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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cu ani în urmã, Popescu ºi-a fã-
cut vilã într-o pãdure. Astãzi, în pã-
durea de vile, Popescu n-a gãsit loc
sã punã un pom.
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Peste o mie de piese, de la 32 de
muzee din România, vor fi expuse
la Muzeul Olteniei timp de douã luni
ºi jumãtate
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Cluburile ºi discotecile doljene, verificateCluburile ºi discotecile doljene, verificateCluburile ºi discotecile doljene, verificateCluburile ºi discotecile doljene, verificateCluburile ºi discotecile doljene, verificate
de inspectorii pentru protecþia consumatorilorde inspectorii pentru protecþia consumatorilorde inspectorii pentru protecþia consumatorilorde inspectorii pentru protecþia consumatorilorde inspectorii pentru protecþia consumatorilor

Ventilaþie insuficientã, lipsa autorizaþiei de funcþionare, deficienþe în afiºarea pre-
þurilor ºi a gramajelor în lista de meniu ºi fumatul în spaþiile destinate nefumãtorilor
au fost câteva dintre abaterile constatate de inspectorii Comisariatului Judeþean pen-

tru Protecþia Consumatorilor Dolj, în urma con-
troalelor privind respectarea legalitãþii în cluburi,
discoteci, baruri ºi cafenele.

Fostul comisar european pentru Agriculturã Da-
cian Cioloº a fost desemnat, ieri, de cãtre preºedin-
tele Klaus Iohannis, pentru funcþia de premier, Io-
hannis precizând cã soluþia agreatã cu partidele po-
litice, cu foarte mici excepþii, este cea a unui guvern
de tehnocraþi.  ”Dupã pãrerea mea, în aceastã etapã,
pentru a rezolva problema guvernãrii, este nevoie de
un prim-ministru independent sau tehnocrat, o per-
soanã curatã, care sã nu fi fost implicatã în scanda-
luri..”, a declarat ºeful statului.
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Sorin Cîmpeanu:
Tãnãrul care

a murit în Marea
Britanie
va fi repatriat

în regim
de urgenþã

Premierul interimar Sorin
Cîmpeanu a declarat cã
tânãrul rãnit în incendiul
din Colectiv care a decedat
ieri, într-un spital din Marea
Britanie, va fi repatriat “în
regim de urgenþã”, costurile
fiind asigurate din Fondul
de rezervã al Guvernului.
“Este o legãturã permanen-
tã, inclusiv cu spitalul în
care, din pãcate, s-a pierdut
ultima victimã, a 48-a, ºi
repatrierea, aºa cum s-a
fãcut pentru cele douã
victime decedate la Rotter-
dam, se va face în regim de
urgenþã, costurile fiind
asigurate din Fondul de
rezervã al Guvernului”, a
declarat premierul interimar
Sorin Cîmpeanu, marþi, la
finalul unei conferinþe de
presã. Întrebat de jurnaliºti
dacã vor fi ºi alte transferuri
ale rãniþilor din clubul
Colectiv, în urmãtoarea
perioadã, în spitale din
strãinãtate, premierul
interimar a spus cã existã o
echipã de medici francezi ºi
una de medici germani care
aproape au terminat evalua-
rea pacienþilor pentru a
decide “în ce mãsurã este
oportun transferul acestora
în spitale din Marea Britanie
ºi din Germania ºi Franþa”.

”Dupã pãrerea mea, în aceas-
tã etapã, pentru a rezolva proble-
ma guvernãrii, este nevoie de un
prim-ministru independent sau
tehnocrat, o persoanã curatã,
care sã nu fi fost implicatã în
scandaluri, o persoanã integrã.
Este nevoie sã fie promovaþi mi-
niºtri performanþi, este nevoie de
partide fãrã corupþi, este nevoie
ca partidele sã facã curãþenie în
interior ºi sã nu promoveze per-
soane suspectate de corupþie”,
a declarat ºeful statului.

Preºedintele Klaus Iohannis a
spus cã nu poate fi aºteptatã re-
vigorarea clasei politice doar din
interiorul partidelor. ”Este cu si-
guranþã nevoie de oameni noi ºi
am încurajat oameni tineri sã in-
tre în politicã. Fãrã oameni noi
este greu de presupus cã vom
avea o clasã politicã nouã. Asta
nu înseamnã cã cei vechi trebuie
sã plece. Cei vechi care sunt buni
trebuie sã rãmânã. Este nevoie sã
afirm cã România rãmâne fermã
pe calea europeanã ºi orice gu-
vern vom avea trebuie sã fie spri-
jinit de Parlament, de partidele
politice pentru a lua mãsuri care

Dacian Cioloº a declarat cã in-
tenþioneazã sã deschidã administraþia
guvernamentalã spre societate ºi sã
lucreze îndeaproape cu grupurile
politice din Parlament pentru “a pro-
gresa împreunã” pe proiectele ce
vor fi propuse, el precizând cã în
perioada urmãtoare se va concen-
tra pe formarea echipei. “Sunt
conºtient de faptul cã trecem
printr-o perioadã, cred eu, cheie
pentru societatea româneascã, o
perioadã în care societatea a ajuns
la un grad de maturitate care ne-
cesitã o prezenþã publicã a Guver-
nului, în aºa fel încât sã asigure
puntea de legãturã între diferite in-
stituþii ale statului ºi aº spune, mai
precis, între politic ºi societate”, a
spus Dacian Cioloº.

Conform prevederilor constitu-
þionale, candidatul pentru funcþia de
prim-ministru va cere, în termen de
10 zile de la desemnare, votul de
încredere al Parlamentului asupra

Fostul comisar european pentru Agriculturã
Dacian Cioloº a fost desemnat, ieri, de cãtre preºe-
dintele Klaus Iohannis, pentru funcþia de premier,
Iohannis precizând cã soluþia agreatã cu partidele

politice, cu foarte mici excepþii, este cea a unui
guvern de tehnocraþi. Preºedintele Klaus Iohannis
a anunþat numele premierului desemnat, la aproa-
pe o sãptãmânã de la demisia lui Victor Ponta ºi
dupã organizarea, în premierã, a douã runde de

consultãri, având loc inclusiv discuþii cu societa-
tea civilã, pe fondul valului de proteste. Propune-

rea preºedintelui este Dacian Cioloº.

sã garanteze o creºtere economi-
cã sustenabilã”, a afirmat preºe-
dintele.

El a mai spus cã a prezentat
aceste lucruri ºi partidelor ºi a
”întrunit o largã majoritate” pe
aceste teme. ”A fost o situaþie in-
teresantã pentru mine cã partidele
au înþeles imediat care este miza
ºi cã este nevoie sã gãsim o so-
luþie împreunã. Aceastã soluþie o
vãd într-un guvern tehnocrat.
Partidele au agreat ideea, cu foar-
te puþine excepþii ºi am convenit
cã aceasta este calea corectã
pânã la alegerile parlamentare din
2016. Este nevoie sã fie promo-
vaþi miniºtri performanþi. Este
nevoie de partide fãrã corupþi,
este nevoie ca partidele sã facã
curãþenie în interior ºi sã nu pro-
moveze persoane suspectate de
corupþie. Avem nevoie de întãri-
rea statului de drept, este nevoie
de deschiderea competiþiei poli-
tice. Nu putem sã aºteptãm o re-
vigorare a clasei politice doar din
interiorul partidelor. Este cu si-
guranþã nevoie de oameni noi ºi
am încurajat oameni tineri sã in-
tre în politicã. Fãrã oameni noi

este greu de presupus cã vom
avea o clasã politicã nouã. Þinând
cont de toate astea îl desemnez
pe Dacian Cioloº drept premier”,
a declarat preºedintele.

Dacian Cioloº, nominalizat
de Klaus Iohannis pentru postul
de premier, a fost comisar euro-
pean pentru Agriculturã în perioa-
da 2010-2014, realizând prima
reformã a Politicii Agricole Co-
mune, iar dupã încheierea man-
datului de comisar a fost numit
consilier special al preºedintelui
Comisiei Europene. Dacian Cio-
loº, de profesie inginer agro-
nom, a devenit comisar pentru
Agriculturã în 2010, ducându-
ºi mandatul la bun sfârºit în no-
iembrie 2014. În luna iulie a

acestui an, preºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker,
l-a numit pe Cioloº în funcþia de
consilier special pentru securita-
te alimentarã. El a fost ministru
al Agriculturii din octombrie 2007
ºi pânã în decembrie 2008, în
Guvernul Tãriceanu, pãstrând
însã permanent o reputaþie de
tehnocrat. Între 2005 ºi 2007,
Cioloº a fost consilier al minis-
trului Agriculturii, reprezentând
totodatã România în comisia spe-
cialã a Consiliului Uniunii Euro-
pene pe tema Agriculturii. Ante-
rior, între 2002 ºi 2003, Dacian
Cioloº a lucrat pentru Delegaþia
Comisiei Europene în România,
pregãtind implementarea SA-
PARD în România.

programului ºi a întregii liste a Gu-
vernului. Programul ºi lista Guver-
nului se dezbat de Camera Deputa-
þilor ºi de Senat, în ºedinþã comu-
nã. Astfel, pentru a fi învestit, noul
Guvern are nevoie de voturile fa-
vorabile a 274 de parlamentari, în
total fiind 547 de senatori ºi depu-
taþi. În actuala configuraþie a Parla-
mentului, PSD are 197 de senatori
ºi deputaþi, PNL - 176, UNPR - 64,
ALDE - 37, UDMR - 25, PND -
12, grupul minoritãþilor naþionale -
17, alþi 14 deputaþi ºi 5 senatori fi-
ind neafiliaþi. “Dupã consultarea pre-
ºedinþilor celor douã Camere ºi a
liderilor grupurilor parlamentare,
Preºedintele României poate sã di-
zolve Parlamentul, dacã acesta nu
a acordat votul de încredere pentru
formarea Guvernului în termen de
60 de zile de la prima solicitare ºi
numai dupã respingerea a cel puþin
douã solicitãri de învestiturã”, mai
stipuleazã Constituþia.

Cioloº: Am intenþia sã deschid Guvernul spre
societate, voi lucra îndeaproape cu Parlamentul
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Sala Polivalentã, care a fost mis-
tuitã de foc, are acum probleme
legate tot de avizul contra incen-
diilor. Primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu a anunþat, ieri, într-o conferin-
þã de presã, cã Primãria Craiova
se aflã în curs de obþinere a avizu-
lui ISU, dupã ce recepþia finalã s-a
fãcut în urmã cu douã luni, dar cã
întâmpinã dificultãþi legate de do-
sarul pe care trebuie sã-l depunã.
Potrivit primarului, pompierii soli-
citã autoritãþii acte care sã ateste
calitatea materialelor din care este
fãcutã sala, precum ºi atestatele
persoanelor care au proiectat in-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Polivalenta nu are aviz ISU. ConcertulPolivalenta nu are aviz ISU. ConcertulPolivalenta nu are aviz ISU. ConcertulPolivalenta nu are aviz ISU. ConcertulPolivalenta nu are aviz ISU. Concertul
lui ªtefan Bãnicã va fi mutatlui ªtefan Bãnicã va fi mutatlui ªtefan Bãnicã va fi mutatlui ªtefan Bãnicã va fi mutatlui ªtefan Bãnicã va fi mutat

Sala Polivalentã din Craiova nu are avizul ISU, iar pompierii i-au recomandat Pri-
mãriei Craiova sã nu mai organizeze, deocamdatã, nici o manifestare în care publicul
sã aibã locurile pe teren. Vineri, acolo ar fi trebuit sã se desfãºoare concertul lui
ªtefan Bãnicã, pe care municipalitatea s-a vãzut nevoitã sã îl anuleze, propunându-le
impresarilor o altã locaþie. În aceeaºi situaþie, fãrã aviz de la pompieri, se mai aflã
opt ºcoli, un spital ºi Târgul de sãptãmânã.

stalaþiile împotriva incendiilor.
„ISU ne-a spus cã mãsurile de si-
guranþã se respectã la Sala Poliva-
lentã, dar cã va trebui sã gãsim
documentele pentru calitatea ma-
terialelor, care s-au pierdut pe par-
curs, sala fiind proiectatã în 1993.
Vom face un demers la CNI (n.r. –
Compania Naþionalã de Investiþii)
pentru a le scoate din arhivã”, a
declarat primarul.

Primãria nu va mai organiza
concerte la Polivantã

În lipsa avizului, reprezentanþii
ISU i-au recomandat Primãriei Cra-

iova sã nu mai organizeze acolo
manifestãri, cu public cazat pe te-
renul de joc. Primul eveniment pro-
gramat la Polivalentã ar fi fost con-
certul, de vineri seara, al lui ªtefan
Bãnicã, care a fost anulat în res-
pectiva locaþie. „Vom lua legãtura
cu impresarul lui ªtefan Bãnicã ºi
le vom propune sã susþinã concer-
tul la Centrul Multifuncþional, care
nu are nici un fel de problemã”, a
precizat edilul. Situaþia este puþin
complicatã deoarece s-au pus în
vânzare aproximativ 3.000 de bile-
te, la mai multe categorii: VIP-120
de lei, categoria I – 50 de lei ºi ca-
tegoria II – 30 de lei. Întrebatã ce
se va întâmpla dacã impresarii vor
refuza ca ªtefan Bãnicã sã concer-
teze la Multifuncþional, Olguþa Va-
silescu a spus cã atunci va exista o
singurã variantã, ºi anume sã se re-
nunþe la concert. „Dacã nu vor ac-
cepta, este posibil ca tot concertul
sã fie anulat. Oricum, noi nu vom
mai organiza concerte acolo”.

„Cu siguranþã, sala nu are
nici o problemã de siguranþã”

Cu toate cã nu are avizul de la
ISU, Polivalenta are un grad ma-
xim de siguranþã pentru partidele
sportive de salã. Primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu a þinut sã-i asigure,

în mai multe rânduri, pe specta-
torii care obiºnuiesc sã meargã în
tribune cã Polivalenta nu prezintã
nici un risc, ba chiar este mai bine
echipatã anti-incendii, cu mai mulþi
senzori de fum. „Cu certitudine,
Polivalenta nu are o problemã de
siguranþã. Toate lucrurile pe care
le prevede legislaþia existã acolo,
pompierii le-au vãzut, dar trebuie
sã gãsim acele documente pentru
a completa dosarul ºi a lua ºi avi-
zul ISU”. Luând în calcul ºi vari-
anta ca respectivele documemte
sã nu mai poatã fi gãsite nici în
arhiva CNI, primarul Craiovei cre-
de cã, totuºi, legislaþia pentru ob-
þinerea respectivul aviz este stu-
foasã, ceea ce o face sã fie greu
de pus în aplicare, pe când ar tre-
bui ca mãsurile de siguranþã sã fie
foarte clare.

Maternitatea de la Filantropia
ºi Târgul de sãptãmânã,

în aceeaºi situaþie
Pe lista instituþiilor publice din

Craiova, care nu deþin avizul ISU,
se aflã ºi opt ºcoli ºi grãdiniþe. Este
vorba de ªcoala nr. 18, Grãdiniþa
„Otilia Cazimir”, Grãdiniþa din cur-
tea ªcolii nr. 36, Grãdiniþa nr. 17,
Colegiul Tehnic de Industrie Ali-
mentarã, Liceul Tehnologic „Geor-
ge Bibescu”, Colegiul „ªtefan Odo-
bleja” ºi Colegiul Naþional „Elena
Cuza”. Primarul a declarat cã în
toate aceste unitãþi de învãþãmânt
s-au fãcut lucrãri ºi sunt în curs
de obþinere a avizului de la pom-
pieri. În ceea ce priveºte spitale-
le municipale, toate au obþinut
avizul ISU, mai puþin clãdirea
Maternitãþii de la „Filantropia”,
unde s-a schimbat instalaþia elec-
tricã ºi este nevoie de obþinerea
unui nou aviz. Sunt ºi câteva in-
stituþii din subordinea Primãriei
care nu deþin avizul, ºi anume
Direcþia de Evidenþã a Persoane-
lor, Ansamblul Folcloric „Maria
Tãnase” ºi Incubatorul de afa-
ceri. În aceeaºi situaþie se aflã ºi
Târgul de sãptãmânã de pe stra-
da „Caracal”.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu, care a in-
spectat ieri autobuzele, a precizat cã trebu-
ie sã se întocmeascã o hotãrâre de Consiliu
Local prin care mijloacele de transport sã
fie predate RAT-ului. Dupã ce va fi îndepli-
nitã procedura, cele ºapte autobuze vor fi
scoase în trafic. „Aceste autobuze vor în-
cerca sã acopere traseele pe care avem cea
mai mare dificultate, respectiv traseele 24.
25 ºi 9. Vor înlocui alte autobuze mai bune
pe care le avem ºi care vor fi redistribuite
pe traseele 10 ºi 1”, a menþionat directorul
regiei, Sorin Manda.

RAT Craiova ar avea nevoie
de alte 250 de autobuze

Toate cele 24 de autobuze Solaris – din-
tre care primele 17 au fost achiziþionate anul

Au venit ºi
utimele ºapte
autobuze Solaris

RAT Craiova are acum 24 de autobuze noi, marca Solaris,
ultimele ºapte sosind în urmã cu câteva zile. Dupã ce vor fi înde-

plinite formalitãþile legale – prin care Primãria Craiova, în
calitate de proprietar, le va da în administrare RAT Craiova –

acestea vor fi scoase pe traseu.

trecut - au fost cumpãrate cu bani de la
bugetul local, costurile fiind apreciate la
suma de 200.000 de euro pe bucatã. Pri-
marul Craiovei a explicat însã cã urmã-
toarele autobuze vor fi achiziþionate cu
fonduri europene, fiind disponbilã acum
o axã în acest sens. „Nu am vrut sã fa-
cem nici un fel de împrumuturi pentru
ceea ce înseamnã partea de transport
public în Craiova, cum de altfel nu am
fãcut nici un fel de împrumut de când
sunt primar. Urmeazã ca, de anul viitor,
sã intrãm pe un proiect de finanþare pe
fonduri europene pentru transportul pu-
blic în comun care înseamnã autobuze
electrice ºi tramvaie”. Potrivit primaru-
lui, RAT Craiova ar avea nevoie de 250
de autobuze noi ca sã schimbe absolut
tot parcul auto.
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Reamintim cã, pe 16 septem-
brie a.c., Marcel Mustaþã, Ma-
rin Mustaþã ºi Ghiþã Baiaram, toþi
trei din Bãileºti, cu vârste cuprin-
se între 19 ºi 21 de ani, erau
arestaþi preventiv pe 30 de zile,
în baza hotãrârii Judecãtoriei

Poliþiºtii Biroului Rutier erau
anunþaþi, în dupã-amiaza zilei de
13 aprilie 2010, cã pe bulevardul
Carol I din municipiul Craiova a
avut loc un accident mortal, vic-
tima fiind un pieton. Oamenii le-

VVVVViolatorii de la Bârca trimiºi îniolatorii de la Bârca trimiºi îniolatorii de la Bârca trimiºi îniolatorii de la Bârca trimiºi îniolatorii de la Bârca trimiºi în
judecatã ºi menþinuþi dupã gratiijudecatã ºi menþinuþi dupã gratiijudecatã ºi menþinuþi dupã gratiijudecatã ºi menþinuþi dupã gratiijudecatã ºi menþinuþi dupã gratii

Cei trei doljeni, cu vârste cuprinse
între 19 ºi 21 de ani, arestaþi preven-
tiv pentru viol, lipsire de libertate în
mod ilegal ºi conducerea unui autove-
hicul pe drumurile publice fãrã a pose-
da permis de conducere, la jumãtatea
lunii septembrie, au fost trimiºi în ju-
decatã, la sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, ºi menþinuþi dupã gratii. Judecãto-

ria Segarcea le-a prelungit arestarea
preventivã, odatã cu înregistrarea ca-
uzei, mãsura rãmânând definitivã luni,
9 noiembrie a.c., la Tribunalul Dolj. Cei
trei sunt acuzaþi cã au luat în maºinã
o fatã, au dus-o în câmp, la marginea
comunei Bârca, ºi au violat-o, fiind
prinºi de poliþiºti la scurt timp dupã
comiterea faptei.

Segarcea, pentru viol, lipsire de
libertate ºi conducere fãrã per-
mis. Din cercetãrile poliþiºtilor ºi
procurorilor Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Segarcea, s-a
stabilit faptul cã, în noaptea de
15 spre 16 septembrie a.c. ,

Marcel Mustaþã ºi Ghiþã Baia-
ram, în timp ce se plimbau cu
un autoturism Volkswagen prin
comuna Mãceºul de Sus (fãrã
ca vreunul dintre ei sã fie pose-
sor de permis auto), au obser-
vat o fatã pe stradã, au luat-o în
maºinã ºi s-au oprit în afara co-
munei Bârca, în câmp. Acolo li
s-a alãturat ºi Marin Mustaþã, iar
prin ameninþãri ºi acte de vio-
lenþã, cei trei au forþat-o pe fatã,
o tânãrã de 19 ani, sã întreþinã
raporturi sexuale. Fata a reuºit,
la un moment dat, sã-ºi sune un
prieten, care l-a anunþat pe tatãl
ei, cel din urmã anunþând poli-
þiºtii din Bârca despre cele pe-
trecute. Oamenii legii au fãcut
imediat filtre rutiere, fiind anun-
þaþi ºi poliþiºtii din localitãþile în-
vecinate, astfel cã dupã ce au
plecat de la locul faptei, poliþiº-
tii au oprit maºina autorilor în
comuna Bârca. Fata a fost au-
diatã, îndrumatã cãtre Institutul

de Medicinã Legalã Craiova, de
unde a obþinut certificat medi-
co-legal care atestã cã a fost vic-
tima infracþiunii de viol, având
nevoie de 10 zile de îngrijiri me-
dicale pentru vindecarea leziu-
nilor suferite, iar cei trei tineri
au fost reþinuþi din noaptea res-
pectivã, iar pe 16 septembrie au
fost arestaþi preventiv. Mãsura
a fost prelungitã de instanþã,
care le-a respins inculpaþilor toa-
te cererile de înlocuire a arestã-
rii preventive cu o mãsurã mai
blândã, ultima datã pe 5 noiem-
brie a.c., iar luni, 9 noiembrie
a.c., hotãrârea Judecãtoriei Se-
garcea a fost menþinutã de Tri-
bunalul Dolj, astfel cã inculpaþii

rãmân în spatele gratiilor: „Res-
pinge contestaþiile formulate de
inculpaþii Mustaþã Marcel, Mus-
taþã Marin ºi Baiaram Ghiþã,
împotriva încheierii de ºedinþã
din Camera de Consiliu data de
05.11.2015 a Judecãtoriei Se-
garcea, ca nefondatã. Definiti-
vã. Pronunþatã în Camera de
Consiliu, azi 09.11.2015”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj. Procurorii
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Segarcea au finalizat cer-
cetãrile ºi i-au trimis în judecatã
pe cei trei, cauza înregistrându-
se la Judecãtoria Segarcea oda-
tã cu menþinerea arestãrii incul-
paþilor.
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Fost taximetrist condamnat definitiv pentru ucidere din culpã
Un doljean de 49 de ani, taximetrist la momentul comiterii

faptei, a fost condamnat definitiv la 3 ani ºi 6 luni închisoare
pentru ucidere din culpã. În aprilie 2010, el a accidentat mortal
un bãrbat care traversa regulamentar bulevardul Carol I, pe
trecerea de pietoni. Inculpatul, care este recidivist, având la
activ mai multe condamnãri, a scãpat ºi fãrã sã achite despãgu-
biri, întrucât rudele bãrbatului pe care l-a ucis nu s-au consti-
tuit pãrþi civile. Sentinþa a rãmas definitivã la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute la Curtea de Apel Craiova.

gii au stabilit în urma cercetãri-
lor, cã Daniel Cocendãu, care
avea atunci 44 de ani, din locali-
tatea Gângiova, în timp ce con-
ducea în regim de taxi un autotu-
rism Cielo dinspre centru cãtre

Garã, la trecerea de pietoni de la
intersecþia bulevardului Carol I cu
strada Feldioara l-a lovit ºi acci-
dentat pe Iordache Popa, de 63
de ani, din Craiova. La faþa locu-
lui a fost chematã o ambulanþã,
însã medicii nu au mai putut face
nimic pentru a-i salva viaþa bãr-
batului, care a murit pe loc în urma
impactului violent. În faþa poliþiº-
tilor, taximetristul a susþinut cã nu
este vina lui pentru producerea
accidentului, pentru cã pietonul nu
era pe zebrã în momentul impac-
tului, însã mãsurãtorile ºi decla-
raþiile martorilor au indicat con-
trariul. Ulterior, cazul a fost pre-
luat de un procuror de la Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Craio-
va, pe numele lui Cocendãu fiind
deschis un dosar penal pentru
comiterea infracþiunii de ucidere
din culpã. Dupã mai bine de patru
ani, pe 8 octombrie 2014, pe ro-
lul Judecãtoriei Craiova s-a înre-
gistrat dosarul în care taximetris-
tul a fost trimis în judecatã pen-
tru ucidere din culpã, procurorii
reþinând cã „accidentul s-a pro-
dus pe fondul neatenþiei la volan
a conducãtorului auto ºi a neacor-
dãrii prioritãþii de trecere pietonu-
lui angajat regulamentar în traver-
sarea strãzii“.

Pe 2 iunie anul acesta instanþa

a pronunþat sentinþa în dosar, mai
ales cã inculpatul a recunoscut
comiterea faptelor ºi a cerut sã
beneficieze de prevederile legale
vizând reducerea cu o treime a li-
mitelor de pedeapsã. Inculpatul a
fost condamnat la doi ani de în-
chisoare în acest dosar, însã mai
are la activ ºi alte condamnãri,
care au fost contopite, rezultând
în final o pedeapsã de 3 ani ºi 6
luni închisoare.

Nemulþumit de sentinþã, incul-
patul a declarat apel, care fost so-
luþionat de Curtea de Apel Craiova
la sfârºitul sãptãmânii trecute, pe

5 noiembrie a.c.: „Respinge ape-
lul ca nefondat. Obligã apelantul
inculpat la plata sumei de 360 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat din
care 260 lei reprezentând onora-
riu avocat oficiu. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã din
05.11.2015”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei, care este definitivã.
Pe parcursul procesului moºteni-
torii victimei nu s-au constituit
pãrþi civile ºi nu au solicitat despã-
gubiri sau daune morale, astfel cã
inculpatul are de achitat doar chel-
tuielile de judecatã stabilite de in-
stanþa de fond la 2.500 lei.
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Laboratoarele au prelucrat, pânã
în prezent, 457 de seturi de inves-
tigaþii. Rezultatele de pânã acum
aratã cã doar 60% dintre pacienþi
îndeplinesc criteriile necesare pen-
tru accesul la tratament fãrã inter-
feron. În data de 4 noiembrie a.c.
a fost publicat în Monitorul Ofi-
cial protocolul terapeutic pentru

tratamentul fãrã interferon al he-
patitei virale C ºi ciroza hepaticã
C. De asemenea, pe site-ul CNAS
se aflã publicatã lista completã a
centrelor în care se aflã medicii

Peste 2.000 de vouchere pentru tratamentul fãrãPeste 2.000 de vouchere pentru tratamentul fãrãPeste 2.000 de vouchere pentru tratamentul fãrãPeste 2.000 de vouchere pentru tratamentul fãrãPeste 2.000 de vouchere pentru tratamentul fãrã
interferon au fost distribuiteinterferon au fost distribuiteinterferon au fost distribuiteinterferon au fost distribuiteinterferon au fost distribuite

Pânã în acest moment au fost distribui-
te cãtre medici 2.145 de vouchere pen-
tru întocmirea dosarelor necesare în tra-
tamentul fãrã interferon al hepatitei vi-
rale C ºi cirozei hepatice C. 925 de pa-
cienþi au intrat în posesia acestor vou-

chere, în baza cãrora au fost efectuate in-
vestigaþii pentru 801 pacienþi. Autoritã-
þile dau asigurãri cã numãrul total de vou-
chere care vor fi distribuite acoperã nu-
mãrul de pacienþi cu hepatitã viralã C ºi
cirozã hepaticã C cu stadiul de fibrozã F4.

care întocmesc dosarele, monito-
rizeazã ºi prescriu tratamentul fãrã
interferon.

Ce paºi trebuie urmaþi de
fiecare pacient

Pentru accesul la tratament fãrã
interferon, pacientul, cu bilet de tri-
mitere de la medicul de familie ºi

cardul de sãnãtate, trebuie sã se
prezinte pentru consultaþie ºi eva-
luare la un medic specialist din unul
dintre centrele desemnate din þarã.
În urma evaluãrii, dacã acesta co-

respunde criterilor de eligibilitate
conform protocolului elaborat de
comisia de specialitate a Ministe-
rului Sãnãtãþii, pacientul va primi
voucherul pentru investigaþiile ne-
cesare la dosarul de aprobare. Vou-
cherul va fi utilizat pentru efectua-
rea setului de investigaþii necesare
în unul dintre laboratoarele agrea-
te de furnizorul tratamentului fãrã
interferon. Rezultatul primit de la
laborator va fi înmânat medicului
curant care, daca în urma investi-
gaþiilor stabileºte cã pacientul co-
respunde criteriilor de eligibilitate,
întocmeºte dosarul pentru aproba-
rea tratamentului ºi îl înmâneazã
pacientului. Pacientul va depune
dosarul la casa de asigurãri cu care
se aflã în relaþie contractualã me-
dicul curant. Casa de asigurãri ju-
deþeanã va transmite dosarul la
CNAS. Comisia de specialitate din
cadrul CNAS analizeazã dosarul ºi
transmite decizia casei de asigu-
rãri unde a fost depus dosarul de
cãtre pacient. Apoi, casa de asi-
gurãri judeþeanã va transmite pa-
cientului decizia comisiei CNAS.

În cazul în care dosarul este apro-
bat, pacientul merge cu decizia de
aprobare la medicul curant, care îi
va elibera prescripþia medicalã.

Peste 5.000 de pacienþi eligibili
La 1 octombrie a.c, CNAS a

semnat contractul cost - volum -
rezultat pentru tratamentul fãrã
interferon al hepatitei cronice vi-
rale C ºi cirozei hepatice C, în baza
cãruia vor beneficia de tratament
pacienþii cu stadiul de fibrozã F4.
Pe site-ul CNAS, la secþiunea “in-
formaþii pentru asiguraþi” – “me-
dicamente” – “tratament fãrã in-
terferon”, pacienþii pot accesa un
document cu informaþii utile pri-
vind modul de administrare a tra-
tamentului fãrã interferon.

Comisia de specialitate a CNAS
se va întruni de douã ori pe lunã
pentru a analiza dosarele depuse
în vederea aprobãrii ºi va verifica
dacã acestea corespund criteriilor
de eligibilitate. Decizia comisiei va
fi comunicatã pacientului de cãtre
casa de asigurãri de sãnãtate unde
acesta a depus dosarul.

Din primele estimãri, pe liste
existã 5.000 de pacienþi eligibili,

însã potrivit CNAS vor fi trataþi
toþi bolnavii care fac obiectul cri-
teriilor medicale. Aceºtia vor fi
investigaþi în centrele universita-
re, iar tratamentul va fi adminis-
trat acasã. Terapia fãrã interfe-
ron reprezintã o speranþã pentru
bolnavii care nu au nicio altã al-
ternativã în acest moment pen-
tru cã suferã de cirozã, gradul
de fibrozã F4 ºi F3. Tratamen-
tul, unul nou, diferit de dubla te-
rapie cu interferon, nu se poate
cumpãra individual de cãtre pa-
cient, iar programul susþinut de
Casã se va derula pe durata a cel
puþin un an de zile.

Dubla terapie, cea cu interfe-
ron, dureazã 48 de sãptãmâni, iar
cea fãrã interferon – 12 sãptã-
mâni. Pacientul care va intra în
noua terapie va trebui sã þinã cont
sã respecte întocmai schema de
tratament.

RADU ILICEANU

Sãptãmâna trecutã, inspectorii
Comisariatului Judeþean pentru
Protecþia Consumatorilor Dolj au
desfãºurat o acþiune amplã de con-
trol ºi verificare a respectãrii lega-
litãþii în cluburi, discoteci, baruri
ºi cafene. Acþiunea vine urmare a
evenimentului tragic de la clubul
Colectiv din Bucureºti, în noaptea
de vineri 30 octombrie 2015, în
timpul unui concert gratuit al tru-
pei Goodbye to Gravity. Cei mai
mulþi dintre operatorii controlaþi a
fost din Craiova, dar nu au fost

Cluburile ºi discotecile doljene,Cluburile ºi discotecile doljene,Cluburile ºi discotecile doljene,Cluburile ºi discotecile doljene,Cluburile ºi discotecile doljene,
verificate de inspectorii pentruverificate de inspectorii pentruverificate de inspectorii pentruverificate de inspectorii pentruverificate de inspectorii pentru

protecþia consumatorilorprotecþia consumatorilorprotecþia consumatorilorprotecþia consumatorilorprotecþia consumatorilor

Ventilaþie insuficientã, lipsa autorizaþiei de funcþionare, defi-
cienþe în afiºarea preþurilor ºi a gramajelor în lista de meniu ºi
fumatul în spaþiile destinate nefumãtorilor au fost câteva dintre
abaterile constatate de inspectorii Comisariatului Judeþean pen-
tru Protecþia Consumatorilor Dolj, în urma controalelor privind
respectarea legalitãþii în cluburi, discoteci, baruri ºi cafenele. Nu
mai puþin de 30 de operatori economici au fost vizitaþi de organele
de control ale CJPC Dolj fiind aplicate 25 de amenzi contravenþio-
nale al cãror cuantum a ajuns la 30.300 de lei

scutiþi nici cei din Calafat.

Sancþiunile au urcat la
3.000 de lei pentru unele cubluri

Dintre abaterile constatate, cele
mai frecvente au fost cele privi-
toare la deficienþele în afiºarea pre-
þurilor ºi gramajelor în lista de me-
niu. Este situaþia în care s-au gãsit
11 agenþi economici. Acestora li s-
au aplicat sancþiuni contravenþio-
nale constând în amenzi ce au ur-
cat pânã la 3.000 de lei. Pe locul
imediat urmãtor s-a situat lipsa afi-

ºãrii avertismentului privind fuma-
tul în incinta localului. În acest caz
au fost gãsiþi 7 dintre operatorii
economici controlaþi. Li s-a dispus
remedierea deficienþei ºi, totodatã,
aplicarea sancþiunii amenzii contra-
venþionale între 250-300 lei.

Ventilaþie insuficientã
Mai drastice au fost mãsurile în

cazurile în care au fost depistate
deficienþe la afiºarea preþurilor ºi
gramajelor în lista meniu ºi în acele
baruri unde se fuma în spaþiul des-
tinat nefumãtorilor. În toate aceste
cazuri, inspectorii Comisariatului
Judeþean pentru Protecþia Consu-
matorilor Dolj au dispus oprirea
temporarã a prestãrii serviciilor pânã
la remedierea deficienþelor, iar amen-
zile au urcat la 2.000 de lei. Cu oprire
temporarã de la introducerea în pro-
cesul de prepararea a hranei a unor
alimente a fost sancþionat ºi un agent
economic din Craiova. La acesta au
fost gãsite pulpe de pui în congela-
tor, folosite pentru prepararea pro-
duselor ºi având eticheta cu elemen-
tele de identificare ilizibilã. Aici,
amenda aplicatã a fost de 3.000 de
lei. Situaþie similarã a fost depistatã

la un alt agent economic, de data
aceasta fiind vorba de ºuncã presa-
tã. Pentru 1 kg de ºuncã presatã
folositã la prepararea sortimentelor
din meniu, care avea etichetã cu ele-
mente de identificare ilizibilã, comer-
ciantul a primit amendã de 2.000
de lei. O abatere constatatã de in-
spectori a fost ºi ventilaþia insufi-
cientã, în cazul a doi operatori eco-

nomici din Craiova. În ambele si-
tuaþii, amenda a fost de 300 de lei.

În Calafat au fost controlate cinci
cluburi. La trei dintre acestea s-a
constatat cã, avertismentul privind
fumatul în incinta localului nu era
afiºat publicului. S-a dispus remedi-
erea deficienþelor ºi aplicarea amen-
zilor cuprinse între 250-300 lei.

VALENTIN CEAUªESCU
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„În acest context, cu unul din 10 contracte sem-
nate în numele titularilor minori, România se înscrie
în tendinþa pieþelor din UE unde sistemul de economi-
sire-creditare funcþioneazã de zeci de ani, iar ponde-
rea contractelor încheiate în numele copiilor este chiar
dublã. Astfel, în Austria fiecare al cincilea contract de
economisire creditare este semnat în favoarea unui
copil, iar în Cehia fiecare al saselea contract“, se pre-
cizeazã într-un comunicat de presã al BCR.

Peste 800.000 gospodãrii sunt interesate
de încheierea unui contract de economisire-

creditare pentru copii
Conform studiilor de piaþã, din 1,8 milioane de gos-

podãrii urbane cu copii sub 18 ani, 1,19 milioane sunt
gospodãrii cu un copil sub 18 ani, 550.000 sunt gos-
podãrii cu doi copii sub 18 ani si 60.000 gospodãrii
cu mai mult de trei copii sub 18 ani. Din totalul fami-
liilor cu copii, peste 800.000 gospodãrii sunt intere-
sate de încheierea unui contract de economisire-cre-
ditare pentru copii, invocând ca argumente “cumpã-
rarea unei locuinþe”, “posibilitatea de a lua un credit
imobiliar”, “fond de economisire în vederea obþinerii

Investiþia în casã nouã este consideratã de multe
familii o investiþie majorã iar familiile din Româ-
nia utilizeazã cadrul legal aplicabil sistemului
BAUSPAR (economisire-creditare în scop loca-
tiv) pentru a-ºi maximiza rezultatele economisirii
prin încheierea de contracte de economisire-cre-
ditare tuturor membrilor unei familii, inclusiv co-
piii ºi seniorii, reiese din studiile de piaþã derula-
te de BCR Banca pentru Locuinþe (BCR BpL) cu
sprijinul IRSOP. În portofoliul BCR Banca pen-
tru Locuinþe existã  aproape 41.000 contracte
(circa 10% din totalul contractelor) cu titulari  mi-
nori (sub 18 ani).

unui credit”.  Astfel, investiþia economiilor ºi accesa-
rea unui credit pentru a fi investit în locuinþa comunã
devine un act de solidaritate între generaþii“, reiese
din studiile de piaþa derulate de IRSOP pentru BCR
BpL. Românii vor sã economiseascã pentru copii,
motivaþia economisirii fiind însã diferiþã faþa de pieþe-
le mai dezvoltate din UE: 60% dintre cei care econo-
misiesc pun bani deoparte pentru situaþii neprevazu-
te, 34% pentru viitorul copiilor lor, iar 26% pentru
renovarea/modernizarea locuinþei.

Planificarea investiþiilor
în sporirea confortului locativ

Prin încheierea unui contract de economisire cre-
ditare, la implinirea vârstei de 18 ani, un tânãr îºi poa-
te investi banii în confortul locativ utilizând sumele
acumulate, cât ºi creditul cu dobândã fixã pe toatã
perioada de creditare. Banii pot fi utilizaþi pentru orice
investiþie în domeniul locativ: extindere sau avans pen-
tru o locuinta. Sistemul de economisire-creditare pen-
tru domeniul locativ educa familiile - atât pãrinþii cât
ºi copii – sã-ºi planifice investiþiile în sporirea confor-
tului locativ, se aratã iî studiul IRSOP.

Cu acest prilej, Brigada 2 Infan-
terie „Rovine”, organizeazã în data
de 11 noiembrie 2015, evenimente
comemorative la mormintele eroi-
lor marii unitãþi craiovene cãzuþi la
datorie în teatrele de operaþii, înhu-
maþi în cimitirele Sineasca ºi Ungu-
reni aflate în municipiul Craiova,
respectiv cimitirul aflat în localita-
tea Rovinari, judeþul Gorj. În cadrul
evenimentelor comemorative se va
oficia un serviciu religios, se va citi
o cuvântare referitoare la activitãþi-

Ziua VZiua VZiua VZiua VZiua Veteranilor din Teteranilor din Teteranilor din Teteranilor din Teteranilor din Teatrele de Operaþiieatrele de Operaþiieatrele de Operaþiieatrele de Operaþiieatrele de Operaþii
În fiecare an la data de 11 noiembrie, se sãrbãtoreºte Ziua Veteranilor din Teatrele de

Operaþii pentru recunoaºterea meritelor personalului armatei participant la acþiuni militare.

le depuse în slujba þãrii de militarii
cãzuþi la datorie în teatrele de ope-
raþii, se va þine un moment de recu-
legere, iar în finalul evenimentelor
vor fi depuse coroane de flori de
cãtre oficialitãþi, militari ºi familiile
eroilor prezente la ceremonii.

La ora 12.00 vor începe eveni-
mentele comemorative la mormin-
tele eroilor sublocotenent (post-
mortem) Valentin Leoveanu, sublo-
cotenent (postmortem) Emanoil
Ciobanu ºi sublocotenent (post-

mortem) Claudiu-Constantin Vul-
poiu din cimitirul Sineasca-Craio-
va, respectiv la mormântul eroului
sublocotenent (postmortem) Con-
stantin-Laurenþiu Lixandru din ci-
mitirul aflat în localitatea Rovinari,
judeþul Gorj.

La ora 13.00 va începe eveni-
mentul comemorativ la mormân-
tul eroului sublocotenent (postmor-
tem) Cãtãlin-Ionel Marinescu la
cimitirul Ungureni aflat în munici-
piul Craiova.

Astãzi, începând
cu ora 9.00, la sala
de conferinþe a
Hotelului Europeca
din Craiova, are loc
seminarului derulat
în cadrul proiectului
“Bursele europene.
Jurnaliºti în dialog”,
adresat jurnaliºtilor
din presa localã.
Evenimentul este
organizat de Free-
dom House România
în parteneriat cu
Reprezentanþa
Comisiei Europene. Discuþiile principale vor viza MCV, cheltui-
rea fondurilor europene de cãtre România, intrarea în spaþiul
Schengen, criza economicã din Europa,  reacþia Uniunii la criza
greceascã, criza refugiaþilor ºi nu în ultimul rând,  agresiunea
Rusiei în Ucraina. Printre speakerii prezenti, vor fi Angela
Filote (foto), ºeful Reprezentanþei Comisiei Europene în Româ-
nia; Ciprian Ciucu, expert Centrul Român pentru Politici
Europene; Doina Moºneag, expert independent, specialist în
Fonduri Europene ºi Infrastructurã ºi Transport; Dumitru
Chiriþescu, publicist Dilema Veche ºi Cristina Guseth, director
Fundaþia Freedom House România.

Craiova: “Bursele
europene. Jurnaliºti în
dialog”
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 Anual, se organizeazã o sesiu-
ne de echivalare a studiilor de
scurtã duratã cu cele de tip „Bo-
logna”, cadrele didactice depu-
nând, la sediile Inspectoratelor
ªcolare Judeþene, dosarul prin
care dovdesc îndeplinirea tuturir
condiþiilor. „Aºa cum prevede le-
gislaþia, se echivaleazã învãþãmân-
tul realizat prin colegiul de insti-
tutori cu durata de trei ani, în ca-
drul instituþiilor de învãþãmânt
acreditate sã funcþioneze provizo-
riu, cu ciclul I de studii universi-
tare de licenþã, pentru absolvenþii
colegiilor universitare de institu-
tori încadraþi în învãþãmântul gim-

Conform legislaþiei în vigoare, s-a centralizat, la nivelul Inspectortaului ªco-
lar Judeþean Dolj, situaþia cadrelor didactice care au obþinut echivalarea stu-
diilor de scurtã duratã. Deocamdatã, sunt trei cadre didactice , din Dolj, care

au îndeplinit criteriile cerute de lege, dar lista rãmâne deschisã.
nazial sau în Palatele ºi Cluburile
copiilor, în vederea ocupãrii func-
þiei didactice de profesor în învã-
þãmântul gimnazial. Toþi cei care
doresc echivalarea trebuie sã în-
deplineascã ºi unele condiþii cu-
mulative: obligatoriu este definiti-
vatul; gradele I sau II obþinute; o
vechime de minimum 10 ani la
catedrã; cel puþin 90 de credite
profesionale transferabile în ulti-
mii cinci ani, pe baza participãrii
la programe de perfecþionare,
acreditate de cãtre Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice ”, a
precizat prof.  Ionel Barbu, in-
spector ºcolar pentru dezvoltarea

resursei umane, în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Nu s-au definitivat listele
Dupã ultima evaluare, trei ca-

dre didactice, toate din mediul ru-
ral, au îndeplinit condiþiile, din-
tre cele 16 dosare depuse, cei-
lalþi solicitanþi având posibilitatea
sã îºi completeze dosarele în cel
mai scurt timp, neexistând o pe-
rioadã clar definitã. „Instituþiile
de învãþãmânt superior acredita-
te evalueazã dosarele ºi stabilesc
certificãrile. Dar, toþi cei care,
acum, au fost respinºi, sã spu-
nem aºa, trebuie sã-ºi complete-

ze dosarele ºi, în urma finalizãrii
acestora, pot primi echivalarea.
Deja, am primit, la sediul ISJ
Dolj, completãri ºi sunt convins
cã foarte multe dintre ele vor
primi aviz favorabil. Obþinerea

acestuia poate aduce, pe lângã
beneficiile materiale, ºi pe cele ale
participãrii la miºcarea de perso-
nal în interesul învãþãmântului”,
a mai spus Ionel Barbu.

CRISTI PÃTRU

 Primul proiect se intituleazã „Povestea
limbii române. Curriculum opþional ºi re-
surse educaþionale pentru clasa a III-a”,
grupul þintã fiind constituit din 5.125 de
elevi ºi 1.056 de cadre didactice. Cel de-al
doilea – „Matematica digitalã. Curriculum
opþional ºi resurse educaþionale pentru cla-
sa a III-a” – a avut acelaºi numãr de
subiecþi. Nu puteau face parte din program
decât cei care optau pentru una dintre sec-
þiuni, fiind exclusã participarea simultanã.
Judeþul Dolj a fost parte din acþiune ºi va
distribui, în cel mai scurt timp, premiile
oferite elevilor.

A fost un succes
În timpul scurs de la demararea pro-

gramelor, elevii au participat la diverse

În perioada 14 aprilie 2014 – 13 noiembrie 2015, Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanþare Externã, din cadrul Minis-
terului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, a implementat, prin acce-

sarea fondurilor europene, douã programe destinate pregãtirii elevi-
lor, cei care vor beneficia ºi de premii. Judeþul Dolj este parte

integrantã din activitate, 245 de copii primind recompense constând
în rechizite ºi alte obiecte uzuale.

cursuri de informare ºi abor-
dare inovativã a procesului
educaþional. „Atât copiii, cât
ºi cadrele didactice au parti-
cipat cu plãcere la aceste ac-
þiuni ºi sunt convinsã cã au în-
vãþat foarte multe. Noi, la
Dolj, am participat cu peste
200 de elevi la proiect ºi le-
am comunicat tuturor direc-
torilor de unitãþi ºcolare sã în-
tocmeascã listele cu benefi-
ciarii, care vor fi recompen-
saþi cu rechizite ºcolare (caie-
te, creioane, ghozdane, pena-
re , etc., sau cu alte obiecte
de utilitate – cutii pentru san-
dwichuri) ”, a precizat prof.
Constantina Dãoagã ,  in-
spector management instituþi-
onal în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. În ca-

drul primului segment, cel referitor la „Po-
vestea limbii române”, 125 de copii vor
fi recompensaþi, cei mai mulþi (25) pro-
venind de la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” ºi ªcoala Gimnazialã „Gheorghe
Þiþeica” din Craiova. La celalatã secþiu-
ne, cei mai mulþi (15) provin de la ªcoa-
la Gimnazialã „Mihai Viteazu”, ªcoala
Gimnazialã „Sf. Gheorghe” ºi Liceul Te-
oretic „Henri Coandã”, toate din Craio-
va. Demn de remaract cã, în acest sub-
program, au participat ºi unitãþi ºcolare
din teritoriu: ªcoala Gimnazialã Segar-
cea (10 premianþi), ªcoala Gimnazialã
„Eliza Opran” Iºalniþa (5) , ªcoala Gim-
nazialã „Nicolae Barbu Locusteanu” Leu
(5) ºi ªcoala Gimnazialã Podari (5).

CRISTI PÃTRU

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce a solicitat tuturor inspectoratelor ºcolare
din þarã o listã cu profesorii de limba româ-
nã care ar putea preda disciplina, de data
aceasta, ca una strãinã, pentru posibilii re-
fugiaþi în România. De asemenea, s-a solici-
tat ºi numãrul celor care ar putea preda lim-

Profesorii de limba românã din Dolj, pregãtiþi
sã-i ºcolarizeze pe potenþialii refugiaþi

bile arabã ºi persanã. Judeþul Dolj poate
acoperi prima cerinþã, dar pentru cea
de-a doua nu sunt, pânã la acest mo-
ment, cadre didactice cu astfel de afi-
nitãþi. „Ni s-a solicitat, de cãtre Mi-
nisterul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice, numãrul profesorilor de limba ro-
mânã care o pot preda pentru posibilii
imigranþi. La Dolj, avem 31 de cadre
didactice cu astfel de competenþã, plus
încã douã care ºi-au desãvârºit pre-
gãtirea în timpul acþiunilor de volun-
tariat, au cãpãtat experienþã ºi ºi-au
dezvoltat competenþele în astfel de si-
tuaþii. În ceea ce priveºte limbile ara-

bã ºi persanã, deocamdatã, la nivelul învãþã-
mântului preuniversitar doljean, nu au fost
identificate  cadre didactice care ar putea
preda  aceste discipline”, a declarat prof.
Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

De hramul Bisericii „Sfântul Mina” din
Craiova, prãznuit astãzi, credincioºii craioveni
se vor putea închina la moaºtele Sfântului
Mina, adãpostite în sfântul lãcaº, la moaºtele
Sfântului Nectarie de la Eghina, ale Sfântului
Efrem cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe ºi Sfintei Ecaterina, care au fost aduse
de la Biserica „Mihai Vodã” din Bucureºti.

Sfintele odoare au fost aºezate spre închi-
nare încã de ieri ºi rãmân aici pânã astãzi,
dupã Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie. De
astã-searã, în ajunul prãznuirii Sfântului Ioan
cel Milostiv, sfintele moaºte vor fi aºezate spre
cinstire la Biserica „Postelnicu Fir” din Cra-
iova. Aici credincioºii vor putea cinsti deopo-
trivã veºmintele Sfintei Cuvioase Parasche-
va, ce vor fi aduse de la Biserica „Sfântul
Nicolae” – Brânduºa din Craiova, precum ºi
mâna Sfântului Ioan cel Milostiv, adãpostitã
în sfântul lãcaº.

Rânduiala liturgicã în cinstea Sfântului Ioan
cel Milostiv va începe la Biserica „Postelnicu
Fir” de astã-searã, prin slujba Vecerniei cu

Litie, ºi va continua mâine, 12 noiembrie, prin
oficierea Utreniei ºi a Sfintei Liturghii de cã-
tre ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mi-
tropolitul Olteniei, alãturi de un sobor de pre-
oþi ºi diaconi.
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„Sfârºit” este o dramatizare semnatã de Oana Hodade, dupã
proza scriitorului ieºean Florin Lãzãrescu – nimeni altul decât sce-
naristul lungmetrajului „Aferim!”, pentru care Radu Jude a primit
Ursul de Argint pentru regie la Festivalul de la Berlin. Este nãscut în
1974 ºi a absolvit Facultatea de Litere la Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iaºi (1998). Florin Lãzãrescu a publicat la Editura „Polirom” ro-
manele „Ce se ºtie despre ursul panda” (2003) ºi „Amorþire” (2013)
ºi volumul de povestiri „Lampa cu cãciulã” (2009). De asemenea,
este coautor, împreunã cu Lucian Dan Teodorovici ºi Dan Lungu, al
volumului de povestiri „Pas question de Dracula...” (Editions Non
Lieu, Paris, 2007). Totodatã, este coscenarist ºi pentru filmele „Lam-
pa cu cãciulã” (2006, regia Radu Jude, câºtigãtor la numeroase
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Expoziþia-eveniment „Aurul ºi
argintul antic al României” s-a des-
chis la Muzeul Naþional de Istorie a
României (MNIR) – cãruia îi aparþine
iniþiativa expoziþionalã – pe 19 decem-
brie 2013. Încã de-atunci organizato-
rii au anunþat cã, pe parcursul urmã-
torilor ani, va fi itineratã în mai multe
oraºe ale þãrii.

Cele mai importante
capodopere ale orfevrãriei,
pentru prima datã la un loc
„Aurul ºi argintul antic al Ro-

mâniei” reprezintã încununarea cu
succes a unui proiect muzeologic de
anvergurã naþionalã, unul dintre cele
mai mari demersuri de acest fel orga-

Peste o mie de piese, de la 32 de muzee din România,
vor fi expuse la Muzeul Olteniei timp de douã luni ºi jumãtate

Peste 1.000 de piese din aur ºi argint, din
tezaurul a 32 de muzee din România, vor fi
expuse la Muzeul Olteniei din Craiova în pe-
rioada 19 noiembrie 2015 – 31 ianuarie 2016.
Între alte valoroase obiecte, publicul va avea
ocazia sã admire brãþãri regale dacice pluris-
piralice din aur de la Sarmisegetuza Regia ºi
Tezaurul de la Pietroasele-Buzãu, binecunos-
cut sub numele de „Cloºca cu puii de aur”.
Valoarea de asigurare a pieselor este de aproa-
pe 70 de milioane euro, motiv pentru care con-

diþiile impuse de organizatori pentru expunere
sunt unele dintre cele mai stricte. De altfel,
pentru procedurile de predare-primire a bunu-
rilor culturale ºi pentru amenajarea expoziþiei,
Secþia de Istorie-Arheologie a muzeului a fost
închisã temporar, în intervalul 9-17 noiembrie.
Tezaurul patrimonial a fost adus la Craiova sub
escorta Jandarmeriei, duminicã dupã-amiazã,
de la Muzeul Judeþean Buzãu, la început de
februarie 2016 urmând sã plece spre Piteºti,
unde va fi expus la Muzeul Judeþean Argeº.

Expoziþia „Aurul ºi Argintul Antic al Ro-
mâniei” va fi deschisã publicului de joi, 19
noiembrie, la sediul Secþiei Istorie-Arheolo-
gie a Muzeul Olteniei Craiova, din strada
„Madona Dudu” nr. 14. Va putea fi vizitatã
în perioada 19 noiembrie 2015 – 31 ianuarie
2016, zilnic, de luni pânã duminicã, inclusiv,
între orele 9.00 ºi 17.00, cu excepþia perioa-
delor 25-27 decembrie 2015 ºi 1-3 ianuarie
2016. Preþurile biletelor vor fi cele practicate
în mod obiºnuit de muzeul craiovean: 5 lei
pentru adulþi ºi 2,5 lei pentru elevi, studenþi,
pensionari.

nizate în România în ultimii 20 de ani.
Este, astfel, pentru prima oarã când
publicul din România are posibilita-
tea de a vedea, reunite într-un singur
loc, cele mai importante capodopere
ale orfevrãriei pre- ºi protoistorice
sau de epocã clasicã din colecþiile
muzeale din þarã. Unele dintre obiec-
tele incluse în tematica expoziþiei se
aflã în colecþia Tezaurului Istoric a

MNIR ºi, prin urmare, au putut fi vã-
zute doar la Bucureºti, altele sunt
expuse în diferitele muzee de istorie
ºi arheologie din þarã, în timp ce o
parte din acestea nu au mai fost pre-
zentate publicului în trecut. 

La Muzeul Olteniei Craiova, pu-
blicul va avea ocazia sã admire brã-
þãri regale dacice plurispiralice din aur

de la Sarmisegetuza Regia, Tezaurul
de la Pietroasele (judeþul Buzãu), bi-
necunoscut sub numele de „Cloºca
cu puii de aur”, piese din ansamblu-
rile princiare getice de la Agighiol
(Tulcea), Peretu (Teleorman), din
vestite complexe ale evului mediu
timpuriu, gãsite în imediata apropie-
re a Clujului, din inventarele princia-
re de la Apahida, tezaurul de la Cluj-
Someºeni, tezaurele dacice din argint
de la Sãrmãºag (Sãlaj) ºi Cojocna
(Cluj) sau splendidul inventar fune-
rar al unei prinþese gepide descope-
rit în anul 2007 la Floreºti (Cluj).

89 de obiecte din patrimoniul
Muzeului Olteniei,

de o valoare inestimabilã
Muzeul Olteniei participã la aceas-

tã expoziþie cu 89 de obiecte arheolo-
gice, care recompun sugestiv un ge-
neros palier cronologic din zona Ol-
teniei. Valoarea estimatã a acestora
este de 102 mii euro. Reprezentative
sunt Tezaurul de argint de la Vârtop,
ce cuprinde monede ºi fibule roma-
ne, piesele de aur de la Romula (un
medalion ºi un inel), precum ºi alte
fragmente de coliere, pandantive,
brãþãri, inele etc., descoperite în si-
turile arheologice din Dolj (Moþãþei,
Drãnic, Brabova, Daneþi, Maglavit,
Radovan), dar ºi în Mehedinþi ºi Olt.

„Unele obiecte din cadrul expozi-
þiei vor fi contextualizate cu piese ar-
heologice aparþinând Muzeului Ol-
teniei, dar din alte materiale – cerami-
cã ºi bronz”, a precizat arheolog dr.
Florin Ridiche, managerul Muzeu-

lui Olteniei. Alãturi de insti-
tuþia craioveanã, din Olte-
nia mai participã la expozi-
þie Muzeul Regiunii Porþi-
lor de Fier din Drobeta-Tur-
nu Severin, Muzeul de Ar-
heologie ºi Etnografie din
Corabia ºi Muzeul Romana-
þiului din Caracal.

Amenajarea expoziþiei
închide Secþia

de Istorie-Arheologie
pânã la vernisaj

Amplele lucrãri de ame-
najare, panotare ºi montare
a expoziþiei, ce impun utili-
zarea unui vast spaþiu expo-
ziþional, pentru manipularea
celor peste 1.000 de piese,
au impus închiderea tempo-
rarã a Secþiei de Istorie-Ar-
heologie a muzeului, în in-
tervalul 9-17 noiembrie. „De
asemenea, procedurile insti-
tuþionale, operaþionale în
domeniul instituþiilor de cul-
turã – muzee impun institui-
rea de mãsuri stricte de securizare a
zonelor de transport, manipulare, de-
pozitare ºi expunere a obiectelor de
patrimoniu, marea majoritate clasate
în categoria Tezaur naþional, pe întrea-

ga perioadã a expoziþiei, cu precãdere
însã în etapele iniþiale de predare/pre-
luare/gestionare a acestora”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de presã al
instituþiei.

Sâmbãtã, 14 noiembrie, ora 18.00, în Sala „Ion D. Sîrbu” a Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” va fi prezentatã prima producþie a stagiunii 2015-2016 a instituþiei: spectacolul
„Sfârºit”, în regia Letei Popescu. Distribuþia aduce în atenþia publicului actori tineri: George
Albert Costea, Romaniþa Ionescu, Raluca Pãun, Marian Politic, Cosmin Rãdescu. Acesta este
primul dintre cele douã proiecte regizoral-scenografice de dramaturgie contemporanã româ-
neascã declarate câºtigãtoare la cea de-a V-a ediþie a Concursului de proiecte regizoral-
scenografice pentru tinerii regizori ºi scenografi români, organizat de Naþionalul craiovean.
Duminicã, 15 noiembrie, de la aceeaºi orã, se va juca a doua reprezentaþie a spectacolului.

festivaluri de film internaþionale, printre care Sundance, SUA), „O
umbrã de nor...” (regia Radu Jude, prezentat în premierã la Cannes
în 2013) ºi pentru serialul TV „Animat Planet Show”.

Regizorul spectacolului este Leta Popescu, preocupatã de
dramatizarea literaturii contemporane româneºti pentru scenã,
dar ºi implicatã în proiecte interdisciplinare cu teme sociale ºi de
responsabilizare civicã. Leta Popescu activeazã atât în zona te-
atrului independent, cât ºi în teatrele de stat. În timpul studiilor
(2010-2015) a colaborat cu Teatrul Naþional Cluj-Napoca, fãcând
asistenþã de regie la „Steaua fãrã nume” (regia Alexa Visarion),
„Sânziana ºi Pepelea” ºi „Mein Kampf” (regia Alexandru Da-
bija), „Extratereºtrii Clandestini” (regia Eli Simon), ºi a partici-
pat la ateliere susþinute de regizorii Cristi Juncu, Bronwyn Twid-
dle, Alexandru Dabija, David Schwartz.

«„Sfârºit” este o poveste despre încercarea de a recrea legã-
turi, de a gãsi ceva, orice, de care sã te agãþi în momentele de
singurãtate, de fragilitate. Mã întreb ce îi (mai) leagã pe oamenii
care au pus – împreunã – „sfârºit” copilãriei, prin descoperirea

minciunii, a sexualitãþii, a
fricii, a rãzbunãrii. (...) Pa-
tru prieteni din copilãrie
se întâlnesc – din întâm-
plare – dupã înmormântarea celui de-al cincilea. Îi mai leagã ceva
pe aceºtia, în afarã de trecut? Nu ºtim. Au trãit împreunã cea mai
frumoasã  perioadã a vieþilor lor, iar acum se trezesc din nou
împreunã, într-un context straniu. Se mai poate schimba ceva
dupã o întâlnire importantã? Poate amintirea sã-i uneascã? Vom
vedea...», noteazã regizorul Leta Popescu.

Odatã cu aceastã premierã îºi face debutul scenografa Gloria
Gagu, absolventã al Facultãþii de Arhitecturã la Cluj-Napoca. În
timpul studiilor universitare, a obþinut o bursã de studii în Olan-
da ºi a participat la o serie de workshop-uri axate pe spaþiul
public. Interesatã de scenografia de teatru, Gloria Gagu a lucrat
prima datã în acest domeniu la Teatrul Naþional din Cluj-Napo-
ca, drept co-scenograf alãturi de Brânduºa C. Bãlan, la specta-
colul „American Dream” (regia Leta Popescu).

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei

TTTTTezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioaneezaur de aur ºi argint evaluat la aproape 70 de milioane
euro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmerieieuro, adus la Craiova sub escorta Jandarmeriei



ªTIRI

ªTIRI

cuvântul libertãþii / 9externeexterneexterneexterneexternemiercuri, 11 noiembrie 2015

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

David Cameron dã dureri  de cap Bruxel lesuluiDavid Cameron dã dureri  de cap Bruxel lesuluiDavid Cameron dã dureri  de cap Bruxel lesuluiDavid Cameron dã dureri  de cap Bruxel lesuluiDavid Cameron dã dureri  de cap Bruxel lesului
MIRCEA CANÞÃR

Dezbaterea privind viitorul
european a Regatului Unit a in-
trat într-o etapã decisivã, ieri, 10
noiembrie a.c. Prins între mediul
de afaceri eurofil ºi o majoritate
euroscepticã, premierul britanic
David Cameron a oficializat într-
o scrisoare trimisã preºedinte-
lui Consiliului European, Do-
nald Tusk, exigenþele pe care le-
a formulat, în direcþia UE, pen-
tru conducerea unei campanii în
favoarea menþinerii þãrii sale în
UE la referendumul, pe care a
promis cã îl va organiza pânã la
finele anului 2017. Dupã un dis-
curs extrem de pragmatic, mai
puþin ostil, chiar anti-Brexit, ros-
tit în faþa patronatului britanic,
luni dupã-amiazã, ieri într-un dis-
curs pronunþat de aceastã datã
la Institutul Regal pentru afaceri
internaþionale, premierul britanic
a anunþat cã va face campanie
“din tot sufletul ºi cu toatã încrederea” pentru
pãstrarea Marii Britanii în sânul UE reformate, cu
condiþia reducerii ambiguitãþii faþã de interesele
naþionale ale þãrii sale. Solicitãrile de reformã ale
Londrei, cuprinse în misiva adresatã lui Donald
Tusk, agaseazã partenerii europeni, mai ales în
absenþa detaliilor, care trebuie sã se reazeme pe
procedurile juridice existente în punerea lor în
operã. “Aceastã scrisoare nu constituie sfârºitul
procesului, ci începutul sãu”, a precizat ºeful di-
plomaþiei britanice Philip Hammond. În schimb mi-
nistrul Afacerilor Europene David Lidington, a
indicat cã un acord este posibil, la summitul din
17-18 decembrie. David Cameron vrea o Europã,
în care fiecare sã-ºi conducã viaþa sa, “o piaþã
comunã, nu o þarã comunã”, totul circumscris unei
flexibilitãþi a UE. Reiterate sunt 4 dosare esenþiale:
competititivitatea, protecþia statelor din afara zo-

nei euro, suveranitatea ºi imigraþia. Intenþiile libe-
rale de “aprofundare a pieþei unice, reducerea re-
glementãrilor ºi multiplicarea acordurilor comer-
ciale cu SUA, China ºi Japonia”, nu par greu dige-
rabile, în schimb David Cameron doreºte proteja-
rea bãncilor ºi lirei sterline în faþa ofensivei þãrilor
din zona euro. Restructurarea UE, în viziunea Lon-
drei, prevede ca cele 19 þãri membre ale zonei euro
sã nu poatã impune punctele lor de vedere celor
care nu fac parte din acelaºi eurogrup, în materie
de reglementãri financiare. O comunitate “multi-
divizatã” are interzisã orice discriminare pe bazã
de monedã, în sensul cã statele zonei nu pot sã
forþeze mâna celorlalte. În materie de suveraninta-
te, britanicii doresc o “uniune tot mai îngustã”.
Londra mai doreºte ranforsarea posibilitãþii care
sã permitã ca mai multe parlamente naþionale din
þãri membre, sã se poatã grupa pentru a evita de-

cizii ale UE. În fine, în materie de imi-
grare, britanicii doresc privarea resor-
tisanþilor altor þãri europene timp de 4
ani de alocaþii, dacã se instaleazã în Re-
gatul Unit. ªi David Cameron explicã
faptul cã 40% din europenii sosiþi pe
teritoriul britanic primesc beneficii so-
ciale. Calculul Londrei este simplu: pre-
zentând revedicãrile generale, nu de-
taliile, 10 Downing Street conteazã pe
un acord de principiu cu Consiliul Eu-
ropean la mijlocul lunii decembrie. Adi-
cã “undã verde” pentru consultãri ra-
pide, pânã ca adversarii sã ia vitezã, la
mijlocul anului viitor, când ar putea
avea loc referendumul concomitent cu
alegerile locale. Virtual prizonier al unui
bloc conservator favorabil Brexit, Da-
vid Cameron oscileazã între cele douã
câmpuri. Discuþiile în jurul “zonei euro”
se anunþã delicate, deºi Polonia ar pu-
tea bascula în câmpul Londrei. Franþa

susþine cã vrea sã negocieze, dar nu cu pistolul la
tâmplã. Pentru Germania negocierile cu Londra vin
într-un moment oribil, în plinã crizã a imigranþilor
ce riscã sã alimenteze populismul. Momentul este
bine ales de Londra, ceea ce înseamnã cã de fapt
campania referendumului a început. Bruxellesul
considerã ca extrem de problematice exigenþele
exprimate de David Cameron, privind limitarea
drepturilor strãinilor, ceea ce ar însemna de fapt
renegocierea relaþiilor între Londra ºi Bruxelles.
Franþa, Belgia ºi Spania vãd cu ochi rãi o Europã
“a la carte”, adicã pe mãsura dorinþelor britanice.
Dar Regatul Unit conteazã, la rândul sãu, pe Da-
nemarca, Suedia ºi Olanda care doresc cu orice
preþ evitarea Brexit. Mai clar, David Cameron vrea
sã reediteze cu victoria sa la referendumul scoþian
din 18 septembrie 2014, jucând ºi cartea costurilor
economice ale unui Brexit. Încurcatã poveste.

ªefi de stat ºi de guvern din aproa-
pe toate statele membre ale Uniunii
Europene (UE) ºi din peste 30 de þãri
africane participã astãzi, în capitala
maltezã Valletta, la negocieri pe tema
gestionãrii crizei migraþiei care afec-
teazã Europa. Summitul de douã zile
se încheie mâine ºi este urmat, ime-
diat, de o reuniune informalã a lideri-
lor UE, care vor evalua situaþia în
care se aflã încercarea lor de a rãs-
punde în comun celei mai mari miº-
cãri de populaþii de pe continent de
la al Doilea Rãzboi Mondial încoace.
Dintre cele 28 de state membre UE,
24 vor fi reprezentate în Malta la ni-
vel de ºefi de stat ºi de guvern, iar
celelalte patru la nivel de miniºtri,

Siria: Cel puþin 22 persoane
au fost ucise ºi alte 62 au fost
rãnite de obuze în Lattakia

Cel puþin 22 persoane au fost uci-
se ºi alte 62 au fost rãnite ieri, dupã ce
douã obuze au cãzut în estul oraºului
Lattakia, fief al regimului sirian. Aces-
ta este unul dintre bombardamentele
cele mai sângeroase îndreptate împo-
triva acestui oraº, care a fost relativ
ferit de la începutul rãzboiului în Siria,
în 2011. Totuºi, lupte au avut loc în
estul ºi nordul provinciei Lattakia, în-
tre mai multe grupãri rebele ºi armata
sirianã, susþinutã de miliþiile ºiite din
Hezbollahul libanez. De asemenea, la
Damasc, alt fief al regimului sirian al
preºedintelui Bashar al-Assad, o per-
soanã a fost ucisã ºi alte cinci au fost
rãnite de obuze lansate de rebeli asu-
pra mai multor cartiere, potrivit agen-
þiei de presã oficiale Sana. În oraºul
Duma, capitala administrativã a zonei
limitrofe Damasc, patru civili, printre
care ºi un copil, au fost uciºi marþi în
tiruri cu rachete ale armatei, a precizat
Observatorul Sirian pentru Drepturile
Omului (OSDO). Duma este în mod
regulat luatã ca þintã de regimul de la
Damasc.

Fostul cancelar vest-german
Helmut Schmidt a decedat,
la vârsta de 96 de ani

Fostul cancelar vest-german Hel-
mut Schmidt a decedat, ieri, la vârsta
de 96 de ani, a anunþat site-ul publica-
þiei “Die Welt”. Helmut Schmidt era
spitalizat în stare gravã în urma unei
obstrucþii vasculare la piciorul drept.
“Situaþia este foarte gravã”, declara-
se medicul personal al fostului cance-
lar. Nãscut la Hamburg pe 23 decem-
brie 1918, Helmut Schmidt a fost lider
al Partidului Social-Democrat (SPD) ºi
cancelar al Republicii Federale Germa-
nia în perioada 1974-1982. Anterior, a
fost ministru al Apãrãrii, în perioada
1969–1972, ºi ministru al Finanþelor, în
intervalul 1972–1974. Este considerat
unul din cei mai puternici ºi eficienþi
cancelari de dupã Konrad Adenauer.
Raþional, cumpãtat dar fumãtor inco-
rigibil, cu o concepþie de viaþã prusa-
cã, a avut însã probleme în a-ºi impu-
ne pe duratã punctul de vedere în in-
teriorul propriului partid, partidul so-
cial-democrat.

Turcia: Erdogan cere reforme
ºi o nouã constituþie

Preºedintele turc Recep Tayyip
Erdogan s-a pronunþat ieri pentru re-
forme ºi o nouã constituþie în urmã-
torii patru ani, dupã ce recentele ale-
geri anticipate de la 1 noiembrie au
readus partidului sãu Justiþie ºi Dez-
voltare (AKP) majoritatea absolutã
în parlament. “Alegerile de la 1 no-
iembrie au deschis patru ani de sta-
bilitate ºi încredere. Sã facem din
aceastã perioadã un timp al reforme-
lor, cu prioritatea unei noi constitu-
þii”, a afirmat Erdogan la Ankara, cu
prilejul unei ceremonii de comemora-
re a 77 de ani de la decesul fondato-
rului statului modern turc, Mustafa
Kemal Ataturk. Potrivit lui Erdogan,
preocupãrile legate de regim ar tre-
bui lãsate deoparte, astfel încât þara
sã se poatã concentra asupra viito-
rului sãu. Ieri, în raportul anual referi-
tor la progresele Turciei în vederea
aderãrii la blocul comunitar, Comisia
Europeanã a criticat o “tendinþã ne-
gativã” în ce priveºte respectarea sta-
tului de drept ºi “regrese grave” în
materie de libertate de exprimare, într-
o perioadã în care Uniunea Europea-
nã se aflã în pline negocieri cu Anka-
ra vizând cooperarea pentru stãvili-
rea valului de migraþie.

Compania aerianã germanã Luf-
thansa a iniþiat, ieri, procedurile le-
gale împotriva personalului de zbor
care a declanºat, de vinerea trecu-
tã, o grevã de opt zile, din cauza
restricþiilor privind drepturile de
pensionare. Reprezentanþii compa-
niei aeriene Lufthansa au anunþat
cã au lansat procedurile legale la
tribunalele din Dusseldorf ºi Dar-
mstadt pentru a contesta greva or-
ganizatã de sindicatul Ufo, care îi
reprezintã pe cei 19.000 de însoþi-
tori de zbor vizaþi de restricþiile pri-
vind drepturile de pensionare. Sin-
dicatul Ufo a anunþat iniþial cã în-
soþitorii de zbor vor intra într-o gre-

Criza imigranþilor: Un summit UE-Africa
este programat astãzi în Malta

potrivit unei liste cu participanþii,
furnizate de cãtre un diplomat. O
“prezenþã puternicã” este aºteptatã
din partea liderilor celor 35 de þãri
africane invitate, a declarat acest di-
plomat. Aceste state africane sunt
Djibouti, Egipt, Eritreea, Etiopia, Ke-
nya, Somalia, Sudanul de Sud, Su-
dan, Tunisia, Benin, Burkina Faso,
Camerun, Cap Verde, Republica
Centrafricanã, Ciad, Republica De-
mocraticã Congo, Coasta de Fildeº,
Gabon, Gana, Guineea, Guineea
Ecuatorialã, Guineea Bisau, Liberia,
Libia, Mali, Mauritania, Maroc, Ni-
ger, Nigeria, Republica Congo, Se-
negal, Sierra Leone, Gambia ºi Togo.
Algeria, Norvegia, Islanda ºi Elve-

þia urmeazã sã participa ca observa-
tori. Uniunea Africanã (UA) ºi Co-
misia Comunitãþii Economice a Sta-
telor din Africa de vest (ECOWAS)
vor fi, de asemenea, prezente la reu-
niune. Delegaþi din partea Agenþiei
europene pentru controlul frontie-
relor externe Frontex, Biroului euro-
pean pentru sprijin în domeniul azi-
lului (EASO) ºi agenþiilor de poliþie
internaþionalã Interpol ºi europea-
nã Europol ºi-au confirmat de ase-
menea participarea. La summit ºi-a
anunþat participarea ºi preºedintele
Parlamentului Eurpan (PE) Martin
Schulz. Între alþi invitaþi se mai aflã
secretarul general al ONU Ban Ki-
moon ºi delegaþii din partea Organi-

zaþiei Internaþionale pentru Migraþii
(OIM), Înaltului Comisar ONU pen-
tru Refugiaþi, Biroului Înaltului Co-
misar ONU pentru Drepturile Omu-
lui (OHCHR) ºi Programului ONU
pentru Dezvoltare (UNDP). Delega-
þii din partea Ligii Arabe, Autoritãþii
Interguvernamentale pentru Dezvol-
tare (IGAD), Comunitãþii economice
a statelor din Africa Centralã (CE-
EAC), Comunitãþii de dezvoltare a
Africii australe (SADC) ºi Centrului
internaþional pentru dezvoltarea po-
liticiilor migratorii (ICMPD) urmeazã,
de asemenea, sã participe. Federaþia
Internaþionalã a Societãþilor de Cru-
ce Roºie ºi Semilunã Roºie va fi, de
asemenea, prezentã la reuniune.

Lufthansa dã în judecatã însoþitorii de zbor pentru
organizarea grevei declanºate vinerea trecutã

vã de opt zile, cea mai lungã grevã
de acest fel, care va continua pânã
vineri. Din cauza grevei, Lufthan-
sa a fost obligatã sã anuleze, marþi,
136 de curse, dintre care 126 inter-
continentale ºi zece fiind conexiuni
pe teritoriul Europei, dupã ce com-
pania a anunþat, printre altele, cã
va mãri vârsta de pensionare de la
55 de ani la 56 de ani. Aeroporturile
vizate marþi de greva personalului
Lufthansa au fost cele din Frank-
furt, Munchen ºi Dusseldorf. Luf-
thansa a anunþat duminicã anula-
rea a 929 de zboruri pentru ziua de
luni, fiind afectaþi aproximativ
113.000 de pasageri.
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Cei rãmaºi

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:35

Au trecut trei ani de la o zi de 14
octombrie când 140 de milioane
de oameni din întreaga lume au
dispãrut ca prin minune. Este
Rãpirea biblicã? Vine sfârºitul
lumii? Nimeni nu ºtie nimic, dar
evenimentul supranatural are
consecinþe vizibile asupra între-
gii lumi. Într-o suburbie a New
York-ului, poliþistul Kevin Garvey
face tot posibilul sã menþinã
mãcar o aparenþã de normalitate
în comunitatea traumatizatã...

În numele regelui III

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

"În numele regelui" este un
film de acþiune ºi aventurã
inspirat din seria de jocuri
video "Dungeon Siege". Un
asasin plãtit care vrea sã se
retragã trebuie sã îndeplineas-
cã o ultimã misiune. Trebuie
sã ajungã în trecut ºi sã rea-
ducã pacea într-un regat do-
minat de haos.
Regia: Uwe Boll
Cu: Bashar Rahal, Dominic

Purcell, Ralitsa Paskaleva

Bona de la forþele
speciale

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Vin Diesel este întruparea
eroului modern... sare din
avion, conduce maºini de
curse, se bate cu cei mai rãi
tipi din lume ºi iese basma
curatã din acþiuni pe care nici
James Bond nu le-ar fi reuºit.
Iar dacã pânã acum nimic nu
i-a venit de hac, de data asta,
marea provocare la care e
supus, e sã facã pe dãdaca
unor copii nãstruºnici...

MIERCURI - 11 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
12:00 Teleshopping
12:30 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Express economic
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Ediþie specialã
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:10 Summer
2008, Marea Britanie, Dramã
00:40 Gãri de poveste
01:40 Tot ce conteazã
02:30 În grãdina Danei
03:00 Telejurnal
03:50 Vorbeºte corect!
03:55 Superconsumatorul
04:45 Ediþie specialã
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Nimic prea bun pentru un

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 Telejurnal TVR 2
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Mãrturii despre o viaþã

exemplarã
20:10 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:10 Poliþistul
1972, Franta, Crimã
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
00:00 La fix
01:00 Mic dejun cu un campion
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:15 Arta fericirii
03:30 Naturã ºi sãnãtate

TVR 2

07:15 Godzilla 3D
09:15 Liza, zâna-vulpe
10:55 Banksy în New York
12:15 Mireasa Moartã
13:35 Adio, dar mai stau

puþin
15:10 În mijlocul furtunii
16:40 Aºa e viaþa
18:15 Belle
20:00 Paddington
21:35 Cei rãmaºi
22:35 De vorbã cu Blunt
23:10 Evadare disperatã
00:50 Bãieþii care fac istoria
02:40 Everly
04:15 Avionul cu ºerpi
06:00 Adio, dar mai stau

puþin

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
00:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Jocul minciunilor
2011, SUA, Dramã, Mister
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

09:00 Teleshopping
09:15 Iertare (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Rosario (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Iertare
20:00 Rosario
22:00 Inimã de þigan
23:00 Floarea din Caraibe
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Iertare (R)
02:30 Doamne de poveste
03:30 Inimã de þigan (R)
04:15 Doctorul casei
05:15 Doamne de poveste
06:00 Vorbeºte lumea

08:15 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Cei trei Ninja lovesc din

nou (R)
14:15 Confesiunile unei mirese

(R)
16:15 La bloc
18:30 Noul Domn Jordan
20:30 În numele regelui III
22:15 Avanpostul
00:15 În numele regelui III (R)
02:00 Cine A.M.
06:00 Noul Domn Jordan (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Bona de la forþele speciale
2005, SUA, Acþiune, Comedie
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Un destin la rãscruce (R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus din inima României

(R)
08:20 Focus Magazin (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:10 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Mondenii
2006, România, Comedie
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Focus Magazin (R)
00:00 Cronica cârcotaºilor (R)
00:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
02:15 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
03:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
03:45 Cireaºa de pe tort (R)
05:15 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK:

Episodul 478
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri, 11 noiembrie - max: 18°C - min: 6°C

$
1 EURO ........................... 4,4562 ............. 44562
1 lirã sterlinã................................6,2666....................62666

1 dolar SUA.......................4,1494........41494
1 g AUR (preþ în lei)........145,8776.....1458776

Cursul pieþei valutare din 11 noiembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
TODEA GHEORGHE ªI TO-

DEA ADRIANA titulari al proiec-
tului 3 Construire 3 Târgul mo-
þilor3  cu vânzare  zilnicã de che-
restea, reorganizare stive ºi
reamplasare 8 magazii-con-
strucþii temporare (intrare în le-
galitate) 3 anuntã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului
Dolj: proiectul nu se supune
evaluãrii impactului asupra me-
diului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate, în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare
adecvatã pentru proiectul “Con-
struire  “Targul Moþilor” cu vân-
zare zilnicã de cherestea, reor-
ganizare stive ºi reamplasare 8
magazii-construcþii temporare
(intrare în legalitate)” propus a
fi amplasat în Com. Podari, sat
Balta Verde, T8 P16, 17, 18, jud.
Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funda-
menteazã  pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj din Municipiul
Craiova, str.Petru Rareº nr. 1,
jud. Dolj, în zilele de luni - joi,
între orele 8.00-16.30 ºi vineri în-
tre orele 8.00-14.00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de inter-
net http://apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicarii pre-
zentului anunþ, pânã la data de
17.11.2015.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu (Titularul proiectului) S.C.
ESPA OIL SRL anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Construire staþie car-
buranþi GPL„ propus a fi amplasat
în Dãbuleni, str. Caracal Nr. 6A. In-
formaþiile privind proiectul propus
ºi observaþiile publicului pot fi con-
sultate ºi se primesc zilnic la sediul
ARPM Craiova, strada Petru Rareº,
nr.1. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, Nr. 1.

S. C . PIEÞE ªI TÂRGURI CRA-
IOVA SRL organizeazã concurs  în
vederea ocupãrii postului vacant de
ºofer, perioadã nedeterminatã, în
data de 03.12.2015. Concursul se va
desfãºura la sediul SC PIEÞE ªI
TÂRGURI CRAIOVA SRL din str.
Calea Bucureºti, nr. 51, dupã cum
urmeazã: - în data de 03.12. 2015 ora
11.00,  probã scrisã; - în data de
08.12.2015, ora 11.00, interviu. Dosa-
rele se vor depune pânã la data de
25.11.2015, orele 10.00, la sediul SC
PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL -
Compartimentul Resurse Umane,
Salarizare. Tematica ºi condiþiile de
participare vor fi afiºate la sediul so-
cietãþii. Relaþii suplimentare la  nu-
mãrul de telefon  0251/410696.

CASPICA STAR SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu privind activitatea «STA-
ÞIE MIXTÃ DISTRIBUÞIE CARBU-
RANÞI» ce se desfãºoarã în comu-
na Carpen, judeþul Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1, zil-
nic între orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj pânã la data de 26.11.2015.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comer-
cialã angajeazã dul-
gheri-fierari. Salariu
motivant, punct de lu-
cru Stadion Oblemen-
co- Craiova. Telefon:
0726/513.672, 0766/
334.114.

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

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

Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþur i
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilita-
te. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu
trei camere, deco-
mandat, zona Rama-
da. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Tele-
fon: 0769/477.662.

Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
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 casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Tele-
fon: 0727/316.893.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte,
grãdinã în Livezi -
Podari, ªoseaua
Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craio-
va, str. Recunoºtin-
þei, nr. 45.
Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã -
5 camere, 2 bãi, 1 li-
ving cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.
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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.

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.
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 între case
în Popoveni 2500
sau 5000 mp. Tele-
fon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.

Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren 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 Dacia Nova T,
fabricaþie 1998, 62.000
Km proprietar. Telefon:
0720/ 927.206.
Vând Logan culoare
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
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

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

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, bu-
telii naragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând centralã termicã
electricã tip EKCOL 1
NF 8- 500lei, Vanã
deviatoare 3 cai SF
20E- 200 lei, Boiler-
100 l Romstal – 200
lei. 0745/ 350.608.
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 canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
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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 Romaneºti. Te-
lefon: 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
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

Cort 4 persoane,
douã compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu  20 litri nouã,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat
tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
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 Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.

Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
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.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã 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 Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Tele-
fon: 0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez o camerã la
bloc la o fatã cu posi-
bilitãþi de platã a chiriei
ºi utilitãþilor lunar. Te-
lefon: 0726/497.404.
Primesc urgent în gaz-
dã o fatã la bloc Calea
Bucureºti. Costul chirie
+ întreþinere- 500 lei. Te-
lefon: 0762/850.986.
Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.

Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament 2
camere decomanda-
te, Craioviþa Nouã -
Nitela, tot confortul,
etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã loia-
lã, sincerã cu locuinþã
1,65- 70/80, plãcutã,
fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil.Telefon: 0723/
684.511.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Universitatea Craiova a
trecut cu bine peste sincopa din
“ªtefan cel Mare”, depãºind, luni
searã, la Polivalentã, una dintre
grupãrile tari ale campionatului,
CSM CSU Oradea, scor 73-68,
în epilogul rundei cu numãrul 7.

Alb-albaºtrii au început în for-
þã, conducând cu 8-2, dar jucã-
torii pregãtiþi de Cristian Achim
au avut o replicã pe mãsurã,
SCM mai rãmând cu un singur
punct avans la capãtul primelor
10 minute, 16-15. Minima di-
ferenþã avea sã se rãgãseascã
pe tabelã ºi la sfârºitul sfertului
trei, dupã douã manºe încheia-
te la egalitate, la 20 ºi la 11.
Echilibrul s-a menþinut pânã la
52-52, moment din care oame-
nii lui Oliver Popovic au reuºit
opt puncte consecutive, sufi-
cient cât bihorenii sã nu le mai
pericliteze victoria. Una graþie
cãreia s-au întors în fotoliul de
lider.

Americanul Aaron Westley

Bozovic ºi compania înving Oradea ºi revin în frunteBozovic ºi compania înving Oradea ºi revin în frunteBozovic ºi compania înving Oradea ºi revin în frunteBozovic ºi compania înving Oradea ºi revin în frunteBozovic ºi compania înving Oradea ºi revin în frunte
Rezultatele complete ale etapei

a 7-a: Energia Tg. Jiu – U-BT Cluj
74-63, Phoenix Galaþi – Atlassib
Sibiu 64-78, BC Timiºoara – Gaz
Metan Mediaº 92-86, BCM-U Pi-
teºti – BC Mureº 70-62, Dinamo –
Steaua 60-76, SCM U Craiova –
CSM CSU Oradea 73-68.

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

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

Johnson a izbutit cele mai multe
puncte (15), însã titlul de cel
mai eficient jucãtor al SCM-ului,
cu un indice de 18, i-a revenit
lui Milivoje Bozovic (foto), care
a încheiat ºi în double-double,
14 puncte ºi 11 recuperãri. Po-
diumul realizatorilor a fost com-
pletat de cãtre Cãtãlin Burlacu
(11p), secondat de Bozo Djura-
sovic (9), Djordje Micic (8), Bog-
dan Popescu (7), Nicholas Co-
vington (5) ºi  Milos Grubor (4).

La finalul jocului, Bogdan Po-
pescu a spus: “E o mare victo-
rie pentru noi, dupã eºecul de la
Dinamo. Am întors pagina ºi în
faþa acestui public extraordinar
am scos-o bine la capãt. Du Di-
namo, tot jocul am jucat prost.
Am avut noroc cu Cãtãlin (n.r.
Cãtãlin Burlacu), care a reuºit
niºte aruncãri de la distanþã ºi
ne-a þinut în joc. În repriza a
doua a fost colaps total (n.r. 26-
49, dupã 45-34 la pauzã). Am
oprit Oradea la 68 de puncte,

ceea ce e un lucru extraordinar.
Cu Dinamo defenisva nu a mers.
Am greºit mult, dar e bine cã am

tras învãþãmintele necesare ºi am
corectat acum”.

Runda viitoare, sâmbãtã de la

ora 19:00, SCM U întâlneºte, în
deplasare, într-un veritabil derby
de clasament, pe Atlassib Sibiu.

Handbalistele de la SCM Cra-
iova ºi-au aflat, ieri, adversara din
runda inauguralã a Cupei Româ-
niei. Fetele Simonei Gogârlã vor
evolua în optimile de finalã, pe
teren propriu, contra celor de la

SCM Craiova – U Cluj,
în optimile Cupei României

U Alexandrion Cluj.
În actuala ediþie a Ligii Naþio-

nale, unde ocupã locurile 8, res-
pectiv 10 (dupã 11 etape), Cra-
iova a reuºit s-o batã clar pe U
Cluj, chiar sub poalele Feleacu-

lui, scor 38-28.
Dacã amintim ºi cele petrecu-

te în sezonul trecut al competi-
þiei KO, SCM a pãtruns în final-
four-ul de la Baia Mare, unde a
încheiat a treia, dupã ce în semi-
finale a pierdut dramatic în faþa
campioanei CSM Bucureºti, pen-
tru a învinge-o apoi pe U Neptun
Constanþa. Datoritã acestei per-
formanþe, handbalistele noastre
au pus mâna, în premierã, pe un
loc de cupã europeanã, este vor-

ba despre Cupa Cupelor. Debu-
tul se va consemna în 21 noiem-
brie, când Craiova se va duela,
în prima manºã din turul trei, cu
sârboaicele de la Radnicki Kra-
gujevac. O zi mai târziu se va dis-
puta ºi returul, ambele dispute
fiind programate în Bãnie.

Programul celorlalte partide
din optimile de finalã: CSM Plo-
ieºti – HCM Baia Mare, HCM
Roman – Loc 1 Divizia A/Seria A
la sfârºitul turului, HC Dunãrea

Brãila – HCM Râmnicu Vâlcea,
Corona Braºov – CSM Bucureºti,
HC Alba Sebeº – HC Zalãu, CSM
Unirea Slobozia – CS Mãgura
Cisnãdie, Rapid Bucureºti – Loc
1 Divizia A/Seria B la sfârºitul
turului.

Meciurile vor avea loc într-o
singurã manºã, pe terenul primei
echipe, în data de 27 aprilie
2016. În caz de egalitate, se va
trece direct la executarea arun-
cãrilor de la 7 metri.

Cinci luptãtori de la Clubul Sportiv
Universitatea Craiova au participat în
perioada 6-8 noiembrie la Finala Campio-

LUPTE

Medalii pentru toþi craiovenii,
la Naþionalele Under 23

natului Naþional de lupte Under 23,
competiþie ce a avut loc la Odorheiu
Secuiesc. Fiecare dintre cei cinci a

obþinut câte o medalie,
iar Universitatea s-a
clasat la final pe locul
al treilea în clasamentul
pe cluburi

Dupã ce tot în acest
an obþinuse titlul de
vicecampion naþional la
seniori, Ion Plop (foto
centru) ºi-a însuºit
aurul, la categoria 74
kg, în vreme ce Sergiu
Constantin ºi Alexandra
Anghel au câºtigat
medaliile de argint la
categoriile 57, respec-
tiv 63 kg. Medaliile de
bronz au fost aduse de
cãtre Ionuþ Rãduicã (70
kg) ºi Cristian Surugiu
(65 kg).

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga a II-a:

Gaz Metan Mediaº – Chindia Târgoviºte,
ACS Berceni – Rapid.

DIGI SPORT 2
11:00, 15:00 – MOTO GP – Teste

presezon, la Valencia, în Spania / 18:00 –
VOLEI (F) – Liga Campionilor: CS
Volei Alba Blaj – Nordmeccanica
Piacenza / 20:00 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Flen-
sburg Handewitt – HC Prvo
Zagreb.

DIGI SPORT 3
19:45 – BASCHET (M) –

Eurocupa: Steaua CSM Exim-
bank – Buducnost Podgorica.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOT-

BAL – Liga a II-a: Gaz
Metan Mediaº – Chindia
Târgoviºte, ACS Berceni
– Rapid.

DOLCE SPORT 2
21:30 – VOLEI (M) Italia:

Padova – Lube Banca Citanova.
EUROSPORT
21:00 – FOTBAL (F) – Liga Cam-

pioanelor.
EUROSPORT 2
18:00, 20:00 – BASCHET (M) –

Eurocupa: Unics Kazan – Trab-
zonspor, Hapoel Ierusalim – Krasny
Oktyabr.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

HANDBAL (F)

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃBASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ
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1. Astra 17 11 3 3 29-20 36
2. Viitorul 17 9 5 3 32-16 32
3. Steaua 17 8 6 3 23-15 30
4. Pandurii 17 8 6 3 21-15 30
5. Dinamo 17 7 6 4 19-18 27
6. ASA 17 6 8 3 19-13 26
7. Craiova 17 6 5 6 19-15 23
8. CSMS Iaºi 17 6 4 7 14-20 22
9. CFR Cluj 17 7 6 4 24-17 21
10. ACS Poli 17 3 6 8 12-22 15
11. Concordia 17 3 5 9 16-25 14
12. Botoºani 17 2 7 8 16-28 13
13. Voluntari 17 1 7 9 13-27 10
14. Petrolul 17 1 8 8 10-18 5

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVII-a
CSMS Iaºi – Pandurii 1-0
Viitorul – Astra 1-2
FC Voluntari – CFR Cluj 2-2
ACS Poli – Dinamo 0-1
„U” Craiova – ASA 1-1
Steaua – FC Botoºani 5-3
Petrolul – Chiajna 1-1

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Bãlgrãdean – Ezitant la cele
trei faze de gol ale oaspeþilor. La
douã dintre ele, inclusiv la gol, a
respins mingea în faþã, iar în de-
butul meciului putea ieºi mult mai
devreme din poartã la mingea care
l-a depãºit pe Popov, Romario rã-
mânând în poziþie de gol.

Dumitraº - În prima reprizã
a fost întors pe toate feþele de Ro-
mario Kortzorg. În partea a doua a
creat superioritate cu învãluirile din
bandã ºi a oferit câteva centrãri utile.
A avut ºi el ocazia sa de gol, în de-
butul reprizei secunde, cu o lovitu-
rã de cap deviatã în corner.

Popov – Meci bun al bulga-
rului. Pe atac poziþional ºi la inter-
cepþie este nedepãºit, când este
prins pe vitezã are mari probleme.

Kay – Unul dintre cei mai buni
jucãtori ai Craiovei în meciul cu
ASA. Cu detenta sa a rezolvat
multe mingi trimise spre careul lui
Bãlgrãdean. A reluat bine la corne-
rul executat de Zlatinski, dar min-
gea a trecut milimetric de capul lui
Bawab ºi de poartã.

Vãtãjelu – Mingea trimisã de
el cu dreptul, pe final, îl depãºise pe
Stãncioiu ºi se îndrepta spre plasã,
dar dintr-un smoc de iarbã a ieºit
din cadrul porþii. Pasiv la reluarea lui
Jazvic de 1-0. A irosit lovitura liberã
de la 25 de metri din repriza a doua,
ºutând departe de poartã.

Nuno Rocha – Prestaþie
mai convingãtoare în banda dreap-
tã, ºi-a pus în valoarea viteza, de-
pãºindu-l pe Golanski destul de
des. A scos mai multe lovituri libe-
re, inclusiv pe cea din care am ega-
lat. Reluarea sa cu capul din repri-
za a doua a sãrit din gazon peste
poartã, înregistrându-se doar o altã
ratare imensã.

Cu excepþia lui Popov ºi Mateiu,
restul titularilor Universitãþii au avut

ocazii de gol în meciul cu ASA ºi
niciunul nu a reuºit sã marcheze

Zlatinski –Apare mereu în
fazele decisive. A executat lovitura
liberã din care oaspeþii au marcat în
propria poartã ºi a þintit bara cu un
ºut de la 30 de metri. A pasat la ma-
joritatea ocaziilor ªtiinþei din partea
secundã, servindu-i pe Kay, Rocha,
Dumitraº sau Curelea. Totuºi, când
are mingea, refuzã parcã sã avanse-
ze în terenul advers, chiar dacã are
spaþiu, cãutând mereu sã paseze. La
golul oaspeþilor a fost pasiv pe res-
pingere, atât el cât ºi Vãtãjelu asis-
tând la reluarea lui Jazvic.

Mateiu – ªi de aceastã datã a
fost printre remarcaþi, munca sa la
mijloc fiind esenþialã. L-a dominat
pe N’Doye în duelurile directe. Uni-
cul reproº i s-ar putea face cã nu º-
a blocat pe Romario la ºutul care a
precedat deschiderea scorului.
Ignorat pe nedrept de Iordãnescu
la selecþie, Mateiu este de departe
cel mai bun jucãtor al ªtiinþei în
acest sezon. Va lipsi la Chiajna, dupã
ce a încasat al patrulea cartonaº
galben în campionat.

Bancu – Începe ezitant meciu-
rile, dar treptat capãtã consistenþã în
joc. A avut o prestaþie bunã ºi cu
ASA, depãºindu-ºi des adversarii di-
recþi, învãluind în permanenþã ºi co-
borând în permanenþã în defensivã.
Centrarea sa ºutatã era assist pentru
Nuno Rocha, dar un picior salvator
al lui Bejan a pãstrat remiza.

Bawab – Chiar dacã nu a avut
multe ocazii de poartã, a fãcut unul
din meciurile bune ale sale din acest
sezon, deºi nu se antrenase aproape
toatã sãptãmâna. A jucat mult pen-
tru coechipieri, a fost în permanen-
þã dispus sã preia între cele douã linii
de apãrare ale oaspeþilor. A fost de
douã ori oprit aiurea de arbitru, în
prima reprizã când se afla singur în

mijlocul careului advers ºi nu s-a lã-
sat avantaj ºi când scãpase în ban-
dã, în partea secundã ºi s-a dictat
ofsaid. A fost atât de aproape de min-
gea trimisã cu capul de Kay cu un
sfert de orã înainte de final.

Curelea – La revenirea ca
titular, dupã meciul de Cupã de la
Bacãu, atacantul n-a fãcut un meci
rãu, dar a ratat trei ocazii mari de a
marca. În prima reprizã s-a lãsat
pe spate cât a ºutat într-o minge
ajunsã la el întâmplãtor. În partea
a doua l-a nimerit pe Stãncioiu din
douã situaþii excelente, la o lovitu-
rã liberã executatã rapid ºi cu o
loviturã de cap din 6 metri. A fost
schimbat ºi pentru cã avea deja un
galben ºi era destul de nervos din
cauza ratãrilor.

Bãluþã – Unicul jucãtor introdus
de Sãndoi pe parcursul jocului nu a
adus niciun plus ºi probabil ºi prestaþia
lui l-a determinat pe antrenor sã nu mai
apeleze la altã înlocuire.  
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