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- Se vrea un nou parlament, se vrea
alt guvern format din cine, Popes-
cule? Tot din imitaþiile astea de
politicieni pe care îi avem?

Doljul se confruntã cu o ade-
vãratã explozie de cazuri de
pneumonie, dupã ce, în numai
o sãptãmânã, 779 de persoane
au fost diagnosticate cu
aceastã afecþiune. O parte
din acestea au avut nevoie
de internare în spital dupã
ce medicii au hotãrât sã-i
þinã sub supraveghere pe
bolnavi.
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Intenþia preºedintelui Klaus Iohannis nu a fost deloc rea, pe fond, când a invitat la
Cotroceni, o delegaþie a protestatarilor din piaþã, sub sigla de reprezentaþi ai societãþii
civile, spre a extinde aria dialogului, dincolo de cel prevãzut prin Constituþie, în astfel de
situaþii. Când se inventariazã punctele de vedere ale partidelor parlamentare, în vederea
desemnãrii unui prim-ministru, care sã formeze un guvern apt sã treacã prin parlament.

„Trezeºte-te
din coºmar!”
Campanie
gratuitã de
consiliere a
victimelor
violenþei în
familie
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Doi pacienþi rãniþi
în incendiul
din Colectiv ºi
internaþi la Spitalul
SRI, transferaþi
în Olanda

Tânãra din Italia ºi bodyguar-
dul de la clubul Colectiv internaþi
la Spitalul SRI “Dr. Agrippa
Ionescu”, în stare gravã, au fost
selectaþi pentru a fi transferaþi la
un spital din Olanda, ceilalþi doi
pacienþi aflaþi în unitatea
sanitarã fiind în stare stabilã.
Potrivit SRI, familiile celor doi
pacienþi aflaþi în stare gravã, cu
risc vital major, ºi-au dat acordul
pentru transferul la un spital din
Olanda. La Spitalul “Dr. Agrippa
Ionescu” sunt internaþi ºi doi
pacienþi stabili hemodinamic ºi
respirator, aceºtia având o
evoluþie favorabilã, a precizat
SRI. Joi au fost externaþi de la
Spitalul SRI doi cetãþeni spanioli
rãniþi în incendiul din clubul
Colectiv, dupã aproape o sãptã-
mânã de spitalizare, timp în care
au beneficiat ºi de consiliere
psihologicã. Un avion militar va
pleca sâmbãtã dimineaþã, cu opt
rãniþi, spre spitale din Olanda, iar
alþi opt ar putea fi pregãtiþi
pentru a pleca în Belgia, dumini-
cã, costurile pentru transpot ºi
tratament fiind suportate de statul
român, a anunþat premierul
interimar Sorin Cîmpeanu.
Avionul militar va pleca astãzi, la
ora 04.00, cu opt-nouã rãniþi
adulþi spre Olanda, iar un alt
zbor, probabil tot cu opt rãniþi, va
pleca duminicã spre Belgia, a
spus premierul interimar Sorin
Cîmpeanu, dupã ce a vizitat,
împreunã cu ministrul Sãnãtã-
þii Nicolae Bãnicioiu ºi cu
secretarul de stat în Ministerul
Afacerilor Interne Raed Arafat,
copiii rãniþi în incendiul din
Colectiv internaþi în Spitalul
“Grigore Alexandrescu”.

“Am terminat prima rundã de
consultãri. De data aceasta con-
sultãrile au avut un specific apar-
te, pentru cã au participat repre-
zentanþi ai societãþii civile. Aceas-
tã ultimã întâlnire a fost una foar-
te bunã. Oamenii au venit cu idei,
cu concepte gândite, abordãri,
care pentru mine, în aceastã eta-
pã, sunt de un real folos. Voi pre-
lua aceste idei ºi le voi duce în-
spre partidele politice. Toþi aº-
teaptã sã vinã în faþã politicieni
noi, care nu au avut nimic de a
face cu corupþia, care nu au fost
urmãriþi penal. Am primit invita-
þia de a merge în piaþã ºi le-am
spus cã voi merge, dar voi mer-
ge fãrã sã anunþ înainte. Toatã
lumea a înþeles cã este mai mult
decât o schimbare de guvern.
Toatã lumea aºteaptã mai multã
curãþenie, mai multã seriozitate,
mai multe soluþii. Am constatat
cã nimeni nu a venit cu o propu-
nere de prim-ministru, ceea ce
este o noutate în politica româ-
neascã. Nu au venit cu idei fixe,

Mihai Dragoº, preºedintele
Consiliului Tineretului din Româ-
nia, a declarat cã solicitarea prin-
cipalã a fost pentru un Guvern
“curat”. ”Este foarte important
ca Guvernul care urmeazã sã fie
desemnat sã nu aibã oameni mur-
dari, sã fie un Guvern curat. Sã
nu cuprindã persoane condam-
nate penale, persoane urmãrite
penal, persoane a cãror cerceta-
re penalã a fost blocatã de Parla-
ment, traseiºti, ofiþeri sau cola-
boratori ai Securitãþii ºi aºa mai
departe”, a spus acesta.

Nicuºor Dan, de la Asociaþia
Salvaþi Bucureºtiul, a spus cã
opinia societãþii civile a fost cã
este nevoie de un acord asupra
noului prim-ministru, iar reven-
dicãrile protestatarilor ºi ONG-
urile ar trebui sã fie centralizate
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Klaus Iohannis a prezentat ieri  concluziile
consultãrilor care au avut loc în aceste zile cu

partidele parlamentare dar ºi cu reprezentanþii
societãþii civile, respectiv organizaþii neguverna-

mentale ºi protestatari.

toþi au venit cu deschidere spre
soluþii care sunt aºteptate, dar ºi
dorite. O singurã rundã de con-
sultãri, de data aceasta, nu este
suficientã, pentru cã situaþia este
una specialã. A veni cu un nume
este un lucru relativ simplu. Ceea
ce vrem este sã ne înþelegem asu-
pra unei abordãri”.

Iohannis a mai spus cã majori-
tatea liderilor politici sunt dispuºi
sã discute despre alegeri antici-
pate, sunt dispuºi sã discute de-
spre un guvern tehnocrat.
„Aproape nimeni nu este dispus
sã discute despre un guvern poli-
tic. Este o noutate. De aceea nici-
un partid nu a venit cu un nume
de prim-ministru. Indiferent de
cum vom merge mai departe, este
clar cã trebuie sã ne aplecãm asu-
pra unui program minimal. Ce tre-
buie fãcut în perioada urmãtoare:
guvernul, spitalele, bugetul. Acest
lucru trebuie discutat cu partidele
politice. Sper ca la sfârºitul sãp-
tãmânii viitoare sã am o conclu-
zie finalã”.

Declaraþiile de presã au avut loc
dupã ce au fost finalizate discuþii-
le cu reprezentanþii societãþii civi-
le, care au fost chemaþi la con-
sultãri, în premierã, în vederea de-
semnãrii viitorului prim-ministru
al României, dupã depunerea
mandatului de cãtre Victor Ponta.

Ieri, preºedintele Iohannis s-a
întâlnit cu reprezentanþii UNPR
ºi ALDE, dupã ce joi s-a consul-
tat cu PSD, PNL, UDMR ºi mi-
noritãþile naþionale, altele decât
cea maghiarã în vederea gãsirii
unei soluþii, dupã demisia Cabi-
netului Pont”

Societatea civilã a cerut o nouã clasã politicã.
Iohannis le-a spus sã intre în politicã

Reprezentanþii societãþii civile care au venit, ieri, la
Palatul Cotroceni, i-au cerut preºedintelui un guvern fãrã

corupþi ºi o nouã clasã politicã, replica ºefului statului fiind,
potrivit unor participanþi, ca aceºtia sã se implice politic,

eventual înfiinþând noi partide.

chiar la Palatul Cotroceni. “Nu
trebuie sã ne grãbim sã numim
un premier. Trebuie sã avem un
acord politic pe niºte teme, la care
oamenii din stradã sã poatã sã
participe, în douã-trei sãptãmâni”,
a spus Nicuºor Dan.

La rândul sãu, Sorin Ioniþã,
care reprezintã Expert Forum, a
afirmat cã o soluþie nu trebuie
neapãrat sã mulþumeascã parti-
dele, ci, în primul rând strada,
dând ºi de înþeles cã din ecuaþia
politicã trebuie eliminatã UNPR.
“În continuare credem cã e mai
bine ca preºedintele sã-ºi ia ris-
cul sã punã un prim-ministru
foarte bun în sensul a ce cere
strada, deci mai puþin consensual
pentru partide, chiar cu riscul de
a avea anticipate. (...) A guverna
cu actualul Parlament, în care

balamaua este aceea pe care o
ºtiþi ºi orice partid mare care vrea
sã facã ceva trebuie sã negocie-
ze cu o formaþiune nealeasã ºi
care nu reprezintã decât servicii-
le secrete, este inacceptabil”, a
spus Sorin Ioniþã.

Un alt subiect discutat de so-
cietatea civilã cu preºedintele Io-
hannis a fost implicarea celor din
stradã ºi din ONG-uri în politicã,
potrivit jurnalistului Liviu Mihai,
reprezentant al asociaþiei Salvaþi

Dunãrea ºi Delta. “Preºedintele
ne-a spus cã dacã vrem o altã
clasã politicã sã ne implicãm ºi
cã ne va lua parteneri ºi cu noi
va încerca sã construiascã o altã
clasã politicã. (...) Ne-a invitat sã
intrãm în partide. Nu în partidele
actuale, ci, eventual, sã facem
partide noi. Personal cred cã este
momentul cel mai bun”, a spus
Liviu Mihaiu, precizând cã din
interiorul sistemului se pot schim-
ba lucrurile mult mai rapid.
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Intenþia preºedintelui Klaus Io-
hannis nu a fost deloc rea, pe
fond, când a invitat la Cotroceni,
o delegaþie a protestatarilor din
piaþã, sub sigla de reprezentaþi ai
societãþii civile, spre a extinde aria
dialogului, dincolo de cel prevã-
zut prin Constituþie, în astfel de
situaþii. Când se inventariazã
punctele de vedere ale partidelor
parlamentare, în vederea desem-
nãrii unui prim-ministru, care sã
formeze un guvern apt sã treacã
prin parlament. Cum era de aº-
teptat componenþa “listei” - alt-
minteri imposibil de întocmit în
absenþa unor criterii, încât sã mul-
þumeascã protestatarii - a fost
contestatã, mai ales cã a impus
reprezentaþii unor ONG-uri “ex-
perþi în democraþie”, care au apã-
rat, pe mandatul de preºedinte al
lui Traian Bãsescu, puterea în

MIRCEA CANÞÃR
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detrimentul opoziþiei, ocrotind bi-
rocraþia de tip portocaliu ºi traseis-
mul politic, dacã traseistul fãcea
cu degetul în direcþia corectã.
Faptul cã societatea româneascã
s-a aflat cu pieptul gol în faþa ile-
galitãþilor de tot felul, vreme în-
delungatã, nu a scos “din minþi”
societatea civilã de acest tip, pre-
dispusã sã apere din oficiu orice
iniþiativã a celor agreaþi de ea,
contrazisã uneori chiar de politi-
cienii preferaþi. Mai clar, anticor-
pii, au bãtut palma cu microbii or-
ganismului social. ªi asta fiindcã
linia de demarcaþie între “socie-
tatea  civilã” ºi partidele politice,
cu interese de grup clar definite,
s-a dovedit extrem de fluidã. Nu
generalizãm. Oportunã ni se pare,
în context, scrisoarea deschisã a
Centrului de Resurse Juridice
(CRJ), sub semnãtura directoru-

lui executiv, Georgiana Iorgules-
cu, pertinentã pe ansamblu, adre-
satã preºedintelui Klaus Iohannis,
în care stãruie asupra semanticii
sintagmei de “societate civilã”:
“Ea reprezintã tot ceea ce nu
este înregimentat în instituþii-
le publice, fie sub formã orga-
nizatã, respectiv cu persona-
litate juridicã, fie fãrã aceastã
organizare”. Fireºte este un
punct de vedere al doamnei Geor-
giana Iorgulescu, care mai atra-
ge atenþia asupra termenului de
“reprezentativitate”, considerân-
du-l incompatibil cu libertatea de
asociere, fie aceasta formalã sau
informalã. Chiar dacã argumen-
taþia este subþiricã, sã nu spunem
vulnerabilã, punctul de vedere
exprimat meritã luat în seamã.
Când fostului preºedinte al Fran-
þei, Francois Mitterrand, care

considera politica o adevãratã
meserie, detestându-i pe amato-
rii amestecaþi în aceste treburi, i
se vorbea de societatea civilã,
sistematic se arãta iritat: “Socie-
tatea civilã? Existã vreo so-
cietate care sã nu fie civilã?
Oamenii politici profesioniºti
sunt cumva niscai militari?”
(Francois Mitterrand - aºa cum
a fost - Ed. Historia, 2008 - Jac-
ques Atalli). Tot lui Mitterrand îi
plãcea sã spunã cã “puterea e
un drog, care îl înebuneºte pe
cel care gustã din ea, corupe
pe oricine se instaleazã în gra-
niþele ei, distruge pe oricine
se complace în ea, împinge pe
om sã confunde renumele cu
reputaþia, gloria cu celebrita-
tea, recunoºtiinþa cu reveren-
þa, curiozitatea cu admiraþia”.
Dezbatearea deschisã, la care

asistãm, n-are nimic nou, dar
necesitã în schimb rãspunsuri
aprofundate, fiindcã se poate
vorbi de o crizã moralã accen-
tuatã, ºi prin aportul BOR, o cri-
zã de lideri cu anvergurã, din
bunã croialã umanã, cãrora sã nu
le fie strãine exigenþa ºi etica
actelor lor. Ce-i de fãcut? Nu
mare lucru, deocamdatã. Ne
aflãm într-un teritoriu, în care
rãbdarea binevoitoare poate da
rezultate mai bune decât stilul
sermonizant. Schimbarea clasei
politice, atât de clamatã, nu se
poate face bãtând din palme,
dacã avem în vedere cã actua-
lii politicieni, unii repudiaþi, în
spaþiul public, au ajuns acolo
unde se aflã prin votul popular.
Avem nevoie de o variantã cal-
dã a societãþiii civile, dacã
avem într-adevãr aºa ceva.

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Bi-
serica cinsteºte Soborul Sfinþilor Mihail ºi
Gavriil ºi a tuturor Puterilor cereºti celor fãrã
de trupuri, adicã pe toate cetele îngereºti care
nu s-au despãrþit de Dumnezeu. Lumea în-
gereascã a fost creatã de Dumnezeu ºi
structuratã pe o ierarhie îngereascã astfel:
Învãþãtura creºtinã vede cetele îngereºti în
numãr de nouã, aºezate în câte trei grupuri
suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune;
Domnii, Puteri, Stãpânii; Începãtorii, Arhan-
gheli, Îngeri. Biserica ºi-a dat consimþãmân-
tul asupra acestei ierarhii prin introducerea
ei în pictura bisericeascã. Pentru cã îngerii
sunt netrupeºti, la ei nu se poate vorbi de o
transplantare a speciei (Fac 6,2), deci, ei nu
se cãsãtoresc, nu se înmulþesc (Matei
22,30) ºi nici nu mor (Luca 20, 35-36). În-
gerii îºi transmit unii altora propriile gânduri
ºi hotãrâri fãrã sã rosteascã cuvinte. Însã,

Sfinþii Arhangheli Mihail ºi GavriilSfinþii Arhangheli Mihail ºi GavriilSfinþii Arhangheli Mihail ºi GavriilSfinþii Arhangheli Mihail ºi GavriilSfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil
pentru îndeplinirea slujbei lor, pot lua înfãþi-
ºare omeneascã.

Sfântul Arhanghel Mihail . În limba ebrai-
cã, numele sãu înseamnã “Cine este ca Dum-
nezeu?”. El este cel care “strigã”: “Sã luãm
aminte, noi, care suntem fãpturi, ce a pãtimit
Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumi-
na, acum întuneric s-a fãcut. Cãci cine este
ca Dumnezeu?” ªi aºa s-a întocmit soborul,
adicã adunarea ºi unirea tuturor îngerilor. Pe
seama sa se pune ºi cãlãuzirea lui Lot ºi a
familiei acestuia la ieºirea din Sodoma, pre-
cum ºi protecþia specialã a poporului lui Isra-
el. Îi scoate din cuptorul cel de foc pe cei trei
tineri din Babilon, îl sprijinã în luptã pe Ghe-
deon, îl mustrã pe vrãjitorul Valaam ºi îl eli-
bereazã din închisoare pe Sfântul Apostol
Petru. Conform Scripturii, la sfârºitul vea-
curilor, toþi morþii  vor ieºi din morminte la
glasul trâmbiþei Sfântului Arhanghel Mihail.

Sfântul Arhanghel Gavriil. În limba ebrai-
cã, Gavriil înseamnã “bãrbat-Dumnezeu”.
Numele sãu conþine în mod concentrat ide-
ea cã Dumnezeu Se va face bãrbat, cã va
asuma firea omeneascã.  El este cel ce ves-
teºte Sfinþilor Pãrinþi Ioachim ºi Ana naºte-
rea Maicii Domnului, îi descoperã lui Zaha-
ria naºterea Înaintemergãtorului. Pãstorilor
le aratã cã li S-a nãscut Prunc, pe Iosif, lo-
godnicul Mariei, îl întãreºte ca sã nu se în-
doiascã de nimic, cãlãuzeºte Sfânta Familie
în Egipt ºi aduce femeilor mironosiþe vestea
Învierii Domnului. Pentru toate acestea,
Biserica lui Hristos îi cinsteºte cu evlavie ºi
cheamã harul ºi ajutorul Sfinþilor Arhangheli,
rugându-i ca prin ajutorul ºi rugãciunile lor
cu toþii sã aflãm scãpare de rele ºi sã ne
învrednicim de bucuria cereascã ºi de îm-
pãrãþia veºnicã. Amin.

 Preot LIVIU SÃNDOI

Reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au anunþat rezultatele controalelor demarcate prin barurile,
cluburile ºi discotecile din Craiova, pentru punerea în aplicare a
Planului de mãsuri emis de Inspectoratul General pentru Situaþii
de Urgenþã (IGSU) în scopul asigurãrii mãsurilor specifice de
apãrare împotriva incendiilor. Astfel, în cele douã zile de acþiune
(miercuri ºi joi), în colaborare cu instituþii care fac parte din Comi-
tetul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã au fost controlate 5 ob-
iective cu afluenþã de persoane din categoria cluburi, baruri, dis-
coteci, constatându-se 14 nereguli, pentru care au fost aplicate 11
sancþiuni contravenþionale. Dintre cele 11 sancþiuni contravenþio-
nale au fost acordate 4 avertismente ºi 7 amenzi în cuantum de
37.500 lei. Douã obiective au fost sancþionate pentru neobþinerea
autorizaþiei de securitate la incendiu, iar la alte 2 obiective docu-
mentele de control urmeazã a se finalizate la prezentarea actelor
justificative de cãtre administrator, a precizat mr. Florin Cocoºilã,
ofiþerul de presã al ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN
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lei pentru nereguli înlei pentru nereguli înlei pentru nereguli înlei pentru nereguli înlei pentru nereguli în

baruri din Craiovabaruri din Craiovabaruri din Craiovabaruri din Craiovabaruri din Craiova

Duminicã sunt instituite restricþii rutiere pe strãzile
de lângã Parcul „Nicolae Romanescu” pentru desfãºu-
rarea partidei de fotbal dintre echipele C.S. Universita-
tea Craiova ºi  A.S.A Tg. Mureº. Traficul rutier este
restricþionat între orele 12.00 ºi 17.00, pe urmãtoarele
sectoare de drum: strada „Fântâna Popova”, Aleea Po-
telu, Aleea 1 Potelu ºi Aleea 3 Popova. În aceastã pe-
rioadã în zona restricþionatã se va permite accesul nu-
mai pentru autovehiculele care posedã permis de acces
eliberat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova. (L.
Moþîrliche)

Restricþii de circulaþie pentru
meciul de duminicã
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În cadrul unei conferinþe de presã
organizatã ieri la sediul Inspectora-
tului Judeþean de Poliþie (IPJ) Dolj a
fost lansatã o campanie de preveni-
re a violenþei domestice sub generi-
cul „EQUILLIBRIUM”. Parteneri ai
poliþiºtilor doljeni, care de multe ori
au „mâinile legate” în cazurile de vio-
lenþã domesticã pentru voctimele îºi
retrag plângerile, asta dacã ajung

„Trezeºte-te din coºmar!”
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Inspectoratului Jude-
þean de Poliþie (IPJ) Dolj, în colabora-
re cu Asociaþia Dezvoltare ºi Psihotera-
pie prin Acþiune au lansat, ieri, Proiec-
tul de prevenire a violenþei domestice
„EQUILLIBRIUM”. Aceastã iniþiativã
se doreºte o mânã de ajutor întinsã vic-
timelor violenþei domestice, de orice
fel, din judeþul Dolj. Concret, tinerii

specialiºti care fac parte din aceastã aso-
ciaþie vor oferi gratuit ºi confidenþial
consiliere psihologicã ºi juridicã femei-
lor care doresc sã scape din acest coº-
mar, întrucât femeile formeazã marea
masã a victimelor acestui gen de abuz.
Condiþia este ca cele dispuse sã-ºi schim-
be viaþa sau sã discute cu un psiholog sã
ajungã în Craiova.

Potrivit datelor IPJ Dolj, în anul 2014, în judeþul Dolj au fost înregistrate
432 de victime ale actelor de violenþã intrafamilialã, care au implicat, în
principal, folosirea violenþei fizice, violenþei verbale ºi ameninþarea cu
acte de violenþa. Numai cã specialiºtii în domeniu (asistenþi sociali, poli-
þiºti, sociologi, psihologi) estimeazã cã numãrul real al cazurilor de violen-
þã în familie este mult mai mare decât cel înregistrat în evidenþele oficiale,
deoarece multe victime nu depun plângere. Din punct de vedere al mediu-
lui de provenienþã, situaþia înregistreazã o tendinþã descendentã în urban,
în timp ce în mediul rural se menþine la un nivel îngrijorator.

vreodatã sã-i sesizeze, vor fi psiho-
logii ºi psihoterapeuþii din cadrul
Asociaþiei Dezvoltare ºi Psihotera-
pie prin Acþiune (DEPSI). Iniþiativa
este lãudabilã, întrucât sunt foarte
multe femei victime ale abuzurilor
emoþionale sau fizice în sânul fami-
liei, însã cele mai multe se complac în
situaþia de victime fie pentru cã sunt
tributare unei mentalitãþi învechite,

cu care este greu de luptat, fie pen-
tru cã nu ºtiu încotro sã o apuce.
Pentru cea de-a doua categorie, de
ieri, funcþioneazã Centrul Equilibri-
um. „Eu fac parte dintr-o echipã de
zece psihoterapeuþi ºi cu toþii ne
dorim sã ajutãm. În cadrul acestui
proiect vom oferi consiliere juridi-
cã ºi psihologicã victimelor violen-
þei în familie - ºi mã refer la toate
formele ei, pentru cã vorbim de vio-
lenþã verbalã, emoþionalã, premer-
gãtoare de obicei violenþei fizice –
iar serviciile noastre vor fi gratuite
ºi confidenþiale”, a precizat psiho-
logul Irina Gruia. Condiþia este ca
victima sã ajungã la Craiova, iar de-
taliile întâlnirilor se pot stabili la
numerele de telefon: 0744994433
ºi 0745350028. Pentru ca iniþiativa
sã fie cunoscutã în tot judeþul, re-
prezentanþii IPJ Dolj vor împãrþi în
toate localitãþile materiale informati-
ve care conþin ºi cele douã numere
de telefon la care pot fi contactaþi
membrii Centrului de Consiliere. Mai
mult, ofiþerii din cadrul Centrului de
Prevenire ºi Analizã a Criminalitãþii,
poliþiºtii de proximitate din mediul ur-
ban ºi cei din mediul rural, împreunã
cu psihologii ºi psihoterapeuþii din
cadrul Asociaþiei DEPSI vor desfã-
ºura ºi sesiuni de informare a medi-
cilor ºi a altor persoane interesate sã
se implice în prevenirea violenþei do-
mestice, cu privire la existenþa cen-

trului de suport pentru victimele vio-
lenþei intrafamiliale ºi a serviciilor pe
care acesta le oferã. Din nefericire,
ruperea dintr-o relaþie toxicã este cu
atât mai dificilã cu cât în judeþul Dolj
nu existã nici un adãpost, un centru
specializat, în care o femeie, care mai

are ºi un copil eventual, sã poatã lo-
cui pânã se pune pe picioare. Toþi
cei implicaþi în acest proiect sunt
conºtienþi de acest mare neajuns, însã
sunt cu toþii acum la început de drum.
Promisiunea este cã se vor cãuta so-
luþii.

Reamintim cã cercetarea lui Bog-
dan David Oane, avocat în cadrul
Baroului Dolj la momentul comiterii
faptelor, a început dupã ce un bãrbat
a depus la Direcþia Naþionalã Anti-
corupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va un denunþ împotriva sa. Denun-
þãtorul susþinea cã avocatul Oane i-
a cerut 300 de euro spunând cã poa-
te sã-l scape de un dosar penal pen-
tru infracþiuni la regimul circulaþiei ºi
cã o sã-i obþinã ºi permisul de con-
ducere înapoi. Asta se întâmpla la
sfârºitul anului 2009. Dupã ce a dat
banii ºi a vãzut cã avocatul nu l-a
ajutat cu nimic, bãrbatul l-a denun-
þat. În urma anchetei demarate, pro-
curorii craioveni din cadrul DNA au
stabilit cã cele sesizate se confirmã.
Mai mult decât atât, prinzând de ves-
te cã este „în vizorul” procurorilor

Un avocat al Baroului Dolj a fost condamnat definitiv
la 2 ani de închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani, pentru comiterea infracþi-
unilor de trafic de influenþã ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã. Hotãrârea a fost pronunþatã de Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie joi, 5 noiembrie a.c., dupã
ce anul trecut, pe fond, Curtea de Apel Craiova îl con-

damnase la 1 an ºi 2 luni de închisoare cu executare.
Bãrbatul a fost trimis în judecatã în anul 2011 de procu-
rorii DNA – Serviciul Teritorial Craiova, dupã ce, pe 1
noiembrie 2010 a fost suspendat din Baroul Dolj, fiind
denunþat de un client cãruia îi ceruse 300 de euro pen-
tru a-l scãpa de un dosar penal pentru infracþiuni la
regimul circulaþiei.

anticorupþie, Bogdan David Oane s-
a apucat sã falsifice contractul de
asistenþã judiciarã încheiat cu de-
nunþãtorul. Pe 1 noiembrie 2010 avo-
catul a fost suspendat din Baroul
Dolj, iar pe 22 august 2011 procurorii
din cadrul Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va dispuneau trimiterea în judecatã
a inculpatului Bogdan David Oane
pentru infracþiunile de trafic de in-
fluenþã ºi fals în înscrisuri sub sem-
nãturã privatã. În rechizitoriul prin
care au dispus trimiterea în judecatã,
procurorii au reþinut urmãtoarea sta-
re de fapt: „În perioada noiembrie
2009 – ianuarie 2010, inculpatul
Oane Bogdan David, în calitate de
avocat, a pretins ºi primit suma de
300 de euro de la un denunþãtor,
afirmând cã are influenþã asupra

unui procuror de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Piteºti ºi cã
ar obþine o soluþie favorabilã de-
nunþãtorului, în sensul de a i se re-
stitui permisul de conducere ºi de a
nu fi trimis în judecatã pentru în-
cãlcarea unor prevederi la regimul
circulaþiei pe drumurile publice.
Ulterior, în cursul lunii martie 2011,
pentru a ascunde infracþiunea de
corupþie pentru care procurorii
anticorupþie iniþiaserã cercetãrile,
inculpatul Oane Bogdan David a
contrafãcut contractul de asistenþã
juridicã pe care l-ar fi încheiat cu
denunþãtorul, prin inserarea, în
cuprinsul actului, a unor împreju-
rãri necorespunzãtoare adevãrului
ºi anume cã denunþãtorul, în cali-
tate de client s-ar fi obligat sã-i plã-
teascã sumele de 1.500 euro cu ti-
tlu de onorariu ºi 200 lei pentru fie-
care deplasare ocazionatã de ser-
viciile de asistenþã juridicã”, dupã

cum au comunicat la momentul res-
pectiv reprezentanþii DNA.

A scãpat de pedeapsa
cu executare

Dupã doi ani ºi jumãtate de pro-
ces, pe 7 februarie 2014, Curtea de
Apel Craiova a pronunþat sentinþa
pe fond. Avocatul a fost gãsit vino-
vat ºi condamnat la 1 an ºi 2
luni închisoare cu executare.
Inculpatul a declarat apel, care
a fost soluþionat joi, 5 noiem-
brie a.c., de Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie. Curtea de
Supremã a admis apelul lui
Oane, a desfiinþat sentinþa pe
fond ºi l-a condamnat la 2 ani
de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de în-
cercare de 4 ani: „inculpatul
Oane Bogdan David va exe-
cuta pedeapsa cea mai grea

de 2 ani închisoare. (...) În baza art.861
Cod penal anterior, dispune suspen-
darea sub supraveghere a executãrii
pedepsei aplicate inculpatului pe o
perioadã de 4 ani, constituind termen
de încercare”, se aratã în sentinþa
ÎCCJ care este definitivã. Judecãtorii
au mai dispus ca suma de 300 de euro
ce a fãcut obiectul ºpãgii sã fie resti-
tuitã denunþãtorului.
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Evenimentele din ultima pe-
rioadã, care au culminat recent
cu aceste proteste ºi sunt ele o
surprizã?!  I-a luat stradã prin
surprindere pe conducãtorii
noºtri?! Cum vedeþi aceastã miº-
care ?! Am vãzut tineri, familii
chiar, cu copii, am vãzut ºi pen-
sionari. Ce concluzie sã tragem?!

Cred cã era de aºteptat aseme-
nea reacþie ºi tragedia care s-a pro-
dus nu a fost decât prilejul pentru
ca oamenii sã se exprime. Spun de
foarte mult timp, cã România, în
anul 2015 este aproape, dacã nu
cumva egalã cu Italia, de la înce-
putul Operaþiunii „Mani Pulite”.
Corupþia este prezentã peste tot, o
lipsã totalã de încredere în institu-
þiile statului, în puterile lui. Nimeni
nu are încredere, considerã cã în
þara asta se poate aranja tot, de la
un examen, pânã la un job, pânã la
un post de parlamentar, adicã, to-
tul se poate cumpãra ºi totul se
poate vinde, ºi asta din cauza ce-
lor care de 25 de ani guverneazã
aceastã þarã. Nu este mai puþin
adevãrat, cã situaþia a fost acope-
ritã, atât de mass-media, cât ºi de
puterea judecãtoareascã, care a
intervenit  în ultimul timp în mod
eficient.

A scris presa strãinã despre
aceste proteste, am apãrut peste
tot. ªi acolo au avut loc astfel
de miºcãri, au apãrut chiar ºi
partide...

 Aºa este. Sã nu uitãm cã Euro-
pa a fost zguduitã de astfel de miº-
cãri care nu au fost însã determi-
nate de nivelul unei astfel de trage-
dii, care a avut loc în urmã cu o
sãptãmânã la acel club din Bucu-
reºti. ªi mã gândesc la Operaþiu-
nea „Ocupaþi Strada”, care a fost
începutã în Europa ºi nicidecum
pe Wall Street, în New York, pen-
tru cã acum câþiva ani de zile când
mã aflam în Valencia, am partici-
pat la un astfel de miting, al indig-
naþiilor spanioli, în urma cãrora a
luat fiinþã ºi o miºcare politicã, care

Prof.univ.dr Ion Turculeanu:

Prof.univ.dr Ion Turculeanu a atras de mai mul-
te ori atenþia, prin declaraþiile publice ale domniei
sale ºi prin interviurile acordate cotidianului nos-
tru, vizavi de starea de mulþumire a cetãþeanului
simplu, plãtitor de taxe ºi impozite, faþã de aro-
ganþa ºi nepãasarea omului politic. Astãzi, când
oamenii sunt în stradã, când oamenii strigã „Co-
rupþia ucide !”, am stat de vorbã cu avocatul Ion
Turculeanu, un sustinãtor al tinerilor ºi a idealuri-
lor acestora,  chiar despre aceste miºcãri de stra-
dã, dar ºi despre motivele declaºãrii lor.

existã ºi astãzi. Dar cei  de atunci,
indignaþii de atunci, noi priveam
doar la televizor, au constat cã de
fapt sistemul, partidele politice ºi
statul au devenit ineficiente ºi cã
cetãþeanul nu mai primeºte contra-
valoarea impozitelor pe care le plã-
teºte cãtre stat : un loc de muncã,
prin grija guvernului, siguranþa ce-
tãþeanului, a familiei. Atunci au apã-
rut aceste miºcãri care au început
sã-ºi punã întrebarea, „atunci la
ce ne mai trebuiesc guvernele ?!”;
„de ce sunt bune partidele ?!”; „cu
ce ajutã statul, dacã el nu ne ofe-
rã siguranþã ?!”.

„Societatea noastrã
este bolnavã”

Suntem atât de „bolnavi”,
chiar nu se mai poate face nimic
? Sunteþi un apreciat profesor
universitar, aþi avut mereu tineri
în jurul dumneavostrã. CE vã
spun studenþii ?!

Societatea noastrã este bolnavã
ºi este bolnavã foarte grav, aproa-
pe cã aº putea spune iremediabil ºi
nu ºtiu care sã fie soluþia. Noi sun-
tem cei, care din pãcate,  în loc sã
reacþionãm, ne complacem ºi pre-
ferãm sã devenim complici. Aud
mereu replica : „dar ce pot eu sã
fac ?!”, poþi sã faci, desigur, foar-
te multe, dar puterile, prin instituþii
puteau sã facã foarte multe, prin
instituþii statului, care sunt înfiin-
þate tocmai sã protejeze cetãþeanul.
La noi instituþiile statului sunt fã-
cute sã-l domine pe cetãþean. Eu
am o relaþie foarte bunã cu stu-
denþii mei, socializez cu ei, pentru
cã eu îi trateaz ca pe oameni ma-
turi, oameni care pot sã spunã
ceva, chiar pe fondul lipsei de ex-
perienþã, ori instinctul ºi tinerea te
duce mai bine decât trecerea ani-
lor.

Un semnal dat de tineri. Ei
sunt cei mai mulþi acum în stra-
dã. Ei susþin cã nu mai vor co-
rupþie. A  apãrut chiar ºi un slo-
gan, „corupþia ucide !”.

Sigur cã este un semnal pentru
tineri ºi ei reprezintã viitorul. Ac-
tualele structuri ale statului nu oferã
mari psobilitãþi acestor tineri, ab-
solvenþilor de studii superioare,
foarte mulþi tineri terminã faculta-
tea ºi a doua zi devin ºomeri. Nu
se creazã locuri de muncã, pentru
cã nu se sprijinã sectorul privat.
Constat cu mare tristeþe cã în
aceastã þarã, privaþii sunt vãzuþi
precum duºmanii de clasã. Ne-am
întors în anii 1950, toatã lumea îi
aratã cu degetul pe patroni. Toatã
lumea îi aratã cu degetul pe patroni.
Cum sã lucrezi la patroni ?! Toatã
lumea vrea sã munceascã la stat.
Deºi în firmele private, în cele se-
rioase, se plãteºte mai bine ca la
stat, dar acolo se munceºte, se cere
responsabilitate. La stat poþi sã mai
stai... sã treacã ziua sã nu faci ni-
mic sau... sã faci prost. Pentru cã
serviciile statului sunt mai proaste
decât ale privatului. ªi vã dau un
exemplu, în domeniul sanitar. Este
evident cã firmele private au o ca-
litate mai bunã a serviciilor decât
în sistemul public, dar statul nu
intervine, avem exemplu spitalelor
de stat, care nu au autorizaþii de
funcþionare ºi sunt adevãrate fo-
care de infecþie.ªi normal cã tine-
rii ies în stradã ºi întreabã precum
indignaþii din marile capitale euro-
pene.

Partidele sunt structuri care
apãrã doar interese proprii
Dar de ce partidele politice,

dupã 25 de ani de democraþie, nu
sunt convinse cã aceste miºcãri
sunt provocate pe fond de nemul-
þumire, cã sunt chiar iniþiate de
tinerii nemulþumiþi ºi le privesc
ca pe ceva comandat, ordonat din
umbrã, de cineva anume...

Eu cred cã partidele politice
sunt niºte structuri care reprezintã
doar interesele celor care fac par-
te din acestea. Cine s-a înscris în
aceste partide?! Pãi sã analizãm
Parlamentul... Este format din oa-
meni care ºi-au cumpãrat posturi-

le, pe majoritatea nu i-a recoman-
dat nimic, ºi-au cumpãrat posturi-
le, dupã care ºi-au continuat afa-
cerile, sub aceastã acoperire de
parlamentar. O funcþie de acest
gen, te scuteºte de anumite neplã-
ceri... Ei trebuie sã înþeleagã cã
dacã te duci ºi faci politicã, o faci
pentru toþi, pentru cã poporul este
ca ºi familia ta de acasã, adicã, tre-
buie sã ai grijã de toþi. Pãi dacã nu
faci toate aceste lucruri cu bunã
credinþã ºi cu responsabilitate, nor-
mal cã va veni cineva sã te între-
be, „de ce te-ai bãgat dacã nu te
pricepi, doar ca sã te ajuþi pe tine
?!”. Aþi vãzut pe cineva cã a ple-
cat din politicã pentru cã nu a reu-
ºit sã facã ceva ?!

Dar chiar doream sã vã întreb,
de ce la noi nu se dau demisii de
onoare ?! Ce înseamnã când îþi dai
demisia. Ce îþi asumi de fapt ?!

Pentru cã nu existã ONOARE
în viaþa politicã. Nu existã ONOA-
RE ºi nu existã DEMINITATE. Cei
care sunt formatori de opinie au
ajuns ceea ce au ajuns prin lipsã
de onoare, au ajuns prin ºantaj, prin
mutãri de la un partid în altul, cu
dosare cu tot...Atunci, despre ce
demnitate vorbim ?! ªtiþi îmi aduc
aminte când într-o celebrã operã
în faþa dorinþei de parvenire a unui
tânãr, un aristocrat bãtrân îi spune
„tinere, eu îþi înþeleg nefericirea,
dar demnitatea dumitale, unde este
?!”. Cam aºa se pune problema ºi
la noi. Majoritatea oamenilor poli-
tici nu au aceastã demnitate. Îþi dai
demisia nu numai pentru faptul tãu
personal, când eºti într-o anumitã
funcþie rãspunzi ºi pentru ceea ce
se întâmplã sub tine, chiar ºi fãrã
voia ta, însemanã cã tu nu ai ges-
tionat cum trebuie, nu ai o echipã
bunã. Se poate ca unul din echipa
ta sã greºeascã, atunci tu eºti pri-
mul care rãspunzi.

„Þara are nevoie de oameni
care sã fie în mijlocul lor”

A fost un subiect, de fapt mai

este, al coloanelor oficiale, a vãzut
cã deranjeazã rãu opinia publicã...

Acestor oameni le este ruºine sã
se întâlneascã cu alegãtorii ºi pre-
ferã sã se izoleze în acele coloane
oficiale. Evident cã sunt împotriva
acestor coloane. Dar vreau sã ºtiu
câþi primari din România i-aþi vã-
zut asemãnãtor fostului primar de
la New York, care a fost lângã tur-
nuri zile întregi, în acele clipe cum-
plite. Uitaþi-vã la premierul Italiei
care pleacã în strãinãtate, fãrã co-
loanã oficialã, prin aeroport, trã-
gând un troler, fãrã sã-i fie fricã
cã îl înjurã lumea. ªtiþi ce înseam-
nã aceste gesturi. Înseamnã cã
aceºti oameni sunt de-ai noºtri. Dar
în ce þarã post-comunistã aþi mai
vãzut un partid de foºti miliþieni,
trecuþi în rezervã. In niciuna.
Atunci hai sã ne întoarcem la în-
trebarea despre onoare...aici îl veþi
gãsi. Þara are nevoie de oameni
care sã fie în mijlocul lor din când
în când.

Dar de unde-i luãm pe aceºti
oameni. Suntem chiar la mo-
mentul formãrii unui nou gu-
vern. Aºa îi dorim. Modeºti, cu
carte, pregãtiþi, coreþi. Îi avem ?!
unde sunt ?!

Eu cred cã aceastã þarã are su-
ficienþi oameni demni ºi cu carac-
ter. Trebuie doar sã le redãm în-
crederea. Foarte mulþi m-au între-
bat ºi pe mine. Unde îi gãsim. Sim-
plu. E omul de lângã mie. Îi putem
gãsi. Cred cã este vremea ca inde-
pendenþii sã iasã în faþã. Dar foar-
te mulþi mã întreabã, ce poate sã
facã un independent dacã nu îl
sprijinã niciun partid. Problema este
falsã. Omul prin demnitatea, prin
pregãtirea ºi devotamentul lui pen-
tru cetãþenii care l-au ales, îi va
determina pe ceilalþi sã-l urmeze.
Prin transparenþã totalã. La noi ni-
meni nu vrea sã spunã pe ce se
cheltuiesc banii. Dar la noi sunt
oameni în toate structurile þãrii care
nu au avut servici înainte de a do-
bândi aceste funcþii publice.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Dincolo de ce se poate observa
cu lejeritate luând la pas municipiul
Craiova, unde, sã fim oneºti, multe s-
au schimbat în bine, deºi este loc de
mai bine, întrevedem ºi realitatea cu
care ne-am intoxicat zilnic ºi pe care
o perpetuãm chiar noi, prin nepãsa-
re. Sã o luãm treptat. În zona celui
mai mare spital din Craiova ºi, de fapt,

din toatã Oltenia, putem admira, fãrã
taxare, ultimele modele de maºini de
lux. Cã medici rezidenþi nu îºi prea mai
scot banii din bancomate ºi, totuºi,
sunt aproape 2.000 de lei, în funcþie
de câte gãrzi au într-o lunã, a deve-
nit un fapt banal. O nouã generaþie
care începe cu aceleaºi apucãturi, nu
mai vorbim de cât de competenþi mai
sunt, când notele se iau ºi pe bani.
Mai zãrim pe trotuarele din jurul
acestui mamut spitalicesc zeci de
asistente, infirmiere ºi medici care
calcã cu papucii de serviciu laolatã
cu traficul pietonal. Controlul epi-
demiologic ce sã le mai facã? Nu au
învãþat la cursuri cã este prima mã-
surã de a evita aducerea microbilor
într-o unitate spitaliceascã? Dar tot
autoritãþile sunt de vinã!

Cursuri universitare
cu 4-5 studenþi

Cartea a devenit o marfã. Univer-
sitãþile s-au transformat într-o aface-
re pe viaþã ºi pe moarte pentru a mai
culege „materie primã”. Ieri, în mai
multe din sãlile de curs de la Univer-
sitatea din Craiova nu am gãsit gru-
puri mai mari de 6-7 studenþi, care sã

Noi, cei care am inventat „plânsul la oaie”!Noi, cei care am inventat „plânsul la oaie”!Noi, cei care am inventat „plânsul la oaie”!Noi, cei care am inventat „plânsul la oaie”!Noi, cei care am inventat „plânsul la oaie”!
Saturaþi de multe, românii ies în stradã. Acla-

mãm ºi interogãm persoane ºi fapte. De câteva seri,
Craiova încearcã sã facã pasul înainte spre linia
capitalei, dar se poticneºte în gãsirea cadenþei.
Capitalã a regiunii oltene, Craiova nu e lipsitã, zil-
nic, de ipocrizia unei majoritãþi ce aspirã la mai
bine, dar priveºte, tace ºi acceptã prin nepãsare
tot ce se întâmplã oribil în jurul nostru. Parcãrile
spitalelor sunt showroom-uri auto de ultimã gene-
raþie, învãþãtorii ºi profesorii obligã din înãlþimea
„tronului” la meditaþii ºi încaseazã lunar mii de lei
la negru, ºuþii din autobuze sunt ca la ei pe holul
caselor de paiante ºi furã mai ceva ca-n codru;
poliþia este invizibilã pentru privirea cetãþeanului-
contribuabil. O realitatea mult prea cumplitã, cã
sã tot invocãm autoritãþile spre a o curãþa. Multe,
poate chiar mai toate relele democraþiei, pleacã
de la comportamentul nostru, de secole patentaþi
originali ai „plânsului la oaie”.

intre la curs. În unele cazuri, numãrul
acestora nu a depãºit cifra 5. De ce s-
a ajuns aici, nimeni nu poate da un
rãspuns pertinent. Coborâm spre li-
ceu ºi gimnaziu. Aici este începutul
genocidului moral. Destul de multe
dintre cadrele care predau au luat
note la titularizare, ce nu se pot scrie
fãrã sã nu-þi ieºi din minþi. Ce mai

poate ieºi din mâinile acestora este
de domeniul evidenþei. În schimb, sã
solicite meditaþii cu câte 5-6 elevi la
grupã, sã ciunteascã ora cu aproape
15 minute motivând false responsa-
bilitãþi ºcolare, sã trateze cu dispreþ
pe cei care, poate, ar dori sã înveþe
nu le este interzis de nimeni. Tãcem
toþi. ªi pãrinþi ºi conducerea ºcolii.
Primii, dintr-o laºitate bolnãvicioasã
cã-i vom face rãu copilului, iar cea de
a doua din dorinþa de a da bine în
evaluarea ISJ. Iatã un rãu acceptat
de noi toþi ºi permanentizat din cau-
za, poate, a unei imaturitãþi sociale.

Siguranþa cetãþeanului,
teorie la superlativ

Tot viaþa cotidianã a Craiovei ne
mai oferã un spectacol al neputinþei
care ne copleºeºte pânã la blazare.
La orele de vârf, autobuzele RAT Cra-
iova sunt ticsite de sutele de elevi
care vin ºi pleacã spre ºcoli. Cu ruc-
sacul la spate stau lipiþi în noile auto-
buze Solaris, deja vandalizate. O manã
cereascã pentru hoþii din buzunare.
Organizaþi în echipe de câte 4-5, mai
rar câte 2-3, aceºtia nu prididesc cu
„recoltatul”. E strigãtor la Cer, cã nici

o uniformã de poliþist comunitar sau
de altã naturã nu este zãritã în staþii
sau în autobuze. Oamenii se ºtiu sco-
tociþi de ºuþi, dar preferã sã tacã, sã
„foreze” cu privirea podeaua autobu-
zului. Oare e tot vina sistemului cã
permitem mizeria asta de comporta-
ment al unor recidiviºti ordinari?

Comerþ ... accidental!
Tot Craiova ne mai oferã gradul

de dinamism al unei economii din ce
în ce mai strangulatã. Cu puþin sub
400.000 de locuitori, municipiul nos-
tru este în cãrþi pentru un al treilea
supermarket al unui retailer german,
care în România se claseazã pe pri-
mul loc în topul vânzãrilor. Se pare
cã, este pentru prima datã în þarã,
când se acceptã în acelaºi mare oraº
o triplã deschidere de afacere din
partea aceluiaºi investitor. Ce înseam-
nã toatã povestea asta? Cã popula-
þia mai are ceva bani, cã educaþia ban-
carã mult trâmbiþatã de conducerea
BNR existã în pliante, dar lipseºte cu
desãvârºire, cã ni se mai acordã o
„ºansã” sã scoatem bani din þarã spre
canalele altora. Grija politicienilor
pentru angajaþii din supermaketuri
este falsã, pentru simplul motiv cã
lobyy-ul multinaþionalelor este foar-
te puternic, mai ales cã bugetul uno-
ra dintre ele depãºeºte de câteva ori
pe cel al României.

Strãzile Craiovei sunt ºi ele împân-
zite de SH-uri, cel puþin aºa sunt sti-
kerite magherniþele care dau de mun-
cã medicilor dermatologi. Nu puþine
sunt ºi spaþiile comerciale unde ve-
dem afiºul „concediu o lunã”, aici e
clar cã numãrul angajaþilor se con-
jucã la singular. Halal comerþ! A cui
e vina? Sãrãcia este cel mai mare
defect al unei naþii, dar câþi dintre
noi mai acceptãm sã muncim ºi pe
minimul pe economie, mãcar pen-
tru simplul motiv de a râmãne cu
„numãrãtorul” lucid. Oricum, sec-
þiile de psihiatrie sunt pline, iar cei
care vorbesc singuri se multiplicã
precum în Matrix.

Meritocraþie,
cu baza plinã de parveniþi
Cerem oameni noi, nepãtaþi, lip-

siþi de fire care sã ducã la afaceri
dubiose. Dar, dacã privim în struc-
turile locale ale administraþiei, ale
învãþãmântului, ale cercetãrii din
Craiova observãm cã metastazele au
ajuns pânã la „funcþia” de portar. S-
au acordat ºi se mai acordã în Craio-
va doctorate unora care umilesc lim-

ba românã, nu mai vorbim de specia-
lizarea în domeniu, se dau calificati-
ve ºi se fac promovãri pe criterii pur
umane, ca sã folosim un eufemisn,
iar în ºcolile de cartier sã dezvoltã tot
mai puternic o castã administrativã,
în care competenþa este cocoþatã pe
paratrasnet.

La Centrul Militar Zonal Craiova
vin sã-ºi completeze fiºele de recru-
tare ca SGV-iºti mulþi semianalfabeþi,
care sperã cã solda ºi norma de hra-
nã îi vor scoate la lumina urbanã.
Mulþi dintre ei nu au luat bac-ul ºi-l
vor lua, dupã toate probabilitãþile
matematice, prin 2058, dacã vârsta
biologicã le mai permite. Mai grav,
la o analizã de bun-simþ a profilului
de facebook al unor politicieni locali

ajungem, sideraþi, la concluzia cã, þi-
nuþi, aici, în þarcul comunal ar fi mai
bine pentru toatã lumea. Cam cu o
astfel de societate defilãm zilnic. La-
boratoarele universitare nu mai pro-
duc demult calitate, iar acei câþiva
sclipitori ne fac cu mâna, ulterior, din
þãri în care omul este mãsura tuturor
lucrurilor. Am intrat în cercul unui
hedonism invincibil, care ne vrea
blajini, cãlduþi, senili uneori. Carpe
diem, spunea Horaþiu, dar continua-
rea era „quam minimum credula pos-
tero”, fii cât mai puþin încrezãtor în
viitor! Parafrazând mesajul unei im-
portant jucãtor pe piaþa telecomu-
nicaþiilor: viitorul sunã…cum ne-am
aºezat noi înºine!
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Peste 2.700 de doljeni au ajuns,
în doar o sãptãmânã, la medic,
acuzând dureri de cap, inflamaþii
ale gâtului, febrã ºi o stare genera-
lã proastã. Cei mai mulþi au fost
diagnosticaþi cu infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare ºi
pneumonie.

Autoritãþile sanitare monitori-
zeazã situaþia ºi, potrivit reprezen-
tanþilor Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã, în judeþul Dolj, s-au înregis-
trat 1.932 de cazuri de infecþii acute
ale cãilor respiratorii superioare ºi
779 cazuri de pneumopatii acute.
Numãrul total al cazurilor de viro-
ze respiratorii ºi gripã înregistrat

Aproape 800 de cazuriAproape 800 de cazuriAproape 800 de cazuriAproape 800 de cazuriAproape 800 de cazuri
de pneumonie într-o sãptãmânãde pneumonie într-o sãptãmânãde pneumonie într-o sãptãmânãde pneumonie într-o sãptãmânãde pneumonie într-o sãptãmânã

Doljul se confruntã cu o adevãratã explozie de cazuri de pneumonie, dupã
ce, în numai o sãptãmânã, 779 de persoane au fost diagnosticate cu aceas-
tã afecþiune. O parte din acestea au avut nevoie de internare în spital dupã

ce medicii au hotãrât sã-i þinã sub supraveghere pe bolnavi.

în aceastã sãptãmânã – 2.712, este
mai crescut faþã de valoarea înre-
gistratã în sãptãmâna anterioarã
(2.398 de cazuri). O parte din cei
care s-au prezentat la medic cu
pneumonii sau infecþii ale cãilor
respiratorii – cazurile mai grave –
a avut nevoie ºi de internare în spi-
tal. S-a înregistrat ºi un caz sus-
pect de gripã, infirmat prin analize
de laborator de Institutul Cantacu-
zino Bucureºti. Deoarece morbidi-
tatea înregistratã se aflã în inter-
valul aºteptat ºi nu existã dovada
circulaþiei de virusuri gripale în rân-
dul populaþiei, reprezentanþii Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj au

caracterizat sãptãmâna prin lipsã
de activitate gripalã.

Copiii ºi bãtrânii, printre
categoriile cele mai afectate

Cele mai expuse rãmân, în con-
tinuare, aºa-numitele categorii la
risc. Mai exact, persoanele aflate
în evidenþele medicale cu afecþiuni
pulmonare, cardiovasculare, cu
boli metabolice, renale, astm bron-
ºic ºi diabet zaharat. La fel ºi cei
care intrã în contact cu bolnavii –
cadrele medicale sau personalul
auxiliar din unitãþile sanitare –, res-
pectiv adulþii ºi copiii care sunt in-
ternaþi în instituþii de ocrotire so-
cialã ºi persoanele cu vârsta peste
65 de ani.

În acest context, specialiºtii din
cadrul Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj recomandã populaþiei sã
asculte sfatul medicilor. Pentru
persoanele vârstnice, în special
cele cu afecþiuni cronice cardia-
ce ºi respiratorii, recomandarea
este aceea de a evita pe cât posi-
bil deplasãrile care creeazã premi-
sele îmbolnãvirii sau a apariþiei
complicaþiilor afecþiunilor existen-
te. În cazul în care apar primele
semne de boalã – febrã, dureri de
cap ºi de gât sau tuse – trebuie
anunþat telefonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de familie.
În caz de agravare a acestor sem-

ne, în special în cursul nopþii sau
în zilele nelucrãtoare, poate fi ape-
lat gratuit Numãrul Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112 sau per-
soanele afectate se pot prezenta
la camerele de gardã ale celui mai
apropiat spital.

Continuã campania
de vaccinare împotriva gripei

Vaccinarea antigripalã rãmâne
cea mai eficientã modalitate de
protecþie împotriva îmbolnãvirilor
de sezon. Peste 2.900 de doljeni
au fost imunizaþi contra gripei în
doar o sãptãmânã. Ca în fiecare
an, campania de vaccinare a Mi-
nisterului Sãnãtãþii se deruleazã
prin cabinetele medicilor de fami-
lie ºi în unitãþi sanitare cu paturi.
Sunt vaccinate persoanele cu risc
ridicat de îmbolnãvire, adicã cele
cu vârsta peste 65 de ani, una din
categoriile cele mai expuse la vi-

roze respiratorii, persoane cu boli
cronice, în special boli respirato-
rii ºi cardiovasculare,  boli meta-
bolice, copii ºi bãtrâni instituþio-
nalizaþi, personal medical, gravi-
de conform strategiei MS ºi re-
comandãrilor OMS ºi ECDC.

Cei care prezintã semne de rã-
cealã ar trebui sã nu ezite sã anun-
þe medicul de familie. În plus,
pentru a preveni îmbolnãvirile,
specialiºtii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã îi sfãtuiesc pe doljeni sã
respecte o serie de mãsuri. Me-
dicii recomandã spãlarea frec-
ventã a mâinilor, cu apã ºi sãpun,
în special în situaþii de participa-
re la activitãþi publice. În caz de
strãnut, este recomandatã folo-
sirea batistelor din hârtie, de uni-
cã folosinþã, care previn rãspân-
direa picãturilor potenþial infec-
tate în mediul ambiant.

RADU ILICEANU

În luna octombrie a anului cu-
rent, inspectorii specializaþi pe Se-
curitate ºi Sãnãtate în Muncã, din
cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj, au continuat acþiunile
de prevenire, verificare ºi control,
ultimele putând sã fie pasibile ºi de
sancþiuni,  fie ele  administrative,
pecuniare sau, dupã caz, penale.
Rezultatele nu s-au lãsat aºteptate:
152 de deficienþe, pentru care s-au
dispus mãsuri obligatorii de reme-
diere; 113 sancþiuni contravenþiona-
le, într-un total de 92.000 de lei.

Peste 90.000 de lei,Peste 90.000 de lei,Peste 90.000 de lei,Peste 90.000 de lei,Peste 90.000 de lei,
amenzile în construcþiiamenzile în construcþiiamenzile în construcþiiamenzile în construcþiiamenzile în construcþii
Inspectoratul Teritorial de

Muncã Dolj a continuat
acþiunile de control , prepon-
derente fiind cele pe Securita-
te ºi Securitate în Muncã, iar
cele mai multe feficienþe au
fost constatate în construcþii.
Au fost aplicate amenzi, în
cuantum de peste 90.000 de
lei, iar în douã cazuri s-a
dispus sistarea funcþionãrii
unor utilaje.

Trei pentru sancþiuni
Nu se poate vorbi de rezultate

dacã nu sunt ºi câteva exemple.
„Cele mai grave deficienþe au fost
constatate la o societate comercialã
care, prin angajaþii sãi, desfãºura
lucrãri de sãpãturi necesare efec-

tuãtii unor construcþii. În acelaºi
segment,  am mai depistat un agent
economic, care nu respecta nor-
mele de SSM – asigurarea maluri-
lor de pãmînt. Pentru ambele so-
cietãþi, s-a dispus sistarea lucrãri-
lor, pânã la intrarea în legalitate. De
asemenea, la un Service – Auto,

din Craiova, au fost descoperite
douã elevatoare neautorizate, care
nu aveau reviziile necesare pentru
punerea în funcþiune a acestora.
La acest agent economic, s-a apli-
cat o sancþiune contravenþionalã,
în cuantum de 10.000 de lei. In-
spectorii noºtri sunt în permanen-
þã pe teren ºi urmãresc creºterea
gradului de conºtientozare a anga-
jatorilor ºi lucrãtorilor, privind im-
portanþa respectãrii normelor de
SSM. Dacã cei mai mulþi dintre

angajatori au înþeles importanþa
acþiunilor preventive ºi se confor-
meazã cerinþelor legislative, mai
sunt reprezentanþi care nu înþeleg
ceea ce înseamnã costurile unor
eventuale evenimente, în timpul cã-
rora pot apãrea ºi victime, ca sã
nu mai vorbim de pagubele mate-
riale. Sancþiunile în astfel de ca-
zuri sunt între 4.000 – 8.000 de lei
”, a declarat Cãtãlin Mohora, in-
spctor ºef al ITM Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Consilieriii municipali au votat ambele
proiecte de hotãrâre care s-au aflat pe ordi-
nea de zi a ºedinþei din luna octombrie, când
a fost fãcutã ºi o rectificare de buget. Auto-
ritãþile locale au propus sã se aloce bani pen-
tru aceste evenimente, banii fiind luaþi din
bugetul care fusese alocat pentru alte mani-
festãri, cum ar fi Festivalul „Marin Sores-

Primãria Craiova alocã 46.700 de lei de la
bugetul local pentru douã proiecte culturale
care se vor desfãºura în aceastã lunã. Unul din-
tre evenimente este Salonul de Benzi Desena-

te, iar altul „Galeria Electroputere”, iar pen-
tru a se face rost de bani au fost luate sume din
bugetul altor evenimente cum ar fi Festivalul
„Marin Sorescu” ºi Zilele Craiovei.

cu”, Zilele Francofoniei,
Ziua Basarabiei, Zilele
„Mihai Viteazul” ºi Zilele
Craiovei. Tot în ºedinþa
respectivã s-a aprobat ºi
asocierea cu o firmã din
Craiova, SC Ice Drive
SRL, care urmeazã sã
amenajeze un patinoar
artificial în Piaþa Prefec-
turii.

Bedefilii, la Alliance
Francaise

O sumã de 17.000 de
lei a fost acordatã pen-
tru organizarea Salonu-

lui de Benzi Desenate. Suma a fost solici-
tatã, portivit proiectului de hotãrâre, de Bog-
dan Ciocãnea, în calitate de reprezentant al
Asociaþiei Bedefililor din România.  Eveni-
mentul se va desfãºura în perioada 21 ºi
22 noiembrie, în incinta sediului Alliance
Francaise, din Craiova. „Având în vedere
caracterul sãu pronuntat francofon, de mare
interes pentru societatea româneascã, în-

trucât în România nu existã o librãrie spe-
cializatã de Benzi Desenate, aºa cum sunt
în alte þãri europene, aceastã manifestatie
culturalã este singura ocazie pentru cei in-
teresaþi de a vizita expoziþii BD, de a se în-
tâlni cu autori preferaþi ºi de a achiziþiona
Benzi Desenate”, se aratã în motivaþia pro-
iectului. În cadrul acestui eveniment vor fi
realizate expoziþii ale artiºtilor români ºi din
strãinatate; ateliere de desen la care vor
participa copii; concurs de benzi desenate;
discuþii cu editorii ºi artiºtii invitaþi; proiec-
þii ºi live drawing; lansãri de cãrti ºi revis-
te, standuri.

„Galeria Electroputere” vine cu ºase
expoziþii

O sumã de 29.700 de lei a fost alocatã
de la bugetul local pentru „Galeria Electro-
putere”, un eveniment care se va desfãºu-
ra timp de un an, între 15 noiembrie 2015
ºi 15 noiembrie 2016, în incinta Teatrului
pentru Copii ºi Tineret Colibri. Evenimen-
tul va fi organizat de Centrul de Culturã
Contemporanã „Club Electroputere”, care
a fost înfiinþat în anul 2009. „În contextul

cultural prezent, programele demarate de
Clubul Electroputere pot juca un rol impor-
tant în consolidarea poziþiei de centru cultu-
ral artistic naþional ºi internaþional, promo-
vând producþia artisticã contemporanã”, se
aratã în motivaþia proiectului. Potrivit orga-
nizatorilor, „Galeria Electroputere” constã în
producere a ºase expoziþii de artã contem-
poranã, care vor fi gãzduite pe parcursul mai
multor luni ºi gãzduite de sala de expoziþii a
Clubului „Electroputere” din incinta Teatru-
lui pentru Copii ºi Tineret Colibri.

LAURA MOÞÎRLICHE

Conform legislaþiei în vigoare, se poate opta
pentru urmarea unor cursuri în învãþãmântul
preuniversitar. Printre disciplinele cuprinse în
planul educaþional se aflã ºi ºahul, iar programul
este relevant – „Educaþie prin ºah în învãþãmân-
tul preuniversitar”. Ieri, preºedintele Federaþiei
Române de ªah, Sorin Iacoban, a fost prezent
la Craiova ºi a vorbit despre beneficiile „sportu-
lui minþii”. „Acest proiect înseamnã foarte mult
pentru societate, copiii fiind, de mici, învãþaþi sã
gândeascã ºi sã îºi dezvolte personalitatea. Vã
spun cã am fost în toatã þara, dar nu am gãsit
oameni primitori ºi deschiºi la ceea ce înseamnã
noul, ca la Craiova. Suntem prima þarã din Uniu-
nea Europeanã care a introdus, chiar dacã opþio-
nal, studiul ºahului în ºcoli. Bineînþeles, am în-
ceput cu elevii din clasele mici, dar sperãm ca
disciplina sã fie, în foare scurt timp, obligatorie.
Suntem conþtienþi cã nu ne putem compara cu
Rusia sau India, unde  sunt inclusiv universitãþi
ºi academii destinate ºahului, dar putem fi pe
lângã acestea”, a spus Sorin Iacoban.

Deja, 27 de cadre sunt specializate
Într-un cadru oficial, s-au înmânat, cãtre repre-

Se învaþã, în modSe învaþã, în modSe învaþã, în modSe învaþã, în modSe învaþã, în mod
organizat, ºahorganizat, ºahorganizat, ºahorganizat, ºahorganizat, ºah
în ºcolile doljeneîn ºcolile doljeneîn ºcolile doljeneîn ºcolile doljeneîn ºcolile doljene

ªahul va ajunge, în foarte scurt timp, ma-
terie de studiu, în ºcolile româneºti. Deja,
face parte din disciplinele opþionale, în acest
sens, fiind în vigoare un program educaþio-
nal, care poartã semnãtura reprezentanþilor
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþi-

fice ºi pus în aplicare de cãtre reprezentan-
þii din teritoriu. Ieri, la sediul ISJ Dolj, pre-
ºedintele Federaþiei Române de ªah a în-
mânat emisarilor unor instituþii de învãþã-
mânt preuniversitar, parte din proiect, se-
turi necesare desfãºurãrii activitãþii.

zentanþii ºcolilor din Dolj –
cinci din Craiova ºi cinci din mediul rural, materiale
de punere în practicã a proiectului. „Suntem ono-
raþi de ceea ce se întîmplã în judeþul nostru ºi sun-
tem convinºi cã , la un moment dat, aceastã dusci-
plinã va deveni una obligatorie. Practic, în momen-
tul când am intrat în proiect, aceasta a ºi fost þinta
noastrã, pe care am ºi atins-o - 10 unitãþi ºcolare.
Sigur, mai este nevoie de cadre de specialitate, dar
ºi aici suntem pe un drum bun  ”, a declarat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector ºcolar general adjunct
al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Prezent la
întâlnire, prof.  Alin Vancea, inspector pentru Edu-
caþie Fizicã ºi Sport, a precizat: „Deja, dupã ce s-a
optat, de cãtre pãrinþi, pentru acest curs opþional,
avem, în urma unor programe de specializare, 27
de cadre didactice competente în domeniu. În foarte
scurt timp, vom începe ºi cea de-a doua serie de
pregãtire, fiind înregistrate, pânã în prezent, 21 de
cereri ”. În Craiova, sunt prinse în program Cole-
giile Naþionale „Fraþii Buzeºti” ºi „Carol I”, precum
ºi ªcolile Gimnaziale „Traian”, „Gheorghe Þiþei-
ca”, „Alexandru Macedonski”. Din „rural”, sunt
ªcolile Gimnaziale din Iºalniþa, Cerãt, Leu, Galicea
Mare ºi Þuglui.

CRISTI PÃTRU
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A MORTE CHEGA
E VAI-SE EMBORA

A morte chega e vai-se embora
ma sob mâo que aduz árduas imagens
na tela como um mar sem fim
nâo vai encontrar um só nome;

rostos – projeções  / solitárias
e a água que bate nas paredes da casa
que a perspectiva nâo alcança

lá embaixo onde teu pensamento
retém um rumor insalubre
a assinatura dá frutos antes de seguir para
o mundo

na sala agora deserta
restou apenas teu nome
perdido nos corredores de um surdo silêncio

a morte chega e vai-se embora:

detém-se aqui como num breve refúgio –
ela também mortal por algumas horas

se abeira intermitente e vai-se embora
volta e se demora conosco
quem briga com os vizinhos
quem nâo pagou o imposto de renda
desta vida tâo miserável…

MOARTEA VINE ªI PLEACÃ
George Popescu

Moartea vine ºi pleacã
însã sub mâna care întinde chipuri grele
pe pânza ca o mare fãrã de margini
nu va gãsi niciun nume;

chipuri / închipuiri / singuratice
ºi apa izbind în pereþii casei
pe care perspectiva n-o mai cuprinde

jos acolo unde gândul tãu
dã ocol unei neliniºti insalubre
semnãtura dã rod mai înainte sã plece
în lume

ºi-abia dacã în sala acum pustie
a mai rãmas un nume – al tãu –
rãtãcind pe coridoarele unei tãceri asurzitoare

moartea vine ºi uneori nu pleacã

rãmâne aici ca-ntr-un refugiu prea strâmt –
muritoare ºi ea pentru câteva ceasuri

vine ºi pleacã însã uneori
pleacã uneori rãmâne aici la noi
ca sã ne iscodeascã despre una-alta
cine se mai plânge prin vecini
cine nu ºi-a plãtit impozitul pe profitul
astei vieþi de tot rahatul…

(Din volumul Cali-
grafia silenciosa, apãrut
recent la editura Rocco,

din Rio de Janeiro, în
traducerea lui Marco

Lucchesi)

Sorin Coliban se va afla pentru prima
oarã pe scena din Craiova, interpretând
rolul titular cu care ºi-a fãcut debutul in-
ternaþional – în martie 1996, la Atena, într-
un spectacol în regia celebrului bas ita-
lian Ruggero Raimondi. Alãturi de Sorin
Coliban se vor afla Irina Polivanova (Ru-
sia), Kakhaber Shavidze (Georgia), Cãtã-
lin Þoropoc (Constanþa), Florin Ormeni-

Bas-baritonul Sorin Coliban, de la OperaBas-baritonul Sorin Coliban, de la OperaBas-baritonul Sorin Coliban, de la OperaBas-baritonul Sorin Coliban, de la OperaBas-baritonul Sorin Coliban, de la Opera
vienezã, e vienezã, e vienezã, e vienezã, e vienezã, e Don GiovanniDon GiovanniDon GiovanniDon GiovanniDon Giovanni la Craiova la Craiova la Craiova la Craiova la Craiova

Un invitat de marcã la Festivalul Internaþional „Elena Teodorini”: Sorin Coliban,
bas-bariton al Operei de Stat din Viena. Duminicã, 8 noiembrie, de la ora 19.00, va
urca pe scena Operei Române Craiova în „Don Giovanni”, spectacol prezentat de
aceastã datã sub conducerea muzicalã a maestrului Myron Michailidis.

ºan, Renata Vari, Noemi Modra, Dragoº
Drãniceanu, orchestra, corul ºi baletul
Operei Române Craiova ºi manechinele
Agenþiei One Models.

Spectacolul „Don Giovanni” de W.
A. Mozart – un titlu de referinþã în isto-
ria muzicii, printre cele mai des puse în
scenã la operele din lume – a avut pre-
miera la Craiova în octombrie 2014.Ex-
traordinara punere în scenã este rezulta-
tul unei colaborãri de excepþie dintre re-
gizorul Plamen Kartaloff ºi scenograful
Rãsvan Drãgãnescu. Costumele, purtând
semnãtura lui Cãtãlin Botezatu, reprezintã
unul dintre punctele forte ale spectaco-
lului, fiind pentru prima datã când cu-
noscutul designer are o astfel de cola-

borare, cu un teatru de operã ºi operetã.
Festivalul Internaþional „Elena Teodo-

rini”, ajuns la cea de-a XIV-a ediþie – una
„fãrã precedent, atât ca anvergurã, cât ºi
ca notorietate”, potrivit organizatorilor –
se desfãºoarã în perioada 10 octombrie –
15 noiembrie. 19 spectacole plus o sesiune
de comunicãri, urmate de un concurs in-
ternaþional de canto, 9 trupe invitate, 4 tea-
tre de operã din Europa transformã Cetatea
Bãniei, pentru 5 sãptãmâni, în capitala spec-
tacolului de operã ºi balet. Evenimentul este
organizat de Opera Românã Craiova, cu
susþinerea Primãriei ºi Consiliului Local
Municipal Craiova ºi Asociaþiei „Craiva Ca-
pitalã Europeanã a Culturii 2021”.

MAGDA BRATU
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Corul de Copii Radio cautã noi talente

Radio România va organiza duminicã, 8 noiembrie, de la ora 10.00, o preselecþie, la
sediul Radiodifuziunii Române din Bucureºti. Se pot înscrie chiar în ziua respectivã fete
cu vârsta între 8 ºi 13 ani ºi bãieþi între 8 ºi 10 ani. Dirijat de Voicu Popescu, ansamblul
component al Orchestrelor ºi Corurilor Radio România aniverseazã în acest an 70 de ani
de activitate.

Înfiinþat în 1945, Corul de Copii Radio a avut o evoluþie spectaculoasã încã de la apariþia
sa. Cele peste 50 de participãri la festivaluri, turnee ºi concursuri internaþionale în aproape
toate statele Europei, în Japonia, SUA ºi Canada, au adus Corului de Copii Radio distincþii ºi
premii ºi au contribuit la acordarea, în 2004, de cãtre Federaþia Corurilor din Uniunea
Europeanã, a titlului de Ambasador Cultural al Uniunii Europene.

,,Sãptãmâna Educaþiei
Permanente –
Festivalul ªanselor Tale”

Casa de  Culturã ,,Traian Demetrescu” din Craiova, în
parteneriat cu Primãria Municipiului Craiova ºi sub egida Aso-
ciaþiei ,,Craiova Capitalã Europeanã a Culturii 2O21”, vor
organiza, în perioada 9-15 noiembrie, ,,Sãptãmâna Educa-
þiei Permanente – Festivalul ªanselor Tale”. Ajuns la ediþia
a XVI-a, evenimentul va promova timp de o sãptãmâna edu-
caþia formalã ºi non-formalã printr-o multitudine de mani-
festãri desfãºurate de 20 de grãdiniþe, ºcoli ºi licee din Cra-
iova, dar ºi din localitãþi doljene precum Filiaºi, Bechet, Al-
mãj ºi Coþofenii din Faþã, cãrora li se alãturã mai multe aso-
ciaþii ºi alte instituþii. Programul cuprinde dezbateri, concur-
suri, expoziþii de desene ºi fotografii, de covoare ºi costume populare, ateliere de creaþie, de
dans ori de iniþiere în meºteºuguri tradiþionale, întreceri sportive, mese rotunde, work-
shop-uri bilingve, festival de folclor, cenaclu literar, piese de teatru, diverse activitãþi prac-
tice etc. Programul integral al evenimentelor se regãseºte pe site-ul Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, www.tradem.ro. MAGDA BRATU
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Cancelarul german Angela Merkel
a anunþat o serie de mãsuri care vi-
zeazã accelerarea procedurilor de
acordare de azil în þara sa, în urma
unor discuþii cu partenerii de coaliþie
privind oprirea fluxului de imigranþi.
Potrivit acestor mãsuri, solicitanþii de
azil care nu au primit un aviz pozitiv
ar trebui sã fie trimiºi înapoi într-un
interval de trei sãptãmâni, Merkel
descriind aceastã acþiune drept “un
bun ºi important pas înainte”, în urma
unor negocieri tensionate, care au
durat mai multe zile, între cele douã
partide ale coaliþiei de guvernare.
Oamenii care au ºanse slabe sã obþi-
nã dreptul de a rãmâne în Germania vor primi
un rãspuns la cererea lor în termen de o sãptã-
mânã, a spus Merkel. O a doua evaluare ar tre-
bui sã aibã loc peste douã sãptãmâni, dacã imi-
grantul în cauzã decide sã conteste rãspunsul
oferit anterior. Trei pânã la cinci centre de re-
tenþie vor fi create pe întreg teritoriul german
pentru solicitanþi incluºi în grupul celor care au
ºanse minime sã obþinã azil, potrivit planului.
Merkel, care conduce Uniunea Creºtin-Demo-
cratã (CDU), a anunþat cã noul sistem acelerat
se va aplica în principal celor care provin din
aºa-numitele þãri balcanice sigure, care nu au
dreptul la statutul de refugiat, perecum ºi indi-
vizilor care încalcã interdicþia de a se întoarce

Numãrul bulgarilor care
lucreazã în strãinãtate,
mai mare decât al celor
care lucreazã în þarã

Numãrul bulgarilor care lucrea-
zã în strãinãtate este mai mare de-
cât numãrul celor care lucreazã în
þarã în acest moment, relevã noi date
oficiale. Circa 2,5 milioane de per-
soane nãscute în Bulgaria lucrea-
zã în afara þãrii, suma trimisã de ei
acasã fiind de 1,7 milioane de euro
(într-o economie de circa 40 de mi-
liarde de euro). Spre comparaþie,
populaþia activã pe piaþa muncii
din Bulgaria este de circa 2,2 mili-
oane de persoane. Citând date ale
Institutului Naþional de Statisticã
ºi ale Institutului de Economie al
Academiei Bulgare de ªtiinþe, o re-
prezentantã a agenþiei naþionale
bulgare de ºtiri (BTA) a prezentat
aceste cifre în faþa jurnaliºtilor la
cea de-a 11-a întâlnire mondialã a
presei bulgare care a avut loc la
Atena în aceastã sãptãmânã. Ea a
atras atenþia cã numãrul bulgari-
lor care au pãrãsit þara a variat în-
tre 13.000 ºi 24.000 de la un an la
altul de la începutul deceniului. Din-
tre aceºtia, 55% au vârste cuprinse
între 20 ºi 29 de ani. Rata imigraþiei
este cu mult mai micã decât cele din
anii ’90. Statisticile oficiale ale Mi-
nisterului bulgar de Externe aratã
cã cel puþin trei milioane de bulgari
locuiesc în strãinãtate, mulþi dintre
ei plecând dupã cãderea regimului
comunist în 1989. Alþii au pãrãsit
þara mai devreme, în timpul comu-
nismului. În schimb, numai 230.000
de bulgari s-au întors în þarã în ul-
timele decenii.

SUA: Candidaþii republicani
Donald Trump ºi Ben Carson,
protejaþi de Secret Service

Semn al dominaþiei lor în son-
daje, candidaþii la învestitura re-
publicanã pentru alegerile prezi-
denþiale din 2016 Donald Trump
ºi Ben Carson vor fi protejaþi de
agenþia care are în sarcinã paza
preºedinþilor americani, a anunþat
Secret Service. Ministerul Securi-
tãþii Interne “a autorizat asigura-
rea protecþiei pentru cei doi can-
didaþi”, a declarat Robert Hoback,
un purtãtor de cuvânt al Secret
Service. În cursa pentru preziden-
þiale nu toþi candidaþii primesc o
astfel de escortã, care implicã zeci
de agenþi ºi cheltuieli ridicate. În
afarã de preºedinte, familia sa ºi
anumite personalitãþi de rang
înalt, Secret Service nu este însãr-
cinat sã protejeze decât “candida-
þii serioºi la preºedinþie ºi vicepre-
ºedinþie”. Potrivit regulilor, pen-
tru a fi protejatã o personalitate
trebuie sã aibã “o poziþie de prim-
plan demonstratã de sondaje”, sã
facã campanie în cel puþin zece sta-
te americane ºi sã beneficieze de
finanþare de cel puþin zece milioa-
ne de dolari. Decizia de a le asigu-
ra protecþie fostului neurochirurg
Ben Carson ºi miliardarului Do-
nald Trump a fost luatã de Secret
Service dupã ce s-a consultat cu
parlamentari, printre care preºe-
dintele Camerei Reprezentanþilor
ºi ºeful majoritãþii din Senat. Cei
doi candidaþi se aflã în fruntea son-
dajelor pentru alegerile primare re-
publicane din perspectiva alege-
rilor prezidenþiale din 2016. Ben-
jamin Carson, în vârstã de 64 de
ani, este singura persoanã de cu-
loare din cursã ºi, ca ºi magnatul
Donald Trump, nu a exercitat nici-
odatã un mandat politic.

Trei poliþiºti britanici au fost rãniþi ºi peste
50 de persoane au fost reþinute în Londra, în
urma “Marºului celor o mie de mãºti” orga-
nizat de grupul anti-capitalist Anonymous,
care protesteazã împotriva mãsurilor de aus-
teritate ºi a corupþiei din Marea Britanie. Cu
ocazia marºului celor o mie de mãºti - Mil-
lion Mask March -, un eveniment anual or-
ganizat grupul anti-capitalist Anonymous,
mulþimea s-a adunat în Piaþa Parlamentului

Preºedintele rus Vladimir Putin
a ordonat ieri suspendarea zboru-
rilor companiilor aeriene ruse în
Egipt, la recomandarea serviciilor
secrete ruse, ordinul liderului de la
Kremlin intervenind dupã tragedia
aviaticã de sâmbãta trecutã din
Peninsula Sinai din Egipt, unde un
avion rus Airbus A321 s-a prãbu-
ºit cu 224 de persoane la bord.
“ªeful statului rus a acceptat re-
comandãrile fãcute de directorul
Serviciului Federal de Securitate
din Rusia (FSB), Aleksandr Bor-

Angela Merkel a anunþat o serie de mãsuri privindAngela Merkel a anunþat o serie de mãsuri privindAngela Merkel a anunþat o serie de mãsuri privindAngela Merkel a anunþat o serie de mãsuri privindAngela Merkel a anunþat o serie de mãsuri privind
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în Germania. Ea a mai anunþat cã mãsurile îi
vor viza pe imigranþii care au depus deja o ce-
rere de azil în trecut ºi pe cei care nu au docu-
mente valide de identitate. Pachetul anunþat in-
clude introducerea cãrþilor de identitate stan-
dardizate pentru imigranþi ºi refugiaþi, fãrã de
care nu vor avea acces la serviciile de securita-
te socialã. Cãrþile de identitate au scopul de a
uºura sarcina centrelor de înregistrare aflate de-
a lungul Germaniei, în contextul în care biro-
craþii se luptã sã facã faþã unor niveluri de mi-
graþie fãrã precedent în Europa, de la cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Politica înãspritã a lui
Merkel în domeniul migraþiei se bazeazã pe spri-
jinul lui Sigmar Gabriel, liderul Partidului So-

cial-Democrat (SPD), ºi pe cel al lui
Horst Seehofer, liderul Uniunii Creº-
tin-Democrate (CDU) din Bavaria.
Anunþul marcheazã un oarecare con-
sens în coaliþia lui Merkel, care a fost
în dezacord în ultimele sãptãmâni
asupra unor aspecte cum ar fi zonele
de tranzit la graniþã propuse ºi politi-
ca uºilor deschise faþã de migranþi.
Merkel a susþinut în ultimele douã sãp-
tãmâni cã UE poate face faþã fluxului
de imigranþi fãrã a blocaarea graniþe-
lor sau construirea de garduri, pro-
miþând cã Germania va oferi un nou
adãpost pentru toþi refugiaþii. Germa-
nia aºteaptã cel puþin 800.000 de so-
licitanþi de azil în acest an, însã mi-

nistrul german de Interne a anunþat deja
758.000 de nou-sosiþi pânã în luna octombrie,
ceea ce pare sã arate cã estimarea va fi depã-
ºitã. Pânã la sfârºitul anului în Germania ar
putea veni peste un milion de persoane, în
contextul în care mii de oameni sosesc zilnic
în Germania, potrivit unor oficiali. Berlinul a
înregistrat 181.000 de nou-veniþi doar în luna
octombrie - 88.640 de persoane provenind din
Siria, urmatã de Albania, Afganistan, Irak ºi
Kosovo. Potrivit Comisiei Europene, aproxi-
mativ trei milioane de imigranþi ºi solicitanþi
de azil ar putea ajunge în Uniunea Europeanã
pânã la sfârºitul lui 2017.

Vladimir Putin a ordonat suspendarea zborurilor ruse în Egipt
tnikov”, ºi “a ordonat guvernului
sã elaboreze mecanismele nece-
sare pentru punerea în aplicare a
acestor recomandãri”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al Kremlinu-
lui, Dmitri Peskov. Anterior, ºeful
FSB, Aleksandr Bortnikov, a re-
comandat suspendarea zborurilor
aviaþiei ruse în Egipt pânã la sta-
bilirea cauzelor exacte ale trage-
diei aviatice din Egipt. “Consider
necesar ca, pânã ce vor fi stabili-
te cauzele reale a ceea ce s-a pe-
trecut, zborurile aviaþiei ruse în

Egipt sã fie suspendate, în primul
rând cursele turistice”, a declarat
Bortnikov, în cadrul unei reuniuni
a Comitetului naþional antitero-
rism. ªeful FSB a subliniat toto-
datã necesitatea colaborãrii cu
autoritãþile egiptene pentru conti-
nuarea anchetei în cazul avionu-
lui rus prãbuºit în Egipt. Avionul
implicat în tragedia din Sinai efec-
tua o cursã charter turisticã între
staþiunea egipteanã Sharm el-
Sheikh ºi oraºul rus Sankt Peters-
burg, având la bord 217 pasageri

(214 ruºi ºi 3 ucraineni) ºi 7
membri ai echipajului, toþi ruºi.
Preºedintele american Barack Oba-
ma ºi premierul britanic David
Cameron au evocat zilele trecute
ipoteza existenþei unei bombe la
bordul avionului, în timp ce Mos-
cova ºi Cairo au estimat cã aces-
tea ar fi speculaþii. SUA ºi Marea
Britanie au anunþat deja de mier-
curi suspendarea zborurilor com-
paniilor aeriene americane ºi brita-
nice cãtre staþiunea egipteanã
Sharm el-Sheikh.

Trei poliþiºti rãniþi ºi peste 50 de persoane reþinute,
în protestele grupãrii Anonymous din Marea Britanie

din centrul Londrei, mulþi din-
tre manifestanþi purtând mãº-
tile specifice grupãrii. Trei
poliþiºti au fost rãniþi în con-
fruntãrile cu protestatarii ºi au
avut loc cel puþin 50 de reþi-
neri, majoritatea pentru “în-
cãlcarea ordinii publice”. An-
terior, poliþia metropolitanã
din Londra anunþase cã trei
bãrbaþi, cu vârste de 38, 50
ºi 55 de ani, au fost arestaþi
în Trafalgar Square, unde a
început protestul, aceºtia fi-
ind suspectaþi cã deþin arme

ofensive, gãsind ulterior în posesia acestora
cuþite, canistre de gaz ºi grenade fumigene.
Alte douã persoane au fost arestate pentru
atacarea unui poliþist. Cei trei poliþiºti, care
asigurau ordinea publicã în timpul protestu-
lui ºi care au fost rãniþi, au fost spitalizaþi,
dar nu prezintã rãni care sã le punã în pericol
vieþile. Unii dintre protestatari au fost rãniþi
în confruntãrile cu forþele de ordine ºi au
primit primul ajutor la faþa locului. În timpul

marºului agreat sã se desfãºoare pe o anumi-
tã rutã, grupuri de manifestanþi s-au îndrep-
tat ºi înspre Palatul Buckingham, aflat în afara
rutei stabilite, pentru a protesta. O maºinã a
poliþiei a fost incendiatã, însã poliþia londone-
zã a specificat cã în vehicul nu se afla nimeni,
neînregistrigându-se victime. „A fost un inci-
dent izolat cu un numãr mic de persoane im-
plicate, departe de nucleul protestului”, a pre-
cizat poliþia metropolitanã londonezã.
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Anunþul tãu!

Asociaþia salarialã PAS Coris
Craiova, convoacã Adunarea
Generalã a Asociaþilor în  data
de 25.11.2015, ora 12.00, în str.
Mihai Viteazul, nr. 16A, muni-
cipiul Craiova, având pe ordi-
nea de zi urmãtoarele: apro-
barea ºi numirea lichidatoru-
lui, aprobarea lichidãrii asocia-
þiei PAS CORIS ºi distribuirea
acþiunilor membrilor asociaþiei.
In cazul în care AGA nu este
statutarã, aceasta va avea loc a
doua zi în aceleaºi condiþii.
Relaþii suplimentare la telefon:
0722/ 243.194; 0251/ 419.702;
0251/ 413.368.
SC GIM CO. SRL, titular al pro-
iectului “ Foraje de monitoriza-
re ºi platformã depozitare de-
jecþii fermã avicolã Brãdeºti“,
anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj pen-
tru proiectul propus a fi ampla-
sat în Comuna Brãdeºti, Sat
Brãdeºti, Judeþul Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 9.00-
14.00, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la
data de 12.11.2015.

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”!

ANIVERSÃRI
La zi onomasticã
urãm dragului ºi fru-
mosului nostru ªERP
S E B A S T I A N -
GABRIEL, sãnãtate,
succes la ºcoalã ºi co-
pilãrie fericitã lângã
cei dragi.” La Mulþi
Ani!”. Bunicii,  pãrinþii
ºi fratele.
Cu ocazia aniversãrii
zilei onomastice, Ana-
soþie, David-fiu, Mari-
ana- soacrã, Geta-
mamã ºi Adrian- tatã,
ureazã dragului lor
GABRIEL ENUCA „
La Mulþi Ani!”, sãnãta-
te, prosperitate ºi mul-
te împliniri.
La zi aniversarã fami-
lia Costel Bazãverde
ureazã cumnatului
SÂRBU GABRIEL,
multã sãnãtate, viaþã
lungã ºi „ La Mulþi
Ani!”.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE co-
mercialã angajeazã
dulgheri-fierari. Sala-
riu motivant, punct de
lucru Stadion Oble-
menco- Craiova.
Tel.0726.513.672,
0766.334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGO-
PED PENTRU LIM-
BA ITALIANÃ SAU
GERMANÃ. Telefon:
0251/ 418.864.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.

CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere,
ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet,
renovat complet.
Te le fon :  0762 /
109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament cu
trei camere, deco-
mandat, zona Rama-
da. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Tele-
fon: 0769/477.662.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefom: 0722/
297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi-Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION,
Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Tele-
fon: 0727/ 316.893
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon:
0766/250.327.
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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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.

TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.

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

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

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

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

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

Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.

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

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.

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

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

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând dacia 1310. Te-
lefon: 0770/ 333.559;
0351/ 401.251.
LOGAN Prestige, 1,6
16V, 2009, 62.000 km,
full, proprietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE

Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând frigider ARCTIC
( patru sertare la con-
gelator) cazan de þui-
cã 100 litri. Telefon:
0725/ 576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100- scri-
sã- 80 lei. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/ 687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.

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

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.

Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.

Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 7 noiembrie 2015

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.

Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.

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

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

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pen-
tru o camerã cãmin
Valea Roºie parter
sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

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

CASE
Cumpãr casã Cra-
iova, exclus Ca-
targiu, Brestii, Ro-
maneºti. Telefon:
0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Inchiriez o camerã
la bloc la o fatã cu
posibilitãþi de platã a
chiriei ºi utilitãþilor
lunar. Telefon: 0726/
497.404.

Primesc urgent în
gazdã o fatã la
bloc Calea Bucu-
reºti. Costul chirie
+ întreþinere- 500
lei. Telefon: 0762/
850.986.

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791

Închiriez apartament
2 camere decoman-
date, Craioviþa Nouã-
Nitela, tot confortul,
etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon:
0761/634.437.

Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.

Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papi-
lian. Telefon: 0723/
737.611.

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

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil.Telefon: 0723/
684.511.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certif icat
constatator la terþi
cu  nr.  63070/
26.10.2009 pentru
S.C. RURIS IM-
PEX SRL . Se de-
clarã nul.

Pierdut certificat de
înregistrare la ORC
Dolj pentru S.C.
MAT FEROASE
ANALIZE SRL, RO
32741547; J 16/
184/ 2014. Se decla-
rã nul.

Pierdut certificat
constatator Nr.
41558/ 06.10.2015
pentru S.C. MAT
FEROASE ANALI-
ZE. Se declarã nul.

COMEMORÃRI
Cu aceeaºi dure-
re în suflete co-
memorãm 21 ani
de la despãrþirea
de minunatul nos-
tru tatã, soþ, so-
cru ºi bunic de
neânlocuit AN-
GELESCU PAUL.
Ne lipseºte sufle-
tul lui bun ºi
blând, iar de aco-
lo de unde este
ºtim cã ne va
ocroti, aºa cum a
fãcut întreaga via-
þã. Nu-l vor putea
uita niciodatã so-
þia, fiicele, ginerii
ºi nepoþii.
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Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

10:00, 11:00, 12:00 – MOTO GP – Ma-
rele Premiu al Spaniei, la Valencia: FP3 /
13:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid –
Oþelul / 16:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Rostov Don – HCM Baia Mare /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Vo-
luntari – CFR Cluj, ACS Poli Timiºoara –
Dinamo / 23:05 – FOTBAL Spania – La
Liga: Malaga – Betis.

DIGI SPORT 2

15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Pa-
ris, în Franþa: semifinale / 19:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Larvik – Krim
Mercator / 21:45 – FOTBAL Italia – Seria A:
Milan – Atalanta.

DIGI SPORT 3

13:35 – MOTO GP – Marele Premiu al
Spaniei, la Valencia: FP4, Q1, Q2, QP / 18:00
– FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG –
Toulouse / 20:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: Energia Tg Jiu – U-BT Cluj.

DIGI SPORT 4

14:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM
Târgoviºte – CSM Bucureºti / 17:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Celta Vigo – Valen-
cia / 19:00 – FOTBAL Italia – Seria A: Ve-
rona – Bologna / 21:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Rayo Vallecano – Granada / 23:30
– FOTBAL Brazilia – Serie A: Corinthians –
Coritiba.

DOLCE SPORT 1

8:00 – FORMULA E – în Malaezia / 13:30
– FOTBAL – Liga a II-a: Rapid – Oþelul /
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: Rostov Don – HCM Baia Mare / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari –
CFR Cluj, ACS Poli Timiºoara – Dinamo /
23:05 – FOTBAL Spania – La Liga: Malaga
– Betis.

DOLCE SPORT 2

17:45 – FOTBAL – Liga Campionilor
Asiei: Al Ahli – Guangzhou Evergrande /
19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Levante – La Coruna, Rayo Vallecano –
Granada.

DOLCE SPORT 3

17:00 – FOTBAL Ucraina – Premier Lea-
gue: Oleksandria – ªahtior / 19:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Rail Cargo –

GRUPA A: Celtic – Molde 1-2 (Commons 26 / Elyounoussi
21, Hestad 37), Ajax – Fenerbahce 0-0.

Clasament: 1. MOLDE 10p, 2. Fenerbahce 5p, 3. Ajax 3p, 4.
Celtic 2p.

GRUPA B: Sion – Bordeaux 1-1 (Chantome 90+4 aut. / T.
Toure 67), Rubin Kazan – Liverpool 0-1 (Ibe 52).

Clasament: 1. Sion 8p, 2. Liverpool 6p, 3. Bordeaux 3p,
4.Rubin 2p.

GRUPA C: Dortmund – Qabala 4-0 (Reus 28, Aubameyang
45, Zenjov 67 aut., Mkhitaryan 70), FK Krasnodar  – PAOK
Salonic 2-1 (Ari 33, Joaozinho 67 pen. / Mak 90+1) .

Clasament: 1. DORTMUND 10p, 2. Krasnodar 7p, 3. Salonic
3p, 4. Qabala 1p.

GRUPA D: Napoli – Midtjylland 5-0 (El Kaddouri 13, Gab-
biadini 23, 38, Maggio 54, Callejon 77), Bruges – Legia Varºovia
1-0 (Meunier 38).

Clasament: 1. NAPOLI 12p, 2. Midtjylland 6p, 3. Bruges 4p, 4.
Legia 1p.

Thuringer / 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Eibar – Getafe.

DOLCE SPORT 4

17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga:
Celta Vigo – Valencia, Levante – La Coruna.

SPORT.RO

13:00 – FOTBAL – Emirates FA Cup: pri-
ma rundã.

EUROSPORT

9:30 – SNOOKER – Circuitul European,
la Sofia, în Bulgaria: etapa a doua / 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Manchester United – West Bromwich Albion,
Stoke City – Chelsea / 22:30 – SPORTURI
DE CONTACT – Galã la Bucureºti.

EUROSPORT 2

7:30 – CICLISM – Turul lacului Taihu, la
Wuxi, în China / 9:00, 10:30, 12:45, 15:00 –
PATINAJ ARTSISTIC – Mare Premiu al
Chinei, la Beijing / 16:30, 19:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Bayern Munchen –
Stuttgart, Darmstadt – Hamburg.

TVR 2

11:00 – RUGBY – SuperLiga Naþionalã:
CSA Bucureºti – CS Universitatea Cluj.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli Ti-
miºoara – Dinamo / 23:30 – FOTBAL Brazi-
lia – Serie A: Corinthians – Coritiba.

LOOK PLUS

18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari –
CFR Cluj.

Duminicã

DIGI SPORT 1

11:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Bihor
Oradea – Gaz Metan Mediaº / 14:00 – FOT-
BAL – Liga I: CS U Craiova – ASA Tg. Mureº
/ 16:00 – FOTBAL Italia – Seria A: Roma –
Lazio / 18:00 – HANDBAL (M) – Prelimina-
rii CM 2017: România – Italia / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Steaua – FC Botoºani.

DIGI SPORT 2

9:40, 12:00 – MOTO GP – Marele Pre-
miu al Spaniei, la Valencia: antrenamente ºi
cursa / 17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Barcelona – Villarreal, Atleti-
co Madrid – Sporting Gijon, Sevilla – Real
Madrid.

DIGI SPORT 3

13:30 – FOTBAL Italia – Seria A: Torino
– Inter / 16:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Paris, în Franþa: finala / 18:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: Dinamo – Stea-
ua / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Buducnost – CSM Bucureºti /
21:45 – FOTBAL Italia – Seria A: Sampdo-
ria – Fiorentina.

DIGI SPORT 4

13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: At-
hletic Bilbao – Espanyol / 16:00
– FOTBAL Italia – Seria A: Em-
poli – Juventus / 18:00 – FOT-
BAL Portugalia – Liga Sagres:
Benfica – Boavista / 22:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Lyon – St.
Etienne.

DOLCE SPORT 1

11:30 – FOTBAL – Liga a II-a:
FC Bihor Oradea – Gaz Metan
Mediaº / 14:00 – FOTBAL – Liga
I: CS U Craiova – ASA Tg. Mureº
/ 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Villarreal / 20:30
– FOTBAL – Liga I: Steaua – FC
Botoºani / 23:25, 3:30 – FOTBAL
AMERICAN – NFL: Indianapolis
Colts – Denver Broncos, Dallas
Cowboys – Philadelphia 76ers.

DOLCE SPORT 2

13:00 – FOTBAL Spania – La

Liga: Athletic Bilbao – Espanyol / 15:30,
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Aston Villa – Manchester City, Liverpool –
Crystal Palace / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Buducnost – CSM Bu-
cureºti / 22:30 – BASCHET NBA: Cleve-
land – Indiana.

DOLCE SPORT 3

19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Atletico Madrid – Sporting Gijon, Sevilla –
Real Madrid.

DOLCE SPORT 4

18:00 – VOLEI (M) – Campionatul Ita-
liei: Perugia – Trentina.

SPORT.RO

20:00 – SNOOKER – Meci demonstra-
tiv, la Bucureºti: Ronnie O’Sullivan – Stuart
Bingham.

EUROSPORT

10:00, 13:00 – SNOOKER – Circuitul
European, la Sofia, în Bulgaria: optimi ºi
sferturi de finalã / 15:20 – CÃLÃRIE – Cupa
Mondialã FEI, la Verona, în Italia / 18:00 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Arsenal
– Tottenham / 20:00 – SNOOKER – Cir-
cuitul European, la Sofia, în Bulgaria: fina-
la / 22:00 – FOTBAL MLS – SUA/Canada:
New York Red Bulls – DC United / 0:00 –
FOTBAL – Cupa Mondialã Under 17, în
Chile, finala: Mali – Nigeria / 2:30, 5:00 –
FOTBAL MLS – SUA/Canada: Dallas FC –
Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps –
Portland Timbers.

EUROSPORT 2

7:30 – CICLISM – Turul lacului Taihu,
la Wuxi, în China / 9:00 – PATINAJ ART-
SISTIC – Mare Premiu al Chinei, la Beijing
/ 16:30, 18:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Dortmund – Schalke, Augsburg –
Werder Bremen / 21:00 – FOTBAL – Cupa
Mondialã Under 17, în Chile, finala micã:
Belgia – Mexic / 0:00 – FOTBAL MLS –
SUA/Canada: Colombus Crew – Montreal
Impact.

TVR 1

20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua – FC
Botoºani.

LOOK TV

14:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U
Craiova – ASA Tg. Mureº, Steaua – FC Bo-
toºani.

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII  ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII  ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII  ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII  ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII  ÎN DIRECT

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 4-A
Rezultate consemnate joi

GRUPA E: Viktoria Plzen – Rapid Viena 1-2 (Holenda 71 /
Schobesberger 13, 77), Dinamo Minsk – Villarreal 1-2 (Vitus 69
/ Soldado 72 pen., Palitsevich 86 aut.).

Clasament: 1. RAPID VIENA 12p, 2. Villarreal 9p, 3. Plzen 3p,
4. Minsk 0p.

GRUPA F: Marseille – Braga 1-0 (N’Koudou 39), Gronin-
gen – Liberec 0-1 (Padt 81 aut.).

Clasament: 1. Braga 9p, 2. Liberec 7p, 3. Marseille 6p, 4. Gro-
ningen 1p.

GRUPA G: Rosenborg – Lazio 0-2 (Dordevic 9, 29), St. Etien-
ne – Dnepr 3-0 (Monnet-Paquet 38, Beric 52, Hamouma 65).

Clasament: 1. Lazio 10p, 2. St. Etienne 7p, 3. Dnepr 4p, 4.
Rosenborg 1p.

GRUPA H: Beºiktaº – Lok. Moscova 1-1 (Quaresma 58 /
Niasse 76), Skenderbeu Korce – Sporting Lisabona 3-0 (Lilaj
15, 19 pen., Nimaga 55).

Clasament: 1. Lokomotiv 8p, 2. Beºiktaº 6p, 3. Sporting 4p, 4.
Skenderbeu 3p.

GRUPA I: Belenenses – FC Basel 0-2 (Janko 45 pen., Embolo
64), Lech Poznan – Fiorentina 0-2 (Ilicic 42, 83).

Clasament: 1. Basel 9p, 2. Fiorentina 6p, 3. Lech 4p, 4. Bele-
nenses 4p.

GRUPA J: Qarabag – Monaco 1-1 (Armenteros 39 / Ivan
Cavaleiro 72), Tottenham – Anderlecht 2-1 (Kane 29, Dembele
87 / Ezekiel 72).

Clasament: 1. Tottenham 7p, 2. Monaco 6p, 3. Anderlecht 4p,
4. Qarabag 4p.

GRUPA K: Sparta Praga – Schalke 1-1 (Lafata 6 / Geis 20
pen.), Asteras Tripolis – APOEL Nicosia 2-0 (Bertoglio 2, Gian-
nou 45+1).

Clasament: 1. Schalke 8p, 2. Sparta 6p, 3. Asteras 4p, 4. Nico-
sia 3p.

GRUPA L: Bilbao – Partizan Belgrad 5-1 (Inaki Williams 15,
19, Benat 40, Aduriz 71, Elustondo 81 / Oumarou 17), Augsburg
– AZ Alkmaar 4-1 (Bobadilla 24, 33, 74, Dong-Won Ji 66 / V.
Janssen 45+1).

Clasament: 1. Bilbao 9p, 2. Augsburg 6p, 3. Partizan 6p, 4.
Alkmaar 3p.

Se calificã primele douã clasate din fiecare grupã. Echipe scrise cu majuscule au acces deja în faza urmãtoare.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

În runda a 11-a a Ligii a 3-a, ambele echipe doljene
din seria a III-a au obþinut victorii. Fãrã întãriri de la
prima echipã, dar ºi fãrã internaþionalii under 19,
Manea, Hreniuc ºi Iuga, plecaþi la lot, Universitatea II
Craiova s-a impus 2-0 partida susþinutã în deplasare,
pe terenul celor de la Nuova Mama Mia Becicherecu
Mic. Robert Petre a deschis scorul în minutul 17, cu
un ºut din afara careului, iar Cârlig a majorat avanta-
jul în prelungirile meciului, pe contraatac. Dupã douã
remize, CSU II obþine ºi un succes, al doilea din acest
sezon, dar nu urcã în clasament, rãmânând pe locul
12, cu 8 puncte, iar etapa viitoare va juca ultimul meci
din tur pe teren propriu, cu Mãgura Cisnãdie. Daniel
Mogoºanu a mizat pe urmãtoarea formulã: Popescu –
Ghincea, Ciocotealã, Drãghici, Luicã – Hodea, Armã-
ºelu, Cãle – Petre, Jurj, Burlacu. Au mai intrat: Cãpã-
þânã, Scarlat, Þoiu, Cârlig. „Era normal sã vinã ºi re-
zultatele pozitive, trebuie sã avem rãbdare cu aceºti
copii. Am avut o exprimare bunã. Faþã de jocurile pre-
cedente, nu ne-am mai retras dupã gol, am eliminat
greºelile personale, iar bãieþii au arãtat foarte multã

VVVVVictorii pentru CSU II ºi Filiaºiictorii pentru CSU II ºi Filiaºiictorii pentru CSU II ºi Filiaºiictorii pentru CSU II ºi Filiaºiictorii pentru CSU II ºi Filiaºi
dãruire. Am mizat ºi pe jucãtori foarte tineri, pe Ho-
dea, nãscut în 1998 ºi au mai intrat Þoiu ºi Cârlig,
ambii de 99“ a spus directorul tehnic al Centrului de
copii ºi juniori al CSU, Ciprian Urican.

Într-un al meci al etapei, CSO Filiaºi a învins cu
1-0 pe Pandurii II, datoritã unui gol înscris de Obea-
nu în minutul 65, cu un ºut de la 30 de metri. Ionel
Luþã a beneficiat ºi de revenirile unor jucãtori plecaþi
dupã etapa a doua, când a intervenit separarea de
“lotul Turceni”, echipa arãtând astfel: Lascu – Or-
ban, Bãlaºa, Neacºu, Mainerici – Georgescu (90
ªtoiu), Obeanu, N. Popescu, Moraru (82 Petcu) –
Fotescu (89 Fruntelatã), Bãlã (77 Duriþã). Oaspeþii
au avut în teren ºi doi fotbaliºti de la prima echipã,
fundaºul sârb Vasilijevic ºi mijlocaºul Alexandru Dan.
Filiaºiul este pe locul 13, cu 7 puncte, iar în etapa
viitoare joacã în deplasare la FC Hunedoara. Astãzi,
de la ora 14, evolueazã ºi echipa doljeanã din seria a
patra, CS Podari, care întâlneºte în deplasare pe
Concordia II Chiajna, cele douã fiind vecine de cla-
sament, cu câte 12 puncte.

SCM U Craiova a surclasat cu
3-0, joi searã, în deplasare, pe ce-
hii de la Fatra Zlin, într-un joc
contând pentru manºa tur a ºais-

Trupa lui Pascu, ca ºi calificatã în “optimile” CEV Cup
Pentru alb-albaºtrii urmeazã meciul de campionat cu Arcada Galaþi,

programat duminicã, de la ora 16:30, la Polivalentã

prezecimilor de finalã din CEV
Cup. Pe seturi, voleibaliºtii noºtri
s-au impus cu 25-19, 25-18 ºi
25-22.

Returul din Bãnie este progra-
mat pentru data de 18 noiembrie,
cu începere de la ora 18:00.

Dacã vor îndeplini formalita-
tea ºi vor elimina pe Fatra Zlin,
bãieþii lui Dan Pascu au de luptat
în “optimi”, cel mai probabil, cu
grecii de la Olympiakos Pireu, în-
vingãtori, de asemenea joi, în Es-
tonia, 3-1 cu Parnu VC.

Universitatatea a participat în
competiþie ºi sezonul trecut, ajun-
gând pânã în sferturile de finalã,
acolo unde s-a înclinat în faþa ce-
lei care avea sã lupte cu trofeul
pe masã, Energy Diatec Trenti-
no (Italia).

Aºa cum am anunþat deja în

subtitlul matreialului, pentru Cra-
iova vine meciul cu Arcada Ga-
laþi, unul din catrul etapei a treia
din Divizia A1. Licã ºi compania
se aflã pe patru, cu tot atâtea
puncte, strânse din douã izbânzi
cu 3-2, cu Dinamo (a) ºi Piatra
Neamþ (d). Gruparea moldavã se
aflã pe locul opt, cu douã puncte
(3-2 la Zalãu ºi 0-3, acasã, cu
Tricolorul Ploieºti).

Un adversar mai
facil pentru fete

Dupã veritabilul tur de forþã cu
CSM Bucureºti (0-3), ªtiinþa Ba-
cãu (3-1) ºi CSM Târgoviºte (0-
3), craiovencele, care se aflã pe

penultimul loc al campionatului
(11), cu trei puncte din patru jo-
curi, întâlnesc astãzi (14:00), în
Capitalã, “lanterna” Rapid, care n-
a strâns nimic în cinci dispute.

Jucãtoarele pregãtite de Ale-
xandru Cosma n-au evoluat în ul-
tima rundã din Divizia A1, pro-
gramatã miercuri, deoarece opo-
nenta sa, campioana Alba Blaj, a
evoluat în Liga Campionilor.

Altfel, cât priveºte celelalte
echipe craiovene de salã, hand-
balistele au evoluat asearã, la
Polivalentã, cu Mãgura Cisnã-
die, în timp ce baschetbaliºtii
primesc, luni, vizita, formaþiei
CSM Oradea.

Marele meci din runda inaugu-
ralã a returului primei ligi judeþe-
ne se disputã pe malurile Dunãrii,
în Bechet, unde se întâlnesc cele
mai bine poziþionate echipe ale ie-
rarhiei, gazda Danubius ºi liderul
Tractorul Cetate. O veritabilã în-
cleºtare a revelaþiilor, mai ales în
ceea ce priveºte formaþia vizita-
toare, reamintim o nou-promova-
tã. Tractorul, la care activeazã ºi
fostul jucãtor al Universitãþii, Do-
rel Stoica, se prezintã la acest joc
cu ºapte victorii consecutive, cel
mai recent reuºind sã se impunã,
3-1, în fief-ul unei alte formaþii de
malurile bãtrânului fluviu, este
vorba despre Dunãrea Bistreþ. Tot

Duel de cea mai înaltã
þinutã, în portul Bechet

1. Cetate 28 7. Bistreþ 20
2. Bechet 22 8. Unirea 11
3. Calafat 22 9. Iºalniþa 9
4. Ostroveni 22 10. Leamna 7
5. Cârcea 21 11. Luceafãrul 7
6. Segarcea 21 12. Malu Mare 1

un succes cu 3-1 a repurtat etapa
trecutã ºi Danubius, acasã, cu
Unirea Leamna.

Partida dintre Bechet ºi Cetate
va fi arbitratã de Ionuþ Lucian Ni-
þoi – Cristian Viorel Nicola ºi Rãz-
van Claudiu Tudor, iar observa-
tor va fi Cãtãlin Cotora.

În tur a fost 4-2, în favoarea
Tractorului.

Astãzi, ora 11:00: Viitorul Câr-
cea – Luceafãrul Craiova, Progre-
sul Segarcea – SIC Pan Unirea,
Dunãrea Bistreþ – Metropolitan
Iºalniþa, Danubius Bechet – Trac-
torul Cetate, Dunãrea Calafat –
Unirea Leamna, Recolta Ostroveni
– ªtiinþa Malu Mare.

SERIA 1
Avântul Rast – Ciupercenii

Vechi, Viitorul Vârtop – Poiana
Mare, Fulgerul Maglavit – Uni-
rea Vela, Galicea Mare – Viito-
rul Dobridor, Avântul Giubega
– Vânãtorul Desa, Ciupercenii
Noi – Flacãra Moþãþei, Voinþa
Caraula – Victoria Pleniþa (toa-
te ora 11:00).

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

SERIA 2
Mãceºu de Sus – Mãceºu de

Jos, Dunãrea Gighera – Progre-
sul Cerãt, Aktiv Padea – Gloria
Catane, Unirea Goicea – Fulge-
rul Întorsura, Recolta Urzicuþa –
Seaca de Câmp, Triumf Bârca –
Viitorul Giurgiþa (toate ora 11:00).
Dunãrea Negoi stã, iar partida Si-
liºtea Crucii – Progresul Bãileºti
s-a disputat joi searã.

LIGA A V-A – ETAPA A 11-A
Duminicã

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

SERIA 3
Avântul Daneþi – AS Rojiºte,

Amãrãºtii de Jos – Viitorul Sa-
dova, Avântul Dobreºti – Ful-
gerul Mârºani, Viitorul Gângio-
va – Amãrãºtii de Sus, Unirea
Tâmbureºti – Apele Vii, ªtiinþa
Celaru – Victoria Cãlãraºi, Tri-
color Dãbuleni – Ajax Dobro-
teºti (toate ora 11.00).

Clasament (primele 5): 1.
Dobroteºti 23p, 2. Celaru 22p,
3. Tâmbureºti 19p, 4. Sadova
19p, 5. Amãrãºtii de Sus 18p.

SERIA 4
Sporting Leu – Viitorul Ghin-

deni, Arena Preajba – Flacãra
Drãgoteºti, Progresul Mischii –

Viitorul Coºoveni, Luceafãrul
Popânzãleºti – Atletico Zãnoa-
ga, Avântul Pieleºti – Progresul
Castranova, Viitorul II Cârcea
– Viitorul Teasc, Voinþa Puþuri
– Unirea Câmpeni (toate ora
11:00).

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

SERIA 5
AS Greceºti – Rapid Potmel-

þu, Vulturul Cernãteºti – Valea
Fântânilor, Avântul Þuglui –
Voinþa Raznic, ªtiinþa Calopãr –
Jiul Breasta, Inter Secui – AS
Scaeºti, Viitorul ªtiinþa Craio-
va – Voinþa Belcin (toate ora
11:00), Fortuna Craiova – AS
Pietroaia (ora 13:00).

Clasament (primele 5): 1.
Calopãr 22p, 2. Secui 21p, 3.
Viitorul Craiova 19p, 4. Cernã-
teºti 18p, 5. Potmelþu 17p.

VOLEI

LIGA A IV-A – ETAPA A 12-A
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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
Meciurile CSMS Iaºi – Pandurii ºi Viitorul – Astra s-au jucat asea-

rã.
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, luni, ora 20.30

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Duminicã, în Bãnie se disputã un
meci foarte important pentru intra-
rea în play-off, între Universitatea
Craiova ºi ASA Tg. Mureº. Oaspeþii
au 3 puncte avans, iar aceºtia din
urmã sperã sã egaleze în clasament
trupa lui Bergodi. În tur a fost 0-0,
dupã un meci în care gazdele au avut
foarte multe ocazii, dar ºi Craiova a
ratat victoria pe contraatac, în ulti-
mul minut. Antrenorul alb-albaºtrilor,
Emil Sãndoi, spune cã echipa sa ia în
calcul doar victoria ºi face apel la
public sã creeze o atmosferã precum
cea de la derby-ul cu Dinamo. „Du-
minicã vom avea un meci greu, cu o
altã echipã care aspirã la play-off, dar
nu este decisiv, fiindcã mai sunt 10
etape de disputat. Probabil cã ultima
etapã va fi decisivã, dar asta nu în-
seamnã cã meciul de duminicã nu
este foarte important pentru confi-
guraþia clasamentului. Pânã la fina-
lul sezonului regulat avem de dispu-
tat 10 finale. Jucãtorii s-au pregãtit
bine, îmi va fi greu sã aleg primul 11,
aºa cum s-a întâmplat de când am
venit la echipã. Cei de la ASA au trei
suspendaþi, dar sã nu-i plângem,
pentru cã au un lot cu jucãtori expe-
rimentaþi, cu meciuri în cupele euro-

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
ASA Tg. MureºASA Tg. MureºASA Tg. MureºASA Tg. MureºASA Tg. Mureº

Duminicã, ora 14, stadion: „Extensiv”
Universitatea Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Popov, Iliev, Vãtã-

jelu – Mateiu, Zlatinski, Kay – Nuno Rocha, Curelea, Bancu. An-
trenor: Emil Sãndoi. Rezerve: Straton – Dumitraº, Bãluþã, Her-
gheligiu, Mazarache, Madson, Bawab.

ASA: Stãncioiu - Velayos, Balaur, Bejan, Golanski – G. Mure-
ºan, Voiculeþ, N’Doye, Brandan - L. Pedro, Axente. Antrenor: Cris-
tiano Bergodi. Rezerve: Viciu – Hanca, Romario, Dedov, Manolov,
Ramiro Costa, Jazvic.
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Universitatea Craiova disputã un meci de 6 puncteUniversitatea Craiova disputã un meci de 6 puncteUniversitatea Craiova disputã un meci de 6 puncteUniversitatea Craiova disputã un meci de 6 puncteUniversitatea Craiova disputã un meci de 6 puncte
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pene, care pot suplini absenþele. Noi
am avut mult mai multe probleme la
acest capitol pe parcursul sezonu-
lui. Brandan a fost cãpitanul nostru,
ºi-a fãcut datoria faþã de club ºi noi
ne-am dorit sã continue, dar el ºi a
dorit o altã experienþã. Îl vom trata ca
pe un adversar ºi vrem ca dupã jocul
de duminicã el sã regrete cã nu a rã-
mas aici. Cu Dinamo atmosfera a fost
fantasticã ºi ne-am dori ca ºi la me-
ciul cu ASA stadionul sã fie la fel de
plin, iar susþinerea necondiþionatã.
Cu suporterii alãturi putem învinge
orice adversar“.

Dacã la ASA nu vor juca Ivan
Gonzales, Balic ºi Gorobsov, care
sunt suspendaþi, CS Universitatea
nu-l va avea pe Andrei Ivan, suspen-
dat ºi pe fundaºii Izvoranu ºi Acka.
Totodatã, Bawab nu s-a antrenat toa-
tã sãptãmâna ºi este incert.

Fost coechipier cu Gicã Popescu
la Craiova ºi la echipa naþionalã, Sãn-
doi se bucurã de eliberarea „Baciu-
lui: „Asearã am vorbit cu Gicã Po-
pescu, l-am sunat. Mã bucur cã este
alãturi de familie. Îi doresc sãnãtate
atât lui, cât ºi celor dragi. L-am invi-
tat la meci, dar nu are cum sã ajungã.
Ne vom vedea la meciul cu Viitorul“.

Mijlocaºul Nicuºor Bancu a de-
clarat: „Trebuie obþinem cât mai mul-
te puncte în cele 10 meciuri rãmase ºi
sunt convins cã la final vom fi în play-
off. Suntem capabili sã batem orice
echipã, mai ales atunci când fanii ne
susþin în numãr mare.  În tur la Târgu
Mureº am avut o mare ocazie pe fi-
nal de meci ºi am ratat, am greºit pre-
luarea, dacã voi avea ocazia sã rãz-
bun acea ocazie sper sã o fac. Mã
bucur cã sunt titular ºi nu vreau sã o
las mai moale, sã-mi pierd locul în
echipã”.

Bergodi: „Craiova joacã bine
ºi are public inimos”

Antrenorul italian Cristiano Ber-

godi, a prefaþat jocul de duminicã:
„Este un meci greu pentru noi. Întâl-
nim o echipã care joacã foarte bine,
în special pe teren propriu, au un
public inimos. Avem ºi unele proble-
me de lot, care ne împiedicã sã ali-
niem cea mai bunã echipã, dar avem
un lot competitiv, iar cei care vor in-
tra vor lupta. Nu mergem sã jucãm la
egal, noi începem partida sã o câºti-

gãm. Importantã va fi prestaþia, dacã
jucãm bine, putem câºtiga”. Preºe-
dintele lui ASA, Bogdan Mara, a
spus: „Ne luptãm direct cu Craiova
pentru play-off, astfel cã jocul va
avea o încãrcãturã specialã. Noi sun-
tem pe un drum bun, venim dupã 3
victorii consecutive, în campionat ºi
cupã ºi avem un moral bun”.


