ºcolar 2014/2015, ºi de
rezultate. „La laboratorul nostru de
informaticã, au fost, în anul pre-
cedent, 728 de beneficiari. În uni-
tãþile ºcolare au fost , pe consiliere
individualã, 2.156 de beneficiari,
cuprinºi în 3.350 de activitãþi, iar,

dacã vorbim de metoda colectivã,
au fost 25.851 de elevi, care au
fãcut parte din 2.186 de acþiuni de
acest fel. Pentru evaluare, CJRAE
a iniþiat protocoale ºi colaborare cu
instituþiile ºcolare. Pe baza acestor
studii, se vor alcãtui planurile de

ºcolarizare pentru 2015/2016,
aceste fiind ºi obiectivul – cererea
pieþei sã fie în strânsã legãturã cu
oferta. De fapt, se naºte o întreba-
re: Orientarea ºcolarã este un de-
ziderat sau o necesitate? ”, a con-
chis Marinela Dumitrescu.

Liceul Tehnologic Auto Craiova, în  parte-
neriat  cu operatori  economici locali , Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj, Universitatea din
Craiova, Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj,
organizeazã joi, între orele 10.00 – 14.00,  ziua
proiectului “ADOPTÃ UN LICEU ”,  iniþiat  de
Asociaþia  ROI ºi  ªcoala de  Valori Bucureºti.
Cu aceastã ocazie vor fi prezentate rezultatele
obþinute în cadrul proiectului. La acest eveni-
ment vor participa conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, reprezentanþi ai autoritã-
þilor publice locale, reprezentanþi ai instituþiilor
partenere, directori de unitãþi ºcolare, cadre
didactice, pãrinþi ºi elevi. “Aceastã activitate se
doreºte a fi un exemplu de bunã practicã în
sensul colaborãrii instituþiilor deînvãþãmânt teh-
nologic cu agenþii economici ºi, totodatã, o
excelentã oportunitate de dezvoltare a unor
proiecte  similare în  direcþia  creºterii  calitãþii

“““““ADOPTÃ UN LICEUADOPTÃ UN LICEUADOPTÃ UN LICEUADOPTÃ UN LICEUADOPTÃ UN LICEU ”, ”, ”, ”, ”,
manifestaremanifestaremanifestaremanifestaremanifestare

pentru elevi ºi cadre didacticepentru elevi ºi cadre didacticepentru elevi ºi cadre didacticepentru elevi ºi cadre didacticepentru elevi ºi cadre didactice
învãþãmântului  tehnologic doljean.  În  plus,
se  are  învedere corelarea ofertei ºcolare cu
cererea de pe piaþa forþei de muncã ºi promo-
varea calificãrilor cucea mai mare cãutare în
rândul agenþilor economici”, a declarat prof.
Mihãiþã Stoica, director adjunct al Liceul Teh-
nologic Auto Craiova. Programul activitãþilor
va cuprinde discursuri ale reprezentanþilor
agenþilor economici implicaþi în proiect, ale re-
prezentanþilor ISJ Dolj, ale echipei de proiect, o
prezentare a mini-proiectelor derulate pânã  în
acest  moment,  vizitarea  atelierelor  de  instrui-
re  practicã,  unde  vor  avea  loc  activitãþi
demonstrative, probe de îndemânare conduce-
re auto, competiþii sportive. În acelaºi timp, se
vor acorda premii  participanþilor  la  activitãþi  ºi
va  avea  loc  lansarea ziarului ºcoli intitulat
PROSPECT – Actualitatea LTA (bilunar al ele-
vilor din cadrul Liceului Tehnologic Auto).

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Marinela
Dumitrescu

Mihãiþã Stoica
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„Douã embleme
ale modernitãþii artei româneºti”

De profesie microbiolog ºi me-
dic, Ion Þuculescu (n. 19 mai
1910, Craiova; d. 27 iulie 1962,
Bucureºti) este una dintre cele mai
nonconformiste personalitãþi ale
artei româneºti din secolul al XX-
lea. Creaþia sa artisticã, de o origi-
nalitate radicalã în raport cu tradi-
þia picturii româneºti, a deschis noi
orizonturi în arta româneascã.
Horia Bernea (n. 14 septembrie
1938, Bucureºti; d. 4 decembrie
2000, Paris), fiul sociologului ºi
etnologului Ernest Bernea, este, la
rându-i, unul dintre cei mai mari
pictori români contemporani, ale
cãrui expoziþii în þarã ºi în strãinã-
tate au rãmas ca repere permanent
actuale în domeniu. Din 1990 pânã
la moartea sa, în 2000, a fost di-
rector al Muzeului Þãranului Ro-
mân.

„Nimeni nu s-a gândit pânã as-
tãzi sã îl asocieze pe Þuculescu cu
Bernea. Nu au obârºie comunã, nu
au aceeaºi ascendenþã culturalã, nu
au aceeaºi percepþie a sacrului, nu
au nimic în comun, la prima vede-
re. A existat, totuºi, cineva care a
înþeles, folosind un instrumentar
subtil, critic, cã lucrurile stau alt-
fel. Aceastã nouã stazã a realitãþii,
reformulatã într-o frazare insolitã,
o veþi sesiza parcurgând simezele
sau volumul”, a declarat, marþi sea-
ra, la vernisaj, Emilian ªtefârþã,
managerul Muzeului de Artã Cra-
iova, apreciindu-i pe Þuculescu ºi
Bernea ca „douã embleme ale mo-
dernitãþii artei româneºti”.

O ineditã expoziþie de picturã s-a deschis, marþi seara, la Mu-
zeul de Artã Craiova, ca rezultat al colaborãrii cu Fundaþia MARe
(Muzeul de Artã Recentã) din Bucureºti: „Dealuri ºi cîmpii. Ion
Þuculescu ºi Horia Bernea – antropogeografii atavice” (curator:
Erwin Kessler). Expoziþia prezintã, pentru prima datã în Româ-
nia, 15 tablouri ale lui Horia Bernea, care aparþin Fundaþiei MARe,
alãturi de 20 de lucrãri de Ion Þuculescu, dintre care 17 aparþin
instituþiei craiovene. De altfel, Muzeul de Artã din oraºul nostru
deþine cea amplã ºi valoroasã colecþie de picturã ºi graficã Ion
Þuculescu, ilustrând toate perioadele de creaþie ale artistului,
din anii studiilor liceale la Colegiul Naþional „Carol I” pânã în
ultimul an de viaþã. Proiectul este unul provocator, pentru cã pro-
pune nu doar o perspectivã artisticã asupra operei celor doi, ci ºi
una politicã, arãtând cum tema peisajului devine un mijloc de des-
cifrare a modului în care propaganda anilor 1960-1970 putea fi
atât acceptatã, cât ºi sabotatã de artiºti. Tot marþi searã a fost
lansat volumul omonim semnat de Erwin Kessler ºi apãrut la Edi-
tura „Vellant”, cu o postfaþã de Cãtãlin Davidescu.

«Ion Þuculescu ºi Horia Bernea sunt plasaþi
aici în contextul istoric, politic, cultural ºi epis-
temologic al acelei perioade, pentru a vedea cum
„peisajul” a devenit un motiv simbolic încãrcat
ideologic, spiritual ºi existenþial. În cazul ambi-
lor, în literatura de specialitate care le-a fost de-
dicatã nu existã o analizã aprofundatã a implica-
þiilor politice ale operelor respective, a cadrajelor
aplicate tacit sau strident genezei, expunerii ºi
promovãrii lor în condiþiile regimului comunist.
Întotdeauna, fie cã este vorba despre opera lui
Ion Þuculescu sau de opera lui Horia Bernea,
lucrãrile acestora au fost abstrase din istoria pro-
priu-zisã ºi plasate exclusiv în istoria artei. Au
fost studiate în mediul de laborator al „autono-
miei esteticului”, de pe poziþii aseptice politic,
fãrã comunicare cu lumea exterioarã, fãrã a fi
influenþate de aceasta ºi fãrã a o influenþa pe
aceasta. Mai mult, folclorul, la ion Þuculescu, la
fel ca ºi spiritualitatea creºtin-ortodoxã, la Horia
Bernea, au fost în permanenþã apreciate ºi elo-
giate, fãrã a se acorda atenþie faptului cã atât
promovarea folclorului de cãtre Ion Þuculescu
(în epoca Pop Art), cât ºi pe parcursul (neo)or-
todoxist al lui Horia Bernea (în epoca Fluxus ºi
Nouveau Réalisme) contureazã atitudini ºi pozi-
þionãri eminamente politice, frecvent mult mai
profunde ºi mai relevante decât condiþionãrile
strict estetice îmbrãþiºate atât de cãtre artiºti, cât
ºi – unanim! – de cãtre exegeþii acestora». (Er-
win Kessler, în volumul „Dealuri ºi cîmpii.
Ion Þuculescu ºi Horia Bernea – antropogeo-
grafii atavice”, Editura „Vellant”, 2015)

Peisajul, „motiv simbolic
încãrcat ideologic, spiritual ºi
existenþial”

Expoziþia „Dealuri ºi cîmpii. Ion
Þuculescu ºi Horia Bernea – an-
tropogeografii atavice” reuneºte
peisaje din jurul anilor 1960-1970 re-
alizate de cei doi pictori, alãturi de
care sunt prezentate trei covoare tra-
diþionale din colecþia privatã a lui Ion
Þuculescu, aflate astãzi în patrimo-
niul muzeului craiovean. Þuculescu
ºi Bernea pot fi priviþi însã nu numai

în context artistic, ci ºi politic, ope-
ra lor raportându-se la cadrul ideo-
logic al epocii în care au creat.

«„Dealuri ºi cîmpii” aratã cum
anumite peisaje au putut sã con-
centreze programe ideologice so-
fisticate ºi profunde, cum tablou-
rile au devenit combative, vehicu-
le ale unei ample renovãri ideologi-
ce, iar estetismul a fost distilat
într-un vizionarism cu pregnante
suporturi morale, care (parado-
xal), s-au înãlþat mult peste expe-
rimentalismele acelor vremuri,
chiar peste acelea proprii artiºti-
lor în cauzã», noteazã istoricul de
artã Erwin Kessler, curatorul ex-
poziþiei ºi reprezentant al Funda-
þiei Muzeului de Artã Recentã
(MARe) – instituþie care promo-
veazã arta româneascã modernã
ºi contemporanã.

50 de ani de la retrospectiva
postumã Ion Þuculescu

Faptul cã numele lui Ion Þucu-
lescu a izbucnit exploziv în primã-
vara lui 1965, odatã cu neuitata lui
retrospectivã postumã, care a situat
publicul pe negândite în faþa unuia
dintre marii pictori europeni ai epo-
cii de dupã rãzboi, ca ºi alte
evenimente petrecute în
urmã cu exact 50 de ani,
l-au determinat pe Erwin

Kessler sã afirme cã „Dealuri ºi
cîmpii. Ion Þuculescu ºi Horia Ber-
nea – antropogeografii atavice” este
o expoziþie aniversarã:

„E aniversarea unui an: 1965.
Atunci s-au întâmplat patru lucruri
importante. Douã politice – moar-
tea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
martie, ºi alegerea, în iulie, a lui Ni-
colae Ceauºescu ca secretar al Par-
tidului Muncitoresc Român, care
devine la acelaºi congres Partidul
Comunist Român. Au avut loc ºi
douã mari evenimente artistice. În
februarie-martie 1965 – expoziþia
Ion Þuculescu de la Sala Dalles,
care creeazã primul mit cultural ro-
mânesc dupã 1945, în acelaºi an
publicându-i-se ºi cartea de micro-
biologie dedicatã lacului Techirghiol.
Avem un mare om de ºtiinþã ºi un
mare artist într-o singurã persoa-
nã, cu care se porneºte o nouã epo-
cã. De asemenea, în toamna lui 1965
avea loc prima expoziþie personalã
a pictorului Horia Bernea”.

„Mi-aº dori ca aceastã expozi-
þie sã provoace cât mai multe
discuþii ºi cât mai aprinse”

 „Dealuri ºi cîmpii. Ion Þu-

culescu ºi Horia Bernea – antro-
pogeografii atavice” va rãmâne
deschisã la Muzeul de Artã Craio-
va pânã pe data de 6 martie 2016.
De altfel, este prima expoziþie
amplã vernisatã aici, la mai bine
de ºapte luni dupã redeschiderea
spre vizitare a clãdirii instituþiei.
Dupã cum se ºtie, timp de aproa-
pe cinci ani muzeul craiovean a
fost închis pentru lucrãri de con-
solidare, restaurare ºi reamena-
jare a interioarelor.

„Mi-aº dori ca aceastã expozi-
þie sã provoace cât mai multe dis-
cuþii ºi cât mai aprinse”, a mãrtu-
risit, la vernisaj, criticul de artã
Cãtãlin Davidescu.

 „Noi sperãm ca acest proiect
sã nu fie unul steril, ci sã produ-
cã efecte, discuþii ºi dezbateri în
timp, nu doar asupra rolului pe
care cei doi autori l-au avut în
istoria artei, nu doar în jurul per-
sonalitãþilor lor, ci în ceea ce pri-
veºte epoca în care au trãit, con-
textul istoric, dar ºi contextul cul-
tural în care aceºtia au evoluat”,
a adãugat Mihaela Velea, ºef
Serviciu Artã în cadrul muzeului
craiovean.
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Turcia ar putea organiza un re-
ferendum pentru schimbarea Con-
stituþiei pentru a crea un sistem
prezidenþial executiv, iar discuþii-
le asupra acestei chestiuni se vor

Zeci de morþi dupã ce un avion
rusesc s-a prãbuºit la decolare
în Sudanul de Sud

Un avion rusesc s-a prãbuºit, ieri,
la puþin timp dupã decolare pe un
aeroport din Sudanul de Sud, pro-
vocând moartea a peste 40 de per-
soane aflate la bord sau la sol. Potri-
vit unui martor citat de Reuters sta-
bilizatorul vertical ºi alte fragmente
ale avionului au vãzute de-a lungul
malurilor râului Nilul Alb din apro-
piere de aeroportul din Juba. El sus-
þine cã peste 40 de cadavre se aflã la
locul prãbuºirii, deºi nu a putut pre-
ciza câþi dintre aceºtia s-ar fi aflat la
bord. Un agent de poliþie de la faþa
locului a declarat cã au existat doi
supravieþuitori, printre care un co-
pil, dar nici acesta nu a putut preciza
numãrul exact al persoanelor aflate
la bord. Potrivit AFP, aparatul de zbor
s-a prãbuºit pe o insulã situatã pe
Nilul Alb, al cãrui curs care se aflã la
circa 800 de metri de pista aeropor-
tului din Juba. Un purtãtor de cu-
vânt al preºedinþiei a spus cã avio-
nul, de tip Antonov, avea la bord în
jur de 20 de pasageri ºi membri ai
echipajului, din care au supravieþuit
doi. El admite cã este posibil ca ºi
alte persoane aflate la sol sã-ºi fi pier-
dut viaþa în urma prãbuºirii avionu-
lui. Ziarul „South Sudan Tribune” in-
formeazã pe Twitter cã avionul era
unul de marfã, cu un echipaj format
din cinci ruºi, la bord aflându-se
ºapte pasageri, a cãror naþionalitate
nu este precizatã.

Serbia: Agenþia de presã Tanjug
ºi-a sistat activitatea
dupã eºecul a douã tentative
de privatizare

Agenþia naþionalã de ºtiri a Ser-
biei, Tanjug, ºi-a încetat activitatea
dupã eºecul a douã încercãri de pri-
vatizare, dar deocamdatã nu este clar
dacã ea va fi închisã definitiv. Potri-
vit unui anunþ al guvernului sârb,
„legea ce reglementa operaþiunile
Societãþii Publice Tanjug a expirat pe
31 octombrie”. „Toþi angajaþii vor
primi mai multe salarii (...) ºi vor fi
plãtiþi pentru activitatea lor pânã la
publicarea deciziei guvernului cu
privire la consecinþele legale ale în-
chiderii Societãþii Publice Tanjug”.
„Nu ºtim ce va urma. Noi venim în
continuare la lucru pânã când vor
închide uºa. Este scandalos cã sun-
tem lãsaþi în voia sorþii ºi nu ºtim
dacã vom fi ajutaþi sau lãsaþi sã cã-
dem”, a declarat unul dintre anga-
jaþi. Guvernul de la Belgrad a anun-
þat în luna iunie privatizarea a 38 de
instituþii media, inclusiv agenþia Tan-
jug, al cãrei capital social a fost eva-
luat la circa 761.000 de euro, aceasta
fiind ºi valoarea de pornire a primei
licitaþii, care s-a desfãºurat în luna
august. Dar niciun cumpãrãtor nu s-
a arãtat interesat, astfel cã guvernul
a organizat o nouã licitaþie, în oc-
tombrie, cu un preþ de pornire dimi-
nuat semnificativ, de 380.467 de euro,
însã nici de aceastã datã nu s-a reu-
ºit privatizarea agenþiei. Agenþia
Tanjug a fost creatã în anul 1943 de
cãtre partizanii comuniºti iugoslavi,
devenind agenþia naþionalã de pre-
sã a Iugoslaviei în anul 1945 ºi a rã-
mas agenþia naþionalã a Serbiei dupã
destrãmarea federaþiei. În timpul Rãz-
boiului Rece a fost o importantã sur-
sã de informare despre blocul comu-
nist. În prezent, ea are circa 200 de
angajaþi ºi difuzeazã în fiecare an
aproximativ 365.000 de ºtiri. Dispu-
ne de o arhivã de fotografii cu circa
3,5 milioane de negative, precum ºi
de o importantã arhivã de texte strân-
se de-a lungul vremii.

Aproximativ 800.000 de refugiaþiAproximativ 800.000 de refugiaþiAproximativ 800.000 de refugiaþiAproximativ 800.000 de refugiaþiAproximativ 800.000 de refugiaþi
au „intrat ilegal” în UE anul acestaau „intrat ilegal” în UE anul acestaau „intrat ilegal” în UE anul acestaau „intrat ilegal” în UE anul acestaau „intrat ilegal” în UE anul acesta
Aproximativ 800.000 de „intrãri ilegale” în

Uniunea Europeanã au fost numãrate de la în-
ceputul anului, a declarat Fabrice Leggeri, di-
rectorul Agenþiei europene pentru supraveghe-
rea frontierelor externe Frontex. Leggeri, care
avertizeazã cã afluxul migranþilor în Europa
probabil încã “nu ºi-a atins paroxismul”, îi
îndeamnã pe liderii europeni sã-i plaseze în
retenþie pe solicitanþii de azil ale cãror cereri
sunt respinse, în vederea unei repatrieri “ra-
pide” în þara de origine. Acest numãr depã-
ºeºte ultimele estimãri ale Înaltului Comisa-
riat ONU pentru Refugiaþi (UNHCR) ºi Or-
ganizaþiei Internaþionale pentru Migraþii
(OIM), însã modul în care numãrã Frontex
permite înregistrarea unei persoane de mai
multe ori, preciza agenþia la jumãtatea lui oc-
tombrie. “Este necesar ca statele europene sã
se pregãteascã pentru ideea cã ne aºteaptã o
situaþie foarte dificilã în lunile urmãtoare”, a tras
Leggeri un semn de alarmã, amintind cã Fron-
tex este însãrcinatã cu “supravegherea” fron-
tierelor ºi cã nu are puterea sã-i respingã pe
migranþi. În opinia sa, aºa-zisele “hotspots” -
centre de primire ºi înregistrare prevãzute pe
insule greceºti ºi în Sicilia - nu permit absorbi-

rea afluxului de solicitanþi de azil, având în ve-
dere cã ele nu permit un “sejur prelungit” la
faþa locului. “Cel care a intrat ilegal ºi nu are
niciun drept de azil este necesar sã fie trimis
rapid în þara sa”, a insistat Leggeru, apreciind
cã UE are nevoie de “structuri de primire” în
care migranþi “sã poatã
fi închiºi, la nevoie”. Di-
rectorul Frontex îndeam-
nã statele europene sã-ºi
“utilizeze în mod mai
consecvent” dreptul,
prevãzut în texte europe-
ne, de a plasa în deten-
þie, “pânã la 18 luni”, un
strãin aflat într-o situaþie
ilegalã, în vederea “orga-
nizãrii întoarcerii acestu-
ia”. Acest subiect este
principalul punct de dis-
cordie în cadrul coaliþiei
guvernamentale din Ger-
mania, cea mai importan-
tã þarã de primire a unor
candidaþi la azil. Conser-
vatorii vor sã se creeze

“zone de tranzit” de-a lungul frontierei, care sã
permitã reþinerea migranþilor pe timpul exami-
nãrii accelerate a dosarului, la fel ca pe aero-
porturi. Social-democraþii refuzã acest lucru,
denunþând “tabere de masã” sau “zone de de-
tenþie”, pe a cãror utilitate o contestã.

Reºedinþa din regiunea parizianã a fostului
lider al extremei drepte franceze Jean-Marie Le
Pen a fost percheziþionatã ieri, în cadrul unei
anchete referitoare îndeosebi la presupuse fap-
te de evaziune fiscalã ºi spãlare de bani, au in-
dicat surse apropiate dosarului. Ancheta care-l
vizeazã pe cofondatorul Frontului Naþional (FN),
aflat în neregulã cu partidul sãu, a fost deschi-
sã în iunie de cãtre Parchetul financiar ºi se
referã la presupuse fapte de evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani, precum ºi la omisiune în decla-
raþia sa de avere, parlamentarii fiind obligaþi sã
completeze o declaraþie de avere. Ea survine ca
urmare a unor semnalãri din partea celulei de
luptã împotriva spãlãrii de bani a Ministerului
de Finanþe (Tracfin) în legãturã cu un cont ban-
car ascuns în strãinãtate ºi a Înaltei autoritãþi
pentru transparenþã în viaþa publicã (HATVP).
La sfârºitul lunii aprilie, un site de investigaþii
online, Mediapart, a dezvãluit semnalãrile Trac-

Turcia ar putea organiza un referendum privind
trecerea la un sistem prezidenþial executiv

accelera în perioada urmãtoare, a
declarat ieri purtãtorul de cuvânt
al preºedintelui islamo-conserva-
tor Recep Tayyip Erdogan. “Opi-
nia noastrã este clarã, un sistem

prezidenþial ar permite Turciei sã
facã un pas înainte”, a spus pur-
tãtorul de cuvânt, Ibrahim Kalin.
Declaraþia vine la trei zile dupã ce
Partidul Justiþiei ºi Dezvoltãrii
(AKP), de guvernãmânt, a obþi-
nut majoritatea la alegerile parla-
mentare anticipate, un triumf pen-
tru Erdogan, ale cãror ambiþii pen-
tru obþinerea de puteri prezidenþi-
ale mai mari depind de majorita-
tea AKP în legislativ. Erdogan a
spus cã rezultatul alegerilor este
un vot în favoarea stabilitãþii dupã
luni de nesiguranþã, însã oponen-
þii se tem cã scrutinul nu va face
decât sã alimenteze setea de pu-
tere a unui lider despre care spun
cã devine tot mai autoritar. “O
chestiune precum sistemul prezi-
denþial nu poate fi decisã fãrã po-
por. Dacã mecanismele cer un

referendum, atunci va fi organi-
zat un referendum”, a declarat
Ibrahim Kalin presei, adãugând cã
schimbarea nu este o simplã ches-
tiune personalã pentru Erdogan.
“O preºedinþie executivã nu este
o chestiune privind viitorul per-
sonal al preºedintelui. El a intrat
deja în cãrþile de istorie. Motiva-
þia de bazã este de a face ca siste-
mul din Turcia sã devinã cât mai
eficient posibil”, a adãugat el. ªef
al guvernului timp de 11 ani (2003-
2014), Erdogan nu ºi-a ascuns
dorinþa de a rãmâne la conducerea
þãrii. De la alegerea sa la preºedin-
þie în august 2014, Erdogan, 61 de
ani, a pledat pentru o reformã a
Constituþiei ºi crearea unui sistem
care ar transfera principalele pu-
teri executive de la premier cãtre
ºeful statului.

Franþa: Percheziþie la Jean-Marie Le Pen
pentru suspiciuni de fraudã fiscalã

fin referitoare la un trust administrat din
Geneva, al cãrui beneficiar ar fi asisten-
tul personal al lui Jean-Marie Le Pen. Po-
trivit semnalãrilor, fondul conþinea un
cont în valoare de 2,2 milioane de euro,
din care 1,7 milioane de euro sub formã
de lingouri ºi monede din aur. Jean-Ma-
rie Le Pen a dezminþit orice implicare a
sa în vreun trust în strãinãtate. În sem-
nalãrile sale, Tracfin menþioneazã exis-
tenþa unui trust cu sediul în Insulele Vir-
gine (britanice) ºi administrat din Gene-
va în numele asistentului personal al lui
Jean-Marie Le Pen, potrivit unei surse
apropiate dosarului. Conform sursei,
contul ar fi fost închis în 2014 ºi fondurile ar fi
fost transferate într-o bancã în Bahamas. Sem-
nalãrile HATVP privind declaraþia de avere din
2014 a lui Jean-Marie Le Pen se refereau ºi ele
la suspiciunile privind contul respectiv. Jean-

Marie Le Pen recunoscuse în 2013 cã a deþinut
un cont în Elveþia, deschis la UBS în 1981, un
caz evocat deja în trecut. El vorbea atunci de-
spre o acþiune de împrumut pentru societatea
sa discuri de epocã, Serp.
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OFERTE SERVICIU
SOCIETATE co-
mercialã angajea-
zã dulgheri-fierari.
Salariu motivant,
punct de lucru
Stadion Oble-
menco-Craiova.
Tel.0726.513.672,
0766.334.114.

CERERI SERVICIU

Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Es-
pero. Telefon:
0760/ 084.961.

CAUT UN LO-
GOPED PEN-
TRU LIMBA ITA-
LIANÃ SAU GER-
MANÃ. Telefon:
0251/ 418.864.

 PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabili-
tate. Telefon: 0722/
943.220.

Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 came-
re decomandate 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, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.

Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE

Vând sau schimb
cu o camerã cã-
min Craiova, casã
locuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã curentã,
canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/
291.623.

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

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

Vând urgent, con-
venabil casã 6 ca-
mere cu 4000 mp
curte, grãdinã în
Livezi-Podar i ,
ªoseaua Naþio-
nalã, 8 km de Cra-
iova. Stoiculescu
HORATION, Cra-
iova, str. Recu-
noºtinþei, nr. 45.

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

Casã mare boie-
reascã cu toate
utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/
492.029.
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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 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).
Telefon: 0760/
996.967.

Vând casã cu 3
camere + 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 350
mp Catarg iu .
Telefon: 0770/
928.527.

Vând casã Rân-
ca, demisol, parter
+ etaj 1 + mansar-
dã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bu-
cãtãrie open spa-
ce, 3 balcoane,
centralã pe lemne
ºi centralã electri-
cã. 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 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comu-
na Calopãr nr. 241,
teren 2800 mp.
Telefon: 0767/
840.722.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. 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 in-
t ravi lan,  400
mp, com. ªimni-
cu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700
mp Centura Nord.
Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intra-
vilan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren str.
Dobrogei .  Te-
l e f on :  0761 /
347.028.

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

Teren stradal, uti-
litãþi, 1500 mp,
Drumul Munteni-
lor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

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.

CUMPÃRÃRI

GARSONIERE

Cumpãr garso-
nierã în Craiovi-

þa Nouã. Telefon:

0740/887.095.
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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”!

VÂNZÃRI 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.

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

Superîntreþinutã,
distribuþie schim-
batã recent, ulei,
filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil.
Telefon: 0766/
632.388.

Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând clasoare cu
timbre pentru co-
piii. Telefon: 0729/
684.222.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
m e n s i u n i l e
1x0,50m, butelii
naragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 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 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 - Izvor,
cripte suprapuse,
lucrare marmurã.
Telefon: 0722/
456.609.

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 tri-
cotat rectilinie ºi cir-
cular. 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 Jim-
bolia cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/ 943.220.

Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi veran-
dã, douã araga-
ze voiaj, ºubã îm-
blãnitã. Telefon:
0765/002.522;
0351/410.383.

Vând putinã de
salcâm avanta-
j os .  Te le fon :
0251/416.455.

Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calori-
fer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit.
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 trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor co-
lor, preþuri mici.
Telefon: 0729/
977.036.

Vând urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.
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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,
covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 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 sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.

Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol depen-
dinþe, 1500 mp
curte comuna Cio-
roiaºi pentru o ca-
merã cãmin Valea
Roºie parter sau
etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr loc de
veci Aleea A ºi B
cimitirul Sineas-
ca. 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 utilitãþi-
lor lunar. Telefon:
0726/ 497.404.
Primesc urgent în
gazdã o fatã la bloc
Calea Bucureºti.
Costul chirie + între-
þinere- 500 lei. Tele-
fon: 0762/ 850.986.
Primesc în gazdã
un bãiat. Telefon:
0765/ 957.791
Închiriez aparta-
ment 2 camere de-
comandate, Craio-
viþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3,
centralã, aer condi-
þionat. Telefon:
0761/634.437.

Primesc 2 fete în
gazdã, apartament
3 camere mobilat
Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon:
0766/328.569.
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.

CITAÞII
RADA Ion Nelu
cheamã în judeca-
tã pe Rada Andra-
Maria, cu domiciliul
cunoscut în Magla-
vit, Str.Teilor, Dolj, la
Judecãtoria Craio-
va, în dosarul
nr.10603/215/2014,
termen 26.11.2015,
CMF3, având ca
obiect divorþ.

 DIVERSE
Îmi vând meºte-
ºugul (meseria),
foarte profitabil.
Telefon: 0723/
684.511.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu ar-
gint la schimb
ºi manopera/ob-
iec t .  Te le fon:
0351/423.493.

PIERDERI
EDYMAR COM-
PUTER SERVI-
CE  declarã pier-
dut certificat con-
statator pentru
punct de lucru
emis de ORC
Dolj. Se decla-
rã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova debuteazã, as-
tãzi (18:00), în CEV Cup, alb-al-
baºtrii urmând sã înfrunte, în de-
plasare, formaþia cehã Fatra Zlin,
într-un joc contând pentru manºa
tur a ºaisprezecimilor de finalã.

Cele douã au participat în com-
petiþie ºi sezon trecut. Bãieþii lui
Dan Pascu au ajuns pânã în sfer-
turi, unde s-au înclinat în faþa ce-
lei care avea sã dispute finala, for-
maþia italianã Energy T.I. Diatec
Trentino (0-3 acasã ºi 1-3 depla-
sare), iar Fatra Zlin a fost elimina-
tã chiar din aceastã fazã, a ºais-
prezecimilor, ce-i drept, de cea care
avea sã-ºi adjudece trofeul, echi-
pa rusã Dinamo Moscova (0-3 în
ambele manºe).

Craiovenii au disputat douã par-
tide oficiale pânã acum, ambele în
Divizia A1, izbândind de fiecare
datã cu 3-2, contra lui Dinamo
Bucureºti (a) ºi  Piatra Neamþ (d),
ceea ce-i plaseazã pe locul 4. De
partea cealaltã, cehii se aflã pe lo-

Echipa de Cupa Davis a
României va întâlni Slovenia
în primul tur al Grupei I din
Zona Europa/Africa a Cupei
Davis, în perioada 4-6 martie
2016, pe teren propriu,
potrivit unui anunþ fãcut ieri
de Federaþia Românã de
Tenis.

Ex-iugoslavii ºi-au asigurat
calificarea dupã ce au învins,
la finalul sãptãmânii trecute,
la baraj, Lituania, cu scorul
de 5-0.

Cel mai bun jucãtor al
adversarei este Blaz Rola
(125 ATP) urmat de Vlaz
Kavcic (154 ATP), ºi Greg
Zemlja (175 ATP). La dublu,
cel mai bine clasat se aflã
Blaz Rola, 226 ATP.

Dacã vor trece de ex-
iugoslavi, Marius Copil (nr.
171), Adrian Ungur (nr.
181), Horia Tecãu (locul 5 la

Craiovenii intrã-n focurile CEV CupCraiovenii intrã-n focurile CEV CupCraiovenii intrã-n focurile CEV CupCraiovenii intrã-n focurile CEV CupCraiovenii intrã-n focurile CEV Cup
cul 7 în competiþia internã, cu douã
victorii ºi tot atâtea înfrângeri, ºi
vin dupã un 0-3 în deplasarea de la
Benatky.

Returul din Bãnie va avea loc în
18 noiembrie, la Sala Polivalentã,

cu începere de la ora 18:00.
Dacã va trece de Fatra Zlin,

SCM va înfrunta mai departe în-
vingãtoarea dublei dintre Parnu VC
(Estonia) ºi Olympiacos Pireu
(Grecia).

România – Slovenia,
în Cupa Davis

dublu) ºi Florin Mergea
(locul 15 la dublu) vor juca,
între 15 ºi 17 iulie, tot pe
teren propriu, împotriva
Spaniei, la care participarea
unor jucãtori precum Rafael
Nadal, locul 7 ATP, Feliciano
Lopez, locul 16 ATP, sau
Tommy Robredo, locul 42
ATP, este aproape sigurã.

România ºi Slovenia nu s-
au mai întalnit niciodatã în
istoria Cupei Davis.

Dupã turul tern de pe “Parc
des Princes”, încheiat cu o
remizã albã, Real ºi PSG au
oferit o partidã mult mai vie,
marþi searã, pe “Bernabeu”!
Cei peste 78.000 de specta-
tori n-au fost pãrtaºi însã de-
cât  la  un gol ,  Nacho,  d in
postura de rezervã (l-a înlo-
cuit pe Marcelo – accidentat)
aducând victoria amfitrionilor
cu o reuºitã cãzutã în minu-
tul 35. Suficient ca gruparea
pregãtitã de Rafa Benitez sã
obþinã calificarea în optimile
de finalã, deºi francezii au
fost echipa net mai bunã, tri-
miþând de trei ori balonul în
barã, plus cã uruguayanul Ca-

Rezultate înregistrate marþi
GRUPA A: Real Madrid – Paris SG 1-0 (Nacho 35), ªahtior Doneþk –

Malmo FF 4-0 (Gladkiy 29, Srna 48 pen., Eduardo 55, Alex Teixeira 73).
Clasament: 1. Real Madrid 10p, 2. Paris SG 7p, 3. ªahtior 3p, 4. Malmo 3p.

GRUPA B: Eindhoven – Wolfsburg 2-0 (Locadia 55, De Jong 86), Man-
chester Utd  – ÞSKA Moscova 1-0 (Rooney 79).

Clasament: 1. Man. Utd 7p, 2. Eindhoven 6p, 3. Wolfsburg 6p, 4. ÞSKA
Moscova 4p.

GRUPA C: FK Astana – Atletico Madrid 0-0, Benfica – Galatasaray 2-1
(Jonas 52, Luisao 67 / Podolski 58).

Clasament: 1. Benfica 9p, 2. Atletico 7p, 3. Galatasaray 4p, 4. Astana 2p.

GRUPA D: Monchengladbach – Juventus 1-1 (F. Johnson 18 / Lichtstei-
ner 44), Sevilla – Manchester City 1-3 (Tremoulinas 25 / Sterling 8, Fernan-
dinho 11, Bony 36).

Clasament: 1. Man. City 9p, 2. Juventus 8p, 3. Sevilla 3p, 4. Monchen-
gladbach 2p.

Asearã dupã închiderea ediþiei
GRUPA E: Barcelona (7p) – BATE Borisov (3p), AS Roma (2p) – Bayer

Leverkusen (4p).
GRUPA F: Bayern Munchen (6p) – Arsenal (3p), Olympiakos (6p) – Di-

namo Zagreb (3p).
GRUPA G: Maccabi Tel Aviv (0p) – FC Porto (7p), Chelsea (4p) – Dina-

mo Kiev (5p).
GRUPA H: Lyon (1p) – Zenit St. Petersburg (9p), Gent (1p) – Valen-

cia (6p).

În faza urmãtoare, cea a optimilor de finalã avanseazã primele douã clasate,
în timp ce formaþiile care vor încheia pe locul trei vor continua în cealaltã
competiþie continentalã, Liga Europa.
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Real Madrid ºi Manchester City,
primele echipe care-ºi asigurã

biletele pentru optimi
vani a irosit o ºansã rarismã.

În tot acest timp, la 530 de
kilometri de Madrid, City o
învingea clar pe Sevilla, scor
3-1, ºi, profitând de remiza
dintre Monchengladbach ºi
Juventus (1-1), intra ºi ea în
Top 16.

Cea mai dezechilibratã în-
tâlnire a avut loc în Ucraina,
acolo unde formaþia lui Mir-
cea Lucescu, ªahtior, a fãcut
un pas uriaº spre calificarea
în primãvara Europa League,
dupã 4-0 cu Malmo. Au fost
primele puncte cucerite de
“mineri”, la capãtul unui joc
arbitrat de o brigadã româ-
neascã, cu Ovidiu Haþegan la

centru.
Surpriza zilei a reuºit-o As-

tana, care a þinut-o în ºah pe
Atletico Madrid, scor 0-0.
Urmare a acestui  rezultat ,
trupa din capitala Spaniei a
cedat prima poziþie Benficãi,
trimfãtoare cu 2-1, la Lisa-
bona, în faþa celor de la Ga-
latasaray.

Finalmente, un gol al lui
Rooney a urcat-o pe United în
fruntea Grupei B, dupã 1-0
cu ÞSKA Moscova. Eindho-
ven ºi Wolfsburg o secondea-
zã pe Manchester la o singu-
rã lungime, dupã ce, în “di-
rectul” din Olanda, PSV a în-
vins cu 2-0.

Astãzi
GRUPA A
Celtic (2p) – Molde (7p) 20:00
Ajax (2p) – Fenerbahce (4p) 20:00
GRUPA B
Sion (7p) – Bordeaux (2p) 20:00
Rubin Kazan (2p) – Liverpool (3p) 20:00
GRUPA C
Dortmund (7p) – Qabala (1p) 20:00
Krasnodar (4p) – PAOK Salonic (3p) 20:00
GRUPA D
Napoli (9p) – Midtjylland (6p) 20:00
Bruges (1p) – Legia Varºovia (1p) 20:00
GRUPA E
Viktoria Plzen (3p) – Rapid Viena (9p) 20:00
Dinamo Minsk (0p) – Villarreal (6p) 20:00
GRUPA F
Marseille (3p) – Braga (9p) 20:00
Groningen (1p) – Liberec (4p) 20:00

GRUPA G
Rosenborg (1p) – Lazio (7p) 22:05
St. Etienne (4p) – Dnepr (4p) 22:05
GRUPA H
Beºiktaº (5p) – Lok. Moscova (7p) 18:00
Skenderbeu (0p) – Sporting L. (4p) 22:05
GRUPA I
Belenenses (4p) – FC Basel (6p) 22:05
Lech Poznan (4p) – Fiorentina (3p) 22:05
GRUPA J
Qarabag (3p) – Monaco (5p) 18:00
Tottenham (4p) – Anderlecht (4p) 22:05
GRUPA K
Sparta Praga (5p) – Schalke (7p) 22:05
Asteras Tripolis (1p) – APOEL (3p) 22:05
GRUPA L
Bilbao (6p) – Partizan Belgrad (6p) 22:05
Augsburg (3p) – AZ Alkmaar (3p) 22:05

Se calificã primele douã clasate din fiecare grupã.

DIGI SPORT 2
11:30, 20:30 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Paris, în Franþa: ziua a 4-a.
DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Na-

þionalã: CSM Ploieºti – CSM Unirea
Slobozia / 21:30 – VOLEI (M) – Liga
Campionilor: Asse-Lennik – Tomis
Constanþa.

DIGI SPORT 4
20:00, 21:45 – BASCHET (M) –

Euroliga: Darussafaka Dogus Istanbul
– ÞSKA Moscova, Real Madrid – Ba-
yern Munchen.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL –

Liga Europa: Beºiktaº – Lokomotiv
Moscova, Ajax – Fenerbahce, Totten-
ham – Anderlecht.

DOLCE SPORT 2
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL –

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Liga Europa: Qarabag – Monaco, Ru-
bin Kazan – Liverpool, Rosenborg –
Lazio.

DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Napoli – Midtjylland, Bilbao –
Partizan Belgrad.

DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Dortmund – Qabala, Lech Poz-
nan – Fiorentina.

SPORT.RO
20:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Rubin Kazan – Liverpool.
EUROSPORT
22:00, 1:00 – FOTBAL – Cupa

Mondialã Under 17, în Chile, semifina-
le: Mali – Belgia, Mexic – Nigeria.

EUROSPORT 2
7:30 – CICLISM – Turul lacului

Taihu, la Wuxi, în China.

VOLEIVOLEIVOLEIVOLEIVOLEIVOLEIVOLEIVOLEIVOLEI
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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 XVII-a
CSMS Iaºi – Pandurii, mâine, ora 18
Viitorul – Astra, mâine, ora 20.30
FC Voluntari – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 18
ACS Poli – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
„U” Craiova – ASA, duminicã, ora 14
Steaua – FC Botoºani, duminicã, ora 20.30
Petrolul – Chiajna, duminicã, ora 20.30

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

A cincea ediþie a trofeului in-
ternaþional de scrimã „Alfredo
Bachelli” se va desfãºura sâm-
bãtã, începând cu ora 9, în Sala
Polivalentã, intrarea spectato-
rilor fiind liberã. Concursul va
reuni la start aproximativ 150
de sportivi din mai multe þãri,
în special din zona Balcanilor,
printre aceºtia numãrându-se
spadasinii de la CS Universi-
tatea Craiova-LPS Petrache
Triºcu, aceºtia propunându-ºi
locuri pe podium. Totodatã,
echipele naþionale de spadã ju-
niori ºi seniori vor fi prezente
în Bãnie, în frunte cu formaþia
de senioare, campioanã mon-
dialã ºi europeanã. „Este un
concurs care a devenit tradiþi-
onal ºi care îºi propune sã pro-
moveze scrima craioveanã,
care posedã un istoric bogat ºi
vrea sã rãmânã în prim-plan la
nivel naþional. Va fi un turneu
cel puþin la fel de puternic pre-
cum cel de anul trecut, chiar
dacã perioada nu este una toc-
mai potrivitã, þinând cont cã în

MuschetariiMuschetariiMuschetariiMuschetariiMuschetarii
lanseazã asalturilanseazã asalturilanseazã asalturilanseazã asalturilanseazã asalturi

în Polivalentãîn Polivalentãîn Polivalentãîn Polivalentãîn Polivalentã
Sâmbãtã, în Bãnie se va desfãºura a cincea ediþie a

concursului internaþional de scrimã „Alfredo Bachelli”

aceastã sãptãmânã se desfã-
ºoarã câteva turnee pe puncte.
Speranþa noastrã este ca în cu-
rând trofeul „Alfredo Bachelli”
sã devinã etapã a Cupei Mon-
diale. Nu ne propunem sã fim
gazde primitoare ºi pe planºe,
în sensul cã vrem sã obþinem
medalii cât mai strãlucitoare,
dupã ce anul trecut s-au impus
un italian, la masculin, ºi Ana
Maria Brânzã în proba fetelor.
Avem la club antrenori tineri ºi
sportivi din Craiova, cãrora le
asigurãm fondurile pentru a
face performanþã. Ne bucurãm
de participarea loturilor naþio-
nale, care dau valoare concur-
sului, unul care se înscrie în ci-
clul de acþiuni pentru promo-
varea Craiovei drept capitalã
culturalã europeanã” a decla-
rat directorul CS Universitatea
Craiova, Pavel Badea. Fostul
mijlocaº al ªtiinþei ºi-a expri-
mat regretul cã preºedintele FR
de Scrimã, Ana Pascu, nu va
veni în Bãnie, din cauza situa-
þiei grave prin care trece fiul

acesteia, membru în formaþia
rock care a cântat în seara tra-
gediei de la clubul „Colectiv”:
„Suntem alãturi de doamna

Pascu în aceste momente dra-
matice pe care le parcurge”.

Cãtãlin Brânduºoiu, directo-
rul adjunct al LPS Petrache
Triºcu, a declarat: „Ediþia de
anul acesta se va desfãºura sub
egida „Craiova iubeºte scrima”
ºi va fi închinat celui care a fost
profesorul Dumitru Popescu, a
cãrui dispariþie o regretãm ºi o
resimþim. De altfel, Dumitru
Popescu a fost cel care a ini-

þiat acest turneu internaþional”.
Antrenorii echipelor masculine
ºi feminine de scrimã de la CS
Universitatea Craiova, totoda-
tã profesori la LPS Petrache
Triºcu, Radu Podeanu ºi Oana
Puiu, au subliniat performanþe-
le de anul acesta ale sportivilor
pe care-i pregãtesc, exprimân-
du-ºi speranþa cã acestea se
vor repeta ºi în cadrul concur-
sului desfãºurat în propriul fief.


