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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Acum, Popescule, pentru cã a ajuns
ºeful partidului, precis Bãsescu o sã
vrea iar sã fie ori primar, ori minis-
tru sau, de ce nu, preºedinte!
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Prezenþa la Craiova a Excelenþei Sale

Marcin Wilczek, ambasadorul Poloniei la
Bucureºti, prilejuitã de „Stagiunea Euro-
pa” a Filarmonicii „Oltenia” ºi de verni-
sajul expoziþiei “Parcuri Naþionale din Po-
lonia”, gãzduitã în holul central al Univer-
sitãþii, are o simbolisticã aparte, chiar dacã
se circumscrie unei prietenii statornice. Ea
atestã perenitatea acestei prietenii, din-
colo de conjuncturi politice, altminteri fi-
reºti. ªi România ºi Polonia au, de datã
recentã, preºedinþi noi – Andrezj Duda,
respectiv Klaus Iohannis –, dar ºi guverne
noi. În Polonia, în urma alegerilor legisla-
tive, derulate în urmã cu puþinã vreme,
prin victoria PiS, partidul condus de Ja-
roslaw Kaczinski, premierul desemnat
este Beata Szydlo (52 de ani) – studii etno-
grafice la Universitatea din Cracovia – fost
primar al oraºului sãu natal Brzeszcze, dar
ºi parlamentar, care succede tot unei fe-
mei, Ewa Kopacz (Platforma civicã).
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Tragedia de la Clubul Colectiv

Tragedia de la clubul Colectiv a marcat profund o þarã întreagã. Numãrul mare de victime, dar mai
ales povestea din spatele fiecãrei drame, trãite de cei prinºi sub ploaia de foc, au generat multã emoþie.
Medicii s-au confruntat ºi ei cu o situaþie nemaiîntâlnitã: 150 de pacienþi cu arsuri, unele mai grave ca
altele. Au fost tineri care au murit în prima searã, unii dupã o sãptãmânã, alþii dupã douã...
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Tragedia din Colectiv: bilanþul
deceselor a ajuns la 55

O altã pacientã rãnitã în incendiul
din Colectiv, Loredana Dãrescu, a
murit, ieri, în spitalul din Germania
unde fusese transferatã, fiind a 55-a
persoanã decedatã în urma incendiu-
lui de acum douã sãptãmâni. Loreda-
na Dãrescu avea 29 de ani, era din
Brãila ºi lucra la Bucureºti pentru o
companie americanã. Dupã incendiul
din 30 octombrie, din clubul Colec-
tiv, familia ºi prietenii tinerei au creat
o pagina Facebook, “Donaþi pentru
Loredana Dãrescu”, dar ºi un site cu
numele ei, tot pentru strângerea de
fonduri. Ea a fost transferatã în stare
gravã, în 10 noiembrie, de la Spitalul
de Arºi din Capitalã, la BG Clinic Lud-
wigshafen din Germania, unde a tre-
cut printr-o intervenþie chirurgicalã.
Tânãra era însoþitã în Germania de
sora ei. Iniþial, ea a fost internatã la
Spitalul “Sfântul Pantelimon” din
Capitalã. La spitale din Germania au
ajuns cinci rãniþi din Colectiv, trei au
plecat pe cont propriu, printre care ºi
un cetãþean german, iar alte douã au
fost transferate. Numãrul victimelor
a ajuns, ieri, la 55.

PSD va prezenta, duminicã,
bilanþul guvernãrii Ponta

Partidul Social Democrat va face,
duminicã, bilanþul guvernãrii Ponta,
care va fi prezentat la o conferinþã de
presã programatã dupã ºedinþa Co-
mitetul Executiv Naþional al partidu-
lui (ora 13.00). Preºedintele PSD, Li-
viu Dragnea, a anunþat, miercuri,
dupã întâlnirea cu premierul desem-
nat Dacian Cioloº, cã va prezenta un
bilanþ al guvernãrii PSD-UNPR-
ALDE, ‘’o guvernare foarte bunã
care a început în 2012'’. “Vrem sã arã-
tam într-una din zilele urmãtoare cam
cum lasã România guvernarea PSD-
UNPR-ALDE. Vorbim de o guverna-
re foarte bunã, vorbim de o perioadã
care a început în 2012, când USL a
preluat România într-o situaþie nu
foarte fericitã din punct de vedere
economic ºi lãsãm România într-o si-
tuaþie foarte bunã, cu o creºtere eco-
nomicã durabilã ºi sãnãtoasã, cu
macroechilibrele foarte bine susþinu-
te. ªi cred cã trebuie sã prezentãm
publicului care este situaþia actualã,
adicã ce preia acest Guvern”, a afir-
mat atunci preºedintele PSD.

Premierul desemnat Dacian
Cioloº va prezenta, cel mai pro-
babil duminicã, lista miniºtrilor
care ar urma sã fie înaintatã luni
Parlamentului, odatã cu progra-
mul de guvernare al noului Cabi-
net, în vederea votului de înves-
tire, potrivit unor surse politice.

Marius Nica, ministru al Fon-
durilor Europene în Guvernul
Ponta, ºi-ar putea pãstra porto-
foliul în Cabinetul pe care îl pre-
gãteºte premierul desemnat Da-
cian Cioloº, alte nume care s-ar
putea afla pe lista propunerilor
de miniºtri fiind Laura ªtefan –
Ministerul Justiþiei ºi Dan Dun-
gaciu – MAI. Alþi membri ai Gu-
vernului Ponta care s-ar putea
regãsi pe lista miniºtrilor propuºi
de premierul desemnat sunt So-
rin Cîmpeanu (Ministerul Educa-
þiei) ºi Bogdan Aurescu (Minis-
terul Afacerilor Externe), deºi UDMR a precizat,
prin vocea liderului Kelemen Hunor, cã nu este de
acord cu pãstrarea actualului ministru de Externe.

Între noii miniºtri ai Cabinetului pregãtit de Da-
cian Cioloº s-ar putea afla Laura ªtefan, coordo-
nator al activitãþilor anticorupþie pentru Expert
Forum, cãreia i s-ar fi propus, potrivit surselor ci-
tate, sã preia conducerea Ministerului Justiþiei. De
asemenea, numele lui Dan Dungaciu, director al
Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþiona-
le al Academiei Române, este vehiculat pentru
Ministerul Afacerilor Interne. O altã variantã, însã
nu prima luatã în calcul, pentru acest minister ar fi
fostul ministru al Internelor din guvernarea CDR
Constantin Dudu Ionescu, în prezent consilier de
stat în cadrul Administraþiei Prezidenþiale, la De-

Iniþiativa România cere liderilor
politici excluderea din partid a tu-
turor politicienilor inculpaþi, trimiºi
în judecatã, condamnaþi nedefini-
tiv sau definitiv pentru fapte pe-
nale grave, în special de corupþie
ºi conexe, demisia acestora din
funcþiile publice deþinute ºi anga-
jamentul public cã niciunul dintre
aceste nume nu se va mai regãsi
pe listele partidelor la alegerile din
2016, se aratã într-un comunicat de
presã al organizaþiei.

 Lista neagrã prezentatã de Ini-
þiativa România cuprinde un nu-
mãr de 128 de nume de politicieni
care au fost inculpaþi – 7 de depu-
taþi sau eurodeputaþi, 26 de sena-
tori, 28 de preºedinþi sau vicepre-
ºedinþi de consilii judeþene ºi 17
primari ai municipiilor reºedinþã de
judeþ – ºi a fost realizatã pe baza
informaþiilor din presã ºi de pe site-
ul DNA. Printre cei nominalizaþi fi-
gureazã:

- Victor Ponta, deputat PSD ºi
fost premier, trimis în judecatã
pentru fals în înscrisuri, spãlare
de bani ºi complicitate la evaziu-
ne fiscalã

- Liviu Dragnea, trimis în jude-
catã de DNA ºi condamnat în pri-
mã instanþã pentru folosirea influ-
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partamentul de Securitate Naþionalã.
Fostul secretar de stat Achim Irimescu, actual

ministru-consilier în cadrul Reprezentanþei perma-
nente a României la Bruxelles, ar putea prelua Mi-
nisterul Agriculturii în noul Cabinet condus de
premierul desemnat Dacian Cioloº, potrivit unor
surse politice, dupã refuzul lui Mihail Dumitru. Pre-
ºedintele Federaþiei Organizaþiilor Neguvernamen-
tale pentru Copil (FONPC), Bogdan Simion, este
una dintre variantele luate în calcul pentru porto-
foliul de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei
Sociale ºi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), au
declarat, pentru Mediafax, surse oficiale. Un alt
nume luat în calcul este cel al sociologului Vasile
Dâncu (PSD), care ar putea prelua portofoliul Dez-
voltãrii Regionale ºi funcþia de vicepremier.

Premierul desemnat Dacian Cioloº a
scris, joi, pe Facebook, cã lucreazã la
„o echipã solidã”, procesul de selecta-
re a miniºtrilor este încã în desfãºurare,
iar lista miniºtrilor va fi prezentatã la
sfârºitul acestei sãptãmâni, mulþumind
pentru „sutele de mesaje” de susþine-
re. Tot joi, la finalul discuþiilor cu toate
grupurile parlamentare, Dacian Cioloº
a declarat cã nu intenþioneazã sã schim-
be structura Guvernului, iar pentru fie-
care proiect major în parte vor fi purta-
te negocieri, astfel încât sã fie formatã
o majoritate în Parlament. „Sunt con-
ºtient, fiind un Guvern de tehnocraþi,
cã dincolo de votul de învestiturã, ma-
joritãþile se vor constitui în Parlament
ºi vor trebui negociate pentru fiecare
proiect major în parte. Asta va presu-
pune un dialog intens cu partidele po-
litice”, a spus acesta.

Lista noului Cabinet ºi programul
de guvernare ar urma sã fie înaintate

luni conducerii Parlamentului, pentru ca apoi sã
înceapã audierea candidaþilor pentru portofoliile
ministeriale în comisiile de specialitate ale Parla-
mentului. Potrivit acestui calendar, audierile ar
urma sã fie finalizate marþi, când ar putea avea loc
ºi votul de învestire.

Parlamentul acordã încredere Guvernului cu
votul majoritãþii deputaþilor ºi senatorilor. Ast-
fel, pentru a fi învestit, noul Guvern are nevoie
de voturile favorabile a 274 de parlamentari, în
total fiind 547 de senatori ºi deputaþi. În actuala
configuraþie a Parlamentului, PSD are 197 de
senatori ºi deputaþi, PNL – 176, UNPR – 64,
ALDE – 37, UDMR – 25, PND – 12, grupul mino-
ritãþilor naþionale – 17, alþi 14 deputaþi ºi 5 sena-
tori fiind neafiliaþi.

Lista neagrã: Iniþiativa România cere liderilor politici
excluderea a 128 de politicieni cu probleme în justiþie.

Iniþiativa România, organizaþie înfiinþatã în urma protes-
telor de stradã, cere liderilor PSD, PNL, UDMR, UNPR, ALDE

ºi MP excluderea din partid a 128 de politicieni cu dosare
penale sau condamnãri, în special pentru fapte de corupþie.

Pe lista neagrã se aflã politicieni precum fostul premier
Victor Ponta, preºedintele PSD, Liviu Dragnea, primarul
suspendat al sectorului 1 din Capitalã, Andrei Chiliman

(PNL) sau Ecaterina Andronescu (senator PSD).

enþei sau autoritãþii de cãtre o per-
soanã care deþine o funcþie de con-
ducere într-un partid, în scopul
obþinerii pentru sine sau pentru
altul de foloase necuvenite

- Dan ªova, senator PSD, trimis
în judecatã în douã dosare penale
pentru abuz în serviciu, fals în în-
scrisuri sub semnãturã privatã,
evaziune fiscalã în formã continua-
tã ºi spãlare de bani, trafic de in-
fluenþã

- Cristian Adomniþei (PNL), pre-
ºedinte CJ Iaºi, trimis în judecatã
de DNA pentru favorizarea infrac-
torului ºi fals intelectual

- Ecaterina Andronescu (sena-
tor PSD), urmãritã penal pentru
abuz în serviciu, luare de mitã, tra-
fic de influenþã ºi spãlare de bani

- Ilie Sârbu (senator PSD), ur-
mãrit penal de DNA pentru folosi-
rea influenþei de lider de partid
pentru obþinerea de foloase ºi pen-
tru sprijinirea unui grup infracþio-
nal organizat.

- Marin Anton (deputat UNPR)
urmãrit penal pentru infracþiunea
de folosire a influenþei ori autori-
tãþii în scopul obþinerii pentru sine
ori pentru altul de bani, bunuri sau
alte foloase necuvenite

- Laszlo Borbely deputat

UDMR, suspectat de sãvârºirea a
douã infracþiuni de trafic de influ-
enþã ºi infracþiunea de fals în de-
claraþiile de avere, în formã conti-
nuatã, fapte comise în perioada
când avea calitatea de ministru al
Mediului ºi Pãdurilor (pe
11.09.2012, Camera Deputaþilor a
respins solicitarea DNA de urmã-
rire penalã)

- Aristotel Cãncescu (PNL), pre-
ºedintele CJ Braºov, trimis în ju-
decatã de DNA pentru abuz în ser-
viciu dacã funcþionarul public a ob-
þinut pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit (5 infracþiuni),
luare de mitã, spãlare a banilor, în
formã continuatã, trafic de influ-
enþã, instigare la tentativã la abuz
în serviciu dacã funcþionarul pu-

blic a obþinut pentru sine sau pen-
tru altul un folos

- Andrei Chiliman (PNL), prima-
rul suspendat al sectorului 1,urmã-
rit penal de DNA pentru constitui-
rea unui grup infracþional organi-
zat ºi complicitate la trafic de in-
fluenþã, în formã continuatã, ºi tri-
mis în judecatã de Parchetul Jude-
cãtoriei Sector 1 pentru abuz în
serviciu, Nicuºor Constantinescu
(PSD), preºedintele CJ Constanþa,
trimis in judecata de procurorii an-
ticoruptie in trei dosare penale.

- Gheorghe Scripcaru (primar
PNL), urmãrit penal de DNA pen-
tru abuz în serviciu, dacã funcþio-
narul public a obþinut pentru sine
ori pentru altul un folos necuvenit
(4 infracþiuni), ºi luare de mitã. 
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ªapte state europene  participã la pro-
iectul Erasmus + „Young Citizen of Eu-
rope Our Future”, un proiect multinaþio-
nal destinat schimbului de experienþã în-
tre cadrele didactice ºi elevii din þãrile par-
tenere. „A fost o sãptãmânã plinã, în care
s-au þinut lecþii interactive, cu obligativi-
tatea susþinerii unor ore de cãtre profesori

La Liceul de Arte „Marin Sorescu” – o sãptãmânã plinãLa Liceul de Arte „Marin Sorescu” – o sãptãmânã plinãLa Liceul de Arte „Marin Sorescu” – o sãptãmânã plinãLa Liceul de Arte „Marin Sorescu” – o sãptãmânã plinãLa Liceul de Arte „Marin Sorescu” – o sãptãmânã plinã
într-un parteneriat european de educaþieîntr-un parteneriat european de educaþieîntr-un parteneriat european de educaþieîntr-un parteneriat european de educaþieîntr-un parteneriat european de educaþie

În perioada mai 2014 – noiem-
brie 2015, Asociaþia Românã pen-
tru Transfer Tehnologic ºi Inovare
(ARoTT) a implementeazã proiec-
tul „Împreunã în timp real: Reþea
de Centre de conferinþe – video
pentru realizarea de comunicare in-
teractivã ºi cooperare în regiunea
transfrontalierã” în parteneriat  cu
Camera de Comerþ ºi Industrie
Ruse, Asociaþia “Idein Society”,
Camera de Comerþ  Vraþa ºi Came-
ra de Comerþ, Industrie ºi Agricul-
turã Cãlãraºi în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalierã Ro-
mânia – Bulgaria 2007-2013.

„Proiectul are drept scop cre-
area unei reþele de centre moder-

„Reþeaua VCC oferã o alternativã
facilã de comunicare”

La 1 iulie 2015, populaþia din
mediul urban a fost de 12,549 mili-
oane persoane, în scãdere cu 0,3%
faþã începutul lunii iulie din 2014.
Potrivit INS, populaþia femininã a
fost de 11,385 milioane de persoa-
ne, mai puþin cu 0,3% faþã de ace-
eaºi datã a anului precedent, în timp
ce vârsta medie a populaþiei a fost
de 40,8 ani, cu 0,2 ani mai mare
decât la 1 iulie 2014.

Pe de altã parte, procesul de
îmbãtrânire demograficã s-a adân-
cit, în acest an, comparativ cu 1
iulie 2014, remarcându-se
o scãdere uºoarã a ponde-
rii persoanelor tinere (0-14
ani) ºi o creºtere de 0,3
puncte procentuale a pon-
derii populaþiei vârstnice
(de 65 ani ºi peste). Indi-
cele de îmbãtrânire demo-
graficã a crescut de la
101,9 (la 1 iulie 2014) la
105,1 persoane vârstnice
la 100 persoane tinere (la
1 iulie 2015).

În ceea ce priveºte pon-

Fenomenul de îmbãtrânireFenomenul de îmbãtrânireFenomenul de îmbãtrânireFenomenul de îmbãtrânireFenomenul de îmbãtrânire
demograficã s-a accentuatdemograficã s-a accentuatdemograficã s-a accentuatdemograficã s-a accentuatdemograficã s-a accentuat

în România în acest anîn România în acest anîn România în acest anîn România în acest anîn România în acest an
Populaþia României în funcþie de domiciliu era, la 1 iulie 2015, de

22,243 milioane de persoane, în scãdere cu 0,3% faþã de aceeaºi
perioadã din anul anterior, în timp ce fenomenul de îmbãtrânire

demograficã s-a accentuat, persoanele de 65 de ani ºi peste depã-
ºind cu aproape 168.000 populaþia tânãrã din categoria 0-14 ani,
aratã datele Institutului Naþional de Statisticã (INS), publicate ieri.

derea în totalul populaþiei, la 1 iulie
2015, grupa de vârstã 35-39 ani
(8,6%) era pe primul loc. La mas-
culin, ponderea acestei grupe de
vârstã a fost de 9%, iar la feminin
de 8,2%. Ponderea grupei de 0-4
ani a fost de 4,5%, mai micã decât
cea a grupei de 5-9 ani (5,2%) ºi a
celei de 10-14 ani (5,1%). La nivel
general, populaþia României, dupã
domiciliu, se situa, la 1 iulie 2015,
la 22,243 milioane de persoane, în
scãdere cu 0,3% comparativ cu
acelaºi interval din anul precedent.

 Ieri, la Liceul de Arte „Marin Sores-
cu” din Craiova, s-a încheiat o sãptã-
mânã dintr-un program amplu de per-
fecþionare ºi pregãtire a cadrelor didac-
tice ºi elevilor din instituþia de învãþã-
mânt preuniversitar. Tinerii ºi profeso-
rii sunt implicaþi într-un proiect Eras-
mus+, din care mai fac parte parteneri

din alte ºase state din Europa: Italia,
Croaþia, Bulgaria, Polonia, Finlanda,
Turcia. Craiova a gãzduit aceastã acþi-
une, cumva peste rând, fiind progra-
matã pentru 2016, dar, din cauza con-
flictului din Siria, centrul de educaþie s-
a relocat din Turcia, þara care era de-
semnatã în perioada de acum.

din alte þãri, în afara gazdei. Avem 40 de
persoane prezente la Craiova, aºa cum am
avut ºi noi delegaþii. Cred cã noi avem un
sistem privilegiat de învãþãmânt vocaþio-
nal, în comparaþie cu celelalte þãri parte-
nere. Sunt state unde sunt minimum trei
elevi ºi un profesor pentru cursuri, pe când
la noi este cadrul didactic ºi cursantul.

Oricum, rezultatele se vãd
ºi suntem foarte mulþu-
miþi. Acest proiect deschi-
de foarte multe cãi de co-
laborare, ºi aici trebuie sã
le mulþumim atât celor de
la Consiliul Judeþean Dolj,
cât ºi celor de la Asocia-
þia „Craiova – Capitalã
Culturalã Europeanã
2021”, fãrã sprijinul cãro-
ra nu puteam reuºi. Chiar
astãzi, când se încheie vi-
zita colegilor noºtri, avem
un vernisaj al unei expo-
ziþii cu lucrãri ale copiilor,
precum ºi un concert sus-
þinut de elevii ºcolii noas-
tre, dar, despre program

vã poate spune mai multe
coordonatorul din partea
noastrã, prof. Ema Ciolacu”,
a declarat prof. Lucia Croi-
toru, director al Liceului de
Arte „Marin Sorescu”.
„Valori europene” –
tema dezbãturã la Craiova

Cea nominalizatã de managerul institu-
þiei de învãþãmânt preuniversitar ne-a pre-
cizat: «În fiecare þarã semnatarã a parte-
neriatului este o temã de dezbatere. La noi
aceasta s-a numit „Valori europene”, iar
obiectivul a fost acoperirea întregii curri-
cule ºcolare. S-a lucrat pe grupe mixte,
formate din minimum un elev ºi un cadru
didactic din fiecare þarã. Chiar ºi expoziþia
de astãzi este axatã pe aceste coordonate.
Atât noi, cât ºi colegii noºtri avem de câº-
tigat din aceastã experienþã”.
Suntem în Europa

La Craiova a fost prezentã ºi coordona-
toarea întregului proiect, Elisabeth Malec,
din Polonia, care a spus : „Am trãit o expe-
rienþã deosebitã. Este un oraº foarte fru-

mos, mi-a plãcut Centrul istoric al oraºului
dumneavoastrã, iar elevii au fost minunaþi.
Sunt plini de talent ºi, credeþi-mã, voi re-
veni oricând aici. Aveþi tineri care au foarte
multe posibilitãþi de dezvoltare. Am trãit cu
toþii clipe frumoase în Craiova”. Una dintre
participantele în proiect, Ingrid Ciontes-
cu, s-a arãtat impresionatã de programul
pe care îl urmeazã ºi nu crede cã sistemul
de învãþãmânt din România este mai prejos
decât cele di alte state: „Am fost ºi în Croaþia
ºi în Italia, dar nu cred cã sunt peste noi.
Este adevãrat, au dotãri moderne în sãlile
de clasã ºi în laboratoare, însã putem face
faþã unei competiþii, mai ales cã avem ºi
sprijinul unor profesori foarte bine pregã-
tiþi. Oricum, aceste schimburi de experien-
þã ne prind bine tuturor”.

CRISTI PÃTRU
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ne de video-conferinþã în Ruse,
Vraþa, Craiova ºi Cãlãraºi,  care
va contribui la reducerea proble-
melor de accesibilitate ºi izolare a
zonei  transfrontaliere”, a preci-
zat Gabriel Vlãduþ, preºedintele
ARoTT. Aceste reþele au drept
scop reducerea timpului de trans-
misie a unei informaþii, reducerea
costurilor cu deplasarea, respec-
tiv, organizarea evenimentului, iar
impactul se va vedea în timp asu-
pra mediului de afaceri, care ad-
ministreazã business-uri de-o par-
te ºi de alta a Dunãrii. Tehnolo-
gia de video-conferinþã permite
un schimb mai rapid de informa-
þii audio-video ºi date.

Aplicarea tehnologiei
de video-conferinþe va reduce
costurile de transport

Viitorii utilizatori vor avea posibi-
litatea sã comunice într-un mod care
va facilita cooperarea economicã ºi
socialã în regiune. Aplicarea tehno-
logiei de video-conferinþe va reduce
costurile de transport, efectele no-
cive asupra mediului, stresul ºi ac-
cidentele rutiere. Grupurile þintã vi-
zate de proiect sunt formate din re-
prezentanþi ai mediului de afaceri,
instituþiilor publice, organizaþiilor non-
guvernamentale, universitãþilor ºi
ºcolilor, mass media locuitori ai dis-
trictelor Ruse, Vraþa ºi ai judeþelor
Cãlãraºi ºi Dolj. Reprezentantul
ARoTT a ai spus cã potenþialii utili-
zatori ai reþelei de centre de video-
conferinþe ( reþea VCC) pot fi de fapt
toþi locuitorii din regiunea transfron-
talierã România-Bulgaria care vor
avea posibilitatea de a interacþiona ºi
de a gãsi soluþii la probleme comune
din ambele þãri. „Reþeaua VCC oferã
o alternativã facilã de comunicare,
care are numeroase avantaje: redu-
ce costurile de cãlãtorie ºi reþeaua
de videoconferinþe este o tehnologie
„verde”, cu efect benefic pentru me-
diu în ceea ce priveºte emisiile de
gaze de serã reduse ºi alte efecte
dãunãtoare pentru naturã”, a mai
spus ing. Gabriel Vlãduþ.

MARGA BULUGEAN
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Reamintim cã, pe 15 octom-
brie a.c., seara, în jurul orei
20.30, pe DN 65, în localitatea
Pieleºti, s-a produs un accident
de circulaþie în urma cãruia o
persoanã ºi-a pierdut viaþa, ºofe-
rul care a produs accidentul pã-
rãsind locul faptei. Mai mulþi
conducãtori auto care circulau
prin zonã la momentul respectiv
au oprit, au anunþat evenimentul
pe 112 ºi au filmat victima ºi nu-
mãrul de înmatriculare cãzut de
pe maºina fugarului – DJ-12-
WON – în urma impactului.

La locul tragediei au ajuns echi-
paje de poliþiºti de la Serviciul Ru-
tier Dolj, dar ºi o ambulanþã, însã
medicii n-au putut decât sã
constate decesul victimei, care
suferise multiple fracturi. S-a sta-

Un tânãr de 29 de ani, din Slovenia aflat
în municipiul Craiova în vizitã, în timp ce se
mergea pe jos, pe strada „Madona Dudu”, a
observat, joi, cãzut pe trotuar, un portofel
de culoare închisã, în care se aflau mai multe
documente, carduri, dar ºi o sumã impor-
tantã de bani, mai exact 700 lei. Imediat tâ-
nãrul s-a deplasat la cea mai apropiatã uni-
tate de Poliþie, la sediul Secþiei 1 Craiova ºi
le-a explicat oamenilor legii cum ºi unde a
gãsit portofelul, dar ºi cã doreºte sã îl îna-
poieze proprietarului. În baza documente-
lor, poliþiºtii au identificat ºi contactat per-
soana ca l-a pierdut, ºi anume Daniel Popa,
de 36 de ani, din comuna Mârºani, judeþul
Dolj. Doljeanul de 36 de ani a fost invitat ºi
s-a prezentat la sediul Secþiei 1 Poliþie Cra-
iova, unde i-au fost restituite bunurile pier-
dute, totodatã declarându-se surprins de ges-
tul cetãþeanului strãin.

Joi searã, în jurul orei 21.15, lucrãtori ai
Compartimentului Rutier Bãileºti, în timp ce
se deplasau pe DJ 561 G, la ieºire din locali-
tatea Galicea Mare cãtre Bãileºti, au efectuat
semnal regulamentar de oprire unui autotu-
rism, însã conducãtorul auto nu s-a confor-
mat ºi ºi-a continuat deplasarea. Poliþiºtii au
trecut la urmãrirea vehiculului, astfel cã, la
scurt timp, a fost blocat ºi oprit în trafic, la
volan fiind identificat D. M., de 17 de ani, din
Bãileºti, Dolj.

De asemenea, poliþiºtii au stabilit ºi faptul
cã vehiculul i-a fost încredinþat spre condu-
cere de cãtre proprietarul acestuia Marcu R.,
de 29 de ani, din aceeaºi localitate. Tânãrului
de 17 ani i-au fost întocmite acte premergã-
toare pentru sãvârºirea infracþiunii de condu-
cere pe drumurile publice a unui autovehicul
fãrã a poseda permis de conducere pentru
nici o categorie de vehicule, iar proprietarul

ªoferul fugar care a ucis o femeieªoferul fugar care a ucis o femeieªoferul fugar care a ucis o femeieªoferul fugar care a ucis o femeieªoferul fugar care a ucis o femeie
la Pieleºti nu scapã din arestla Pieleºti nu scapã din arestla Pieleºti nu scapã din arestla Pieleºti nu scapã din arestla Pieleºti nu scapã din arest

Tânãrul de 27 de ani care a acci-
dentat mortal o femeie de 56 de ani,
din Pieleºti, la jumãtatea lunii trecu-
te, ºi a fugit de la faþa locului, nu
scapã de arest. Dupã ce Judecãtoria
Craiova a respins, la începutul sãptã-
mânii, prelungirea arestãrii preven-

tive a craioveanului de origine ara-
bã, joi, Tribunalul Dolj a admis con-
testaþia Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova ºi a dispus prelun-
girea mandatului de arestare cu încã
30 de zile. Hotãrârea Tribunalului Dolj
este definitivã.

bilit cã este vorba despre Ioana
Dumitru, de 56 de ani, din comu-
na Pieleºti. Astfel, potrivit IPJ
Dolj, din primele cercetãri s-a sta-
bilit faptul cã Salam Abdul Rãz-
van Iulian, de 27 de ani, cetãþean
arab cu domiciliul în Craiova, în
timp ce gonea, la volanul bolidu-
lui sãu, un BMW serie 5, dinspre
Balº cãtre Craiova, a accidentat-
o mortal pe Ioana Dumitru, de 56
de ani, din comuna Pieleºti, pie-
ton, care se deplasa în aceeaºi
direcþie de mers pe partea caro-
sabilã. Poliþiºtii au precizat cã
ºoferul nu bãuse ºi are permis de
conducere valabil, obþinut în anul
2007, la audieri declarând cã n-a
ºtiut cã a lovit pe cineva. Tânãrul
a fost reþinut pentru 24 de ore, pe
16 octombrie, iar o zi mai târziu a

fost prezentat Judecãtoriei Craio-
va, care i-a emis mandat de ares-
tare preventivã pe 30 de zile pen-
tru comiterea infracþiunilor de uci-
dere din culpã ºi pãrãsirea locului
accidentului.

Luni, 9 noiembrie a. c., procu-
rorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova au cerut instan-
þei prelungirea arestãrii preventi-
ve a tânãrului, cu încã 30 de zile.
Judecãtoria Craiova a respins însã
solicitarea procurorilor, astfel cã
inculpatul ar fi putut fi eliberat.
Procurorii au contestat însã ho-
tãrârea, iar joi, 12 noiembrie a.c.,
Tribunalul Dolj le-a dat câºtig de
cauzã, astfel cã ºoferul fugar va
mai rãmâne dupã gratii încã 30 de
zile, având în vedere cã hotãrârea
este definitivã: „Admite contesta-

þia formulatã de Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova împo-
triva încheierii cu nr. 137/
09.11.2015, pronunþatã de Jude-
cãtorul de drepturi ºi libertãþi al
Judecãtoriei Craiova, în dosarul
cu nr. 27157/215/2015. Desfiin-
þeazã încheierea ºi rejudecând,
admite propunerea Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova
privind prelungirea mãsurii ares-
tãrii preventive faþã de inculpa-

tul Abdul Salam Rãzvan Iulian.
Prelungeºte mãsura arestãrii pre-
ventive faþã de inculpatul Abdul
Salam Rãzvan Iulian dispusã prin
încheierea nr. 129/17.10.2015 a
Judecãtoriei Craiova, pe o pe-
rioadã de 30 zile începând cu
data de 16.11.2015 ºi pânã la
15.12.2015 inclusiv. Definitivã.
Pronunþatã în Camera de Consi-
liu, azi, 12.11.2015”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

Minor prins la volan dupã ceMinor prins la volan dupã ceMinor prins la volan dupã ceMinor prins la volan dupã ceMinor prins la volan dupã ce
a fost urmãrit ºi blocat în trafica fost urmãrit ºi blocat în trafica fost urmãrit ºi blocat în trafica fost urmãrit ºi blocat în trafica fost urmãrit ºi blocat în trafic

autoturismului s-a ales cu dosar penal pentru
sãvârºirea infracþiunii de încredinþarea unui
vehicul unei persoane despre care ºtie cã nu
posedã permis de conducere pentru nici o
categorie de vehicule.

De altfel, tot joi, poliþiºtii au întocmit douã
dosare penale pentru aceleaºi infracþiuni. Mai
exact, în jurul orei 15.30, pe D.N. 55, în
localitatea Teasc, poliþiºtii rutieri aflaþi în ser-
viciului de patrulare l-au depistat pe S.M.,
de 17 de ani, din Craiova în timp ce condu-
cea un autoturism fãrã a poseda permis de
conducere pentru nici o categorie de auto-
vehicule. Poliþiºtii au stabilit ºi faptul cã au-
toturismul i-a fost încredinþat spre condu-
cere de tatãl sãu, Florian S, de 40 de ani, din
Craiova. Pe numele celor doi poliþiºtii au în-
tocmit dosare penale în conformitate cu pre-
vederile legale, dupã cum au precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

Au gãsit pe stradã un portofel ºi unAu gãsit pe stradã un portofel ºi unAu gãsit pe stradã un portofel ºi unAu gãsit pe stradã un portofel ºi unAu gãsit pe stradã un portofel ºi un
Iphone ºi le-au predat poliþiºtilorIphone ºi le-au predat poliþiºtilorIphone ºi le-au predat poliþiºtilorIphone ºi le-au predat poliþiºtilorIphone ºi le-au predat poliþiºtilor

Un tânãr din
Slovenia ºi o angaja-
tã la Salubritate au
gãsit, în cursul zilei
de joi, un portmo-
neu, respectiv un
telefon Iphone,
bunuri pe care nici
unul nu s-a gândit sã
le pãstreze. Le-au
predat poliþiºtilor
craioveni, care, la
rândul lor, le-au
restituit proprietarilor
ce-ºi luaserã gândul
de la ele.

Un alt exemplu de urmat este ºi cel al unei
craiovence de 48 de ani, angajatã la SC Sa-
lubritate Craiova, care a gãsit, în timp ce
mãtura trotuarul de pe Calea Bucureºti, un
telefon Iphone 5S. Craioveanca, deºi are un
venit mic, nu a stat pe gânduri ºi a predat
telefonul primului echipaj de poliþiºti cu care
s-a întâlnit. Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au
identificat persoana care l-a pierdut, fiind
vorba de o studentã de 24 de ani, din Craio-
va. Oamenii legii au contactat-o pe tânãra
de 24 de ani, care ºi-a recuperat telefonul
mobil ºi i-a mulþumit celei care i-a înapoiat
bunul pierdut. „Conducerea Inspectoratului
le transmite felicitãri, atât tânãrului, cât ºi
craiovencei ºi a apreciat cã sunt exemple de
spirit civic, aceleaºi felicitãri fiind primite
ºi de la proprietarii bunurilor”, a precizat
agent-ºef adjunct Amelia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Reporter: Domnule acad. dr.
Corneliu Sabetay, cum priviþi din
perspectiva chirurgului, cu o ex-
perienþã îndelungatã în aceastã
specialitate medicalã, ceea ce s-a
întâmplat la Clubul Colectiv?

Acad. dr. Corneliu Sabetay:
Ce s-a petrecut la Clubul Colec-
tiv din Bucureºti este o tragedie
naþionalã, o nenorocire. Materia-
lul cu care a fost tapetat plafonul
era unul uºor inflamabil ºi a ars
cu o repeziciune extraordinarã, iar
mixul de substanþe toxice rezul-
tat a fost foarte agresiv mai ales
din punctul de vedere al  arsurilor
pe cãile respiratorii. S-a spus, la
un moment dat, cã acest complex
de substanþe rezultat în urma in-
cendiului de la Colectiv este com-
parabil cu gazul utilizat în lagãre-
le de exterminare naziste. Referi-
tor la ce au fãcut doctorii, este
incredibil devotamentul lor. Me-
dicii noºtri au luptat extraordinar,
pentru fiecare pacient. Profeso-
rul Ioan Lascãr este o personali-
tate în domeniul chirurgiei plasti-
ce. Îl cunosc de la Academia de
ªtiinþe Medicale. Este un om care
n-a fãcut niciodatã din meseria lui
o chestiune de reclamã. A dat în-
totdeauna dovadã de abnegaþie ºi
pasiune pentru profesia lui. Un alt
om care s-a implicat foarte mult
este profesorul Sãndesc. Aneste-

Tragedia de la Clubul Colectiv
Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Tragedia de la clubul Colectiv a
marcat profund o þarã întreagã. Nu-
mãrul mare de victime, dar mai ales
povestea din spatele fiecãrei drame,
trãite de cei prinºi sub ploaia de foc,
au generat multã emoþie. Medicii s-
au confruntat ºi ei cu o situaþie ne-
maiîntâlnitã: 150 de pacienþi cu ar-
suri, unele mai grave ca altele. Au
fost tineri care au murit în prima sea-
rã, unii dupã o sãptãmânã, alþii dupã
douã... Din pãcate, în ciuda strãda-
niilor echipelor de medici, au apãrut
voci care au criticat modul în care
aceºtia au acþionat. Nu s-a mai þinut
cont cã doctorii români au fost felici-

taþi pânã ºi de specialiºtii veniþi din
strãinãtate sã le dea o mânã de aju-
tor. Acad. dr. Corneliu Sabetay, o per-
sonalitate a lumii medicale craiove-
ne, colaboreazã cu mulþi dintre cei
care au fãcut tot posibilul sã le mai
dea o ºansã tinerilor ce se stingeau
pe paturile din spitalele bucureºtene.
Cu unii dintre ei este chiar coleg în
forul suprem al doctorilor români –
Academia de ªtiinþe Medicale. Chi-
rurgul pediatru a avut amabilitatea
sã rãspundã întrebãrilor noastre în
încercarea de afla cât de dificilã este
misiunea unui doctor în astfel de si-
tuaþii critice.

zist de renume, acesta vine din
ºcoala timiºoreanã ºi este minis-
tru secretar de stat al Sãnãtate. Ex-
perienþa acestor anesteziºti este
capitalã în cazul arsurilor. Chirur-
gii, în afarã de faptul cã trebuie
sã aplice niºte tratamente, sã
schimbe pansamente în fiecare zi,
au ºi indicaþia de a îndepãrta es-
carele, acele suprafeþe de tegu-
ment arse, necrozate, care sunt o
posibilã sursã de infecþie pentru
circulaþia generalã. Fãrã aneste-
ziºti rezultatele chirurgiei plastice
ar fi însã poate nesemnificative.
Ei au un aport esenþial. Nu putem
sã punem sub semnul întrebãrii

momentele de terapie intensivã
extrem de importante pe care le-a
acordat întreaga reþea medicalã.

De-a lungul carierei dumnea-
voastrã aþi întâmpinat astfel de
evenimente, accidente cu numãr
mare de victime?

Chirurgia ca ºi anestezia-terapia
intensivã sunt specialitãþi de linia
întâi, de rãzboi. Ori în acest caz a
fost vorba de un rãzboi. Cine vrea
sã mã întrebe dacã am fost la rãz-
boi... Pot spune cu siguranþã cã,
pentru un medic, accidente din
acestea sunt comparabile cu un
conflict militar. Eu am fost pus
într-o astfel de situaþie la cutremu-
rul din 1977. La noi au fost 41 de
morþi ºi 802 rãniþi. Dacã aº fi fost
în rãzboi nu ºtiu dacã aº fi avut un
aºa tablou. ªi, apoi, la Revoluþie
au mai fost momente din acestea
la limitã. Am avut 21 de morþi ºi
100 de rãniþi. Cã a fost cutremur
sau cã a fost revoluþie, noi nu ne-
am miºcat de aici. Gândiþi-vã la
spitalul nostru care avea douã-trei
etaje numai saltele ºi unde s-a fã-
cut triajul rãniþilor. La cutremur,
gândiþi-vã la imaginea din primul
moment, când holul era plin cu 19
femei moarte de la Fabrica de Con-
fecþii. ªi atunci întrebaþi-mã: unde
este experienþa mea de rãzboi? Pãi,
a fost în acele momente ºi în alte-
le. Noi, medicii, am fost de fieca-

re datã în linia întâi în astfel de
momente.

Au existat foarte multe pole-
mici în aceastã perioadã. S-a vor-
bit despre numãrul insuficient de
centre pentru pacienþii arºi, de
numãrul prea mic de paturi.
Cum comentaþi?

Spitalele din România au secþii
de arºi, secþii de arºi care se adre-
seazã atât adulþilor, cât ºi copiilor.
Am avut, de-a lungul întregii mele
cariere, foarte mulþi pacienþi cu ar-
suri, majoritatea fiind limitate la o
suprafaþã pânã la 30-35% ºi, din
când în când, ºi arºi grav, ajun-
gând pânã la 70-80%. Niciodatã o
þarã nu poate fi pregãtitã într-o ase-
menea mãsurã, pentru un astfel de
incendiu: sã aibã imediat la dispo-
ziþie, într-un timp atât de scurt,
sute de paturi pentru un accident
cu numãr mare de arºi grav. Aten-
þie, nu vorbim de arsuri superfi-
ciale! Pentru cã pânã la 20% o ar-
surã este compatibilã cu tratamen-
tul în toate secþiile noastre, atât în
spitalele judeþene, cât ºi în cele din
Bucureºti. Gândiþi-vã cã în urma
incendiului de la Clubul Colectiv au
ajuns în spitalele din Bucureºti pa-
cienþi cu arsuri peste 60% din su-
prafaþa corpului, unii dintre ei
chiar cu 80%. Este extrem de mult.

Cele mai multe probleme în
salvarea victimelor incendiului le-
au pus arsurile de cãi respirato-
rii. Din propria experienþã, cât de
periculoase sunt acestea ºi care
sunt ºansele de supravieþuire?

Întotdeauna când ajunge pe sec-
þie un pacient cu arsuri i se face o
anamnezã atentã ºi suntem foarte
interesaþi sã ºtim cu ce s-a produs
arsura. Una e o arsurã provocatã
de apã fierbinte, alta este cã a cã-
zut într-un lighean sau un cazan
cu bulion sau de gem – am avut ºi
astfel de cazuri. Mult mai compli-
cat este atunci când victima ajun-
ge la noi cu arsuri provocate de
flacãrã. Atunci pot sã intervinã ºi
arsurile de cãi respiratorii superi-

oare. Acestea impieteazã enorm
asupra prognosticului. Altfel spus,
aduc un coeficient de mortalitate
ridicat. Acesta merge între 30 ºi
80% în anumite situaþii. Demon-
straþie o face acest accident grav
petrecut la Bucureºti.

Am vãzut în aceste douã sãp-
tãmâni, sosind în România, foar-
te multe echipe de medici din
strãinãtate dornice sã dea o mânã
de ajutor aici sau sã preia din vic-
timele incendiului. V-au surprins
aceste gesturi de solidaritate?

Relaþiile pe care medicii români
le au cu colegii din alte þãri con-
teazã foarte mult. Întotdeauna, în
situaþii din acestea limitã, trebuie
sã apelezi la prieteni. Ei au vãzut
nenorocirea asta, care e unicat, ºi
au venit sã ajute. Israelienii, spre
exemplu, aveau la îndemânã ºi un
produs pe care ei îl aplicã pacien-
þilor cu arsuri. Materialul acela este
folosit pentru a nu ajunge la atâtea
operaþii de grefare. De asemenea,
francezii vin întotdeauna sã dea o
mânã de ajutor românilor, cunos-
cute fiind relaþiile de amiciþie care
existã între  societãþile medicale de
diverse specialitãþi.

 Cei care sunt acum internaþi
în spitale au nevoie de grefe de
piele. ªi sunt destule persoane
care s-au oferit sã doneze. Cât de
riscant este însã pentru un dona-
tor sã facã un astfel de gest?

A te oferi ca donator de piele
este un gest eroic ºi nu este lipsit
de pericole. E o situaþie în care tre-
buie sã îþi pui problema cã recol-
tarea de piele înseamnã pentru do-
nator nici mai mult nici mai puþin
decât o suprafaþã care se expune
riscului unor infecþii. Practic, se
expune altor complicaþii. În plus,
pot sã rãmânã pentru toatã viaþa
niºte cicatrici inestetice. Deci trea-
ba asta cu a da sânge e una, a dona
piele e diferit. Bãncile de piele sunt,
de regulã, realizate prin recoltare
de la persoane decedate. Bineînþe-
les, dacã familia îºi dã acordul.
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Ion Prioteasa: „Mã
bucur cã sãrbãtorim
împreunã Ziua
Independenþei
Poloniei”

Excelenþa Sa Marcin Wilczek,
Ambasadorul Poloniei, a fost pri-
mit de oficialitãþile judeþului. O pri-
mã întâlnire a avut-o la Consiliul
Judeþean Dolj cu preºedintele ºi cei
doi vicepreºedinþi ai instituþiei, Ion
Prioteasa, respectiv Cristinel Iovan
ºi Alina Tãnãsescu. La discuþii a
participat ºi prefectul judeþului,
Sorin Rãducan. „Suntem onoraþi
sã-l avem oaspete, la Palatul Ad-
ministrativ, pe Ambasadorul Repu-
blicii Polone la Bucureºti, domnul
Marcin Wilczek, Excelenþa Sa fi-
ind la prima deplasare în þarã dupã
numirea în funcþie. Mã bucur cã a
ales Craiova pentru a sãrbãtori

MIRCEA CANÞÃR
Prezenþa la Craiova a Excelenþei Sale

Marcin Wilczek, ambasadorul Poloniei
la Bucureºti, prilejuitã de „Stagiunea
Europa” a Filarmonicii „Oltenia” ºi de
vernisajul expoziþiei “Parcuri Naþionale
din Polonia”, gãzduitã în holul central
al Universitãþii, are o simbolisticã apar-
te, chiar dacã se circumscrie unei prie-
tenii statornice. Ea atestã perenitatea
acestei prietenii, dincolo de conjuncturi
politice, altminteri fireºti. ªi România
ºi Polonia au, de datã recentã, preºe-
dinþi noi – Andrezj Duda, respectiv
Klaus Iohannis –, dar ºi guverne noi.
În Polonia, în urma alegerilor legislati-
ve, derulate în urmã cu puþinã vreme,
prin victoria PiS, partidul condus de Ja-
roslaw Kaczinski, premierul desemnat

este Beata Szydlo (52 de ani) – studii
etnografice la Universitatea din Cra-
covia – fost primar al oraºului sãu na-
tal Brzeszcze, dar ºi parlamentar, care
succede tot unei femei, Ewa Kopacz
(Platforma civicã). La Bucureºti, noul
premier, desemnat de Klaus Iohannis,
este Dacian Cioloº care, în aceste zile,
îºi construieºte guvernul. Am reamintit
toate acestea pentru a releva simbolis-
tica aparte a prezenþei la Craiova a
noului ambasador al Poloniei la Bucu-
reºti. Sã mai amintim, în context, cã
fostul premier polonez Donald Tusk,
actualmente preºedintele Consiliului
European, a insuflat un plus de prospe-
ritate relaþiilor bilaterale dintre þãrile
noastre. Craiova este un pilon trainic
al prieteniei româno-poloneze, prin

Ieri, de Ziua Naþionalã a Poloniei,
ambasadorul acestei þãri în Româ-
nia, Excelenþa Sa, Marcin Wilczek,
a þinut sã se deplaseze la Craiova,
petrecându-ºi întreaga zi în munici-
piul nostru. De remarcat cã aceasta
a fost ºi prima sa vizitã oficialã într-
un oraº în afara Bucureºtiului, dupã
numirea sa în funcþie. Autoritãþile
locale ºi judeþene au marcat aceastã zi, una de mare
importanþã pentru poporul polonez, într-un mod deo-
sebit. Toate manifestãrile care au avut pe parcursul
zilei s-au fãcut în numele prieteniei care îi leagã pe
olteni, ºi în special pe craioveni, de Polonia. Apropie-
rea între cele douã popoare s-a pecetluit mai cu sea-
mã în timpul celui De-al Doilea Rãzboi Mondial, când
la Craiova s-au refugiat conducerea politico-militarã
a Poloniei ºi însuºi preºedintele Poloniei de la acea
vreme, Ignacy Moscicki.

O zi plinã de manifestãri, încheiatã cu un concert
simfonic

Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã din cadrul
Universitãþii din Craiova ºi Ambasada Republicii Po-
lone la Bucureºti au organizat o frumoasã expoziþie
intitulatã „Parcuri Naþionale din Polonia”. Evenimen-
tul a fost gãzduit de Universitatea din Craiova, la ver-
nisaj participând Excelenþa Sa, Marcin Wilczek, Am-
basadorul Poloniei în România, Lia Olguþa Vasilescu
– primarul Municipiului Craiova, Sorin Nicolae Rãdu-
can – prefectul Judeþului Dolj, Ion Prioteasa – preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj, prof. univ. dr. Dan

Craiovenii au sãrbãtorit cu cãldurã
prietenia cu poporul polonez

Claudiu Dãniºor – rectorul Universitãþii din Craiova,
Andrzej Raj – directorul Parcului Naþional Karkonos-
ki din Polonia. Expoziþia de fotografii poate fi vizitatã
pânã pe data de 26 noiembrie, în Holul Central al Uni-
versitãþii din Craiova, iar cei care îi vor trece pragul
vor putea vedea cele mai frumoase ºi cele mai pre-
þioase locuri ºi specii dintre parcurile naþionale polo-
neze. Începând cu anul 2012, expoziþia a fost prezen-
tatã, printre altele, în 18 Parcuri Naþionale din Polo-
nia, pe teritoriul Ambasadei Republicii Polone la Haga
(Olanda), precum ºi în grãdinile OCDE (Organizaþia
pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã) de la
Paris. S-a bucurat de un numãr de peste 100.000 de
vizitatori.

Dupã prânz, oficialitãþile s-au deplasat la Cimitirul
Catolic, unde a avut loc o ceremonie de depunere de
coroane de flori la mormintele soldaþilor polonezi. Ziua
s-a încheiat cu un concert simfonic, organizat de Fi-
larmonica „Oltenia”, în cadrul „Stagiunii Europa”.
Seara a fost dedicatã muzicii poloneze, pe scenã ur-
când dirijorul polonez Jacek Rogala ºi violonista Pa-
tryzja Piekutowska. Înaltul diplomat polonez a parti-
cipat la concert, rostind un scurt discurs cu prilejul
Zilei Naþionale a Poloniei.

împreunã Ziua Independenþei Po-
loniei, acest lucru spunând foarte
mult. Este o continuare a bunelor
relaþii pe care le-am dezvoltat de-a
lungul timpului cu Ambasada Po-
loniei. Evenimentele pe care le-am
organizat împreunã la Craiova au
culminat cu vizita la cel mai înalt
nivel, pe care am primit-o anul tre-
cut, la Muzeul de Artã, a Mareºa-
lului Senatului Republicii Polone,
domnul Bogdan Borusewicz.

Craiova înseamnã foarte mult
pentru Polonia, întrucât, într-un
moment dificil pentru România – þara
noastrã fiind aliatã la acea vreme cu
Germania –, Craiova a putut sã pri-
meascã refugiaþi polonezi care îºi
pãrãsiserã þara în urma izbucnirii celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, aceºtia
gãsindu-ºi aici o a doua casã. L-am
asigurat pe domnul ambasador Mar-
cin Wilczek de întreaga noastrã des-

chidere pentru colaborare, înaintân-
du-i invitaþia de a reveni în judeþul
Dolj, unde va fi întotdeauna între
prieteni”, a declarat ºeful adminis-
traþiei judeþene, Ion Prioteasa.

Prefectul Sorin
Rãducan: „Vã urez un
cãlduros bun-venit în
Bãnie!”

Prefectul judeþului Dolj, Sorin
Rãducan , i-a urat înaltului diplo-
mat polonez bun venit la Craiova,
amintind apoi de ospitalitatea pe care
au manifestat-o craiovenii faþã de
polonezi. „Vã urez un cãlduros bun
venit în Cetatea Bãniei! Doresc sã
vã spun cã anul trecut am primit o
delegaþie condusã de Senatului Re-
publicii Polone, Bogdan Boruse-
wicz, vizitã care a avut loc cu oca-
zia comemorãrii a 75 de ani de la
izbucnirea Celui de-al Doilea Rãz-
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Holul central al Universitãþii din
Craiova gãzduieºte, de ieri ºi pânã
pe 26 noiembrie, vernisajul expo-
ziþiei „Parcuri Naþionale din Polo-
nia”. Ceremonia de deschidere a
avut parte de o prezenþã de marcã
– Excelenþa Sa Marcin Wilczek,
ambasadorul Republicii Polone în
România. Acesta a fost primit aºa
cum se cuvine unei personalitãþi de
o asemenea importanþã.

Prof.univ.dr. Cristiana Teodo-
rescu, prorector al Universitãþii din
Craiova, a fost cea care a rostit cu-
vântarea de bunvenit adresatã Ex-
celenþei Sale: „Suntem onoraþi sã vã
avem între noi. Polonia este unul
dintre partenerii noºtri privilegiaþi ºi
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când spun asta mã refer în primul
rând la legãturile strânse dintre cele
douã þãri, care dureazã de secole
întregi. De asemenea, avem multe
proiecte pe care le desfãºurãm îm-
preunã”. Prof.univ.dr. Dan Clau-
diu Dãniºor, prorector al Universi-
tãþii din Craiova, a punctat: „Este o
mare plãcere sã vã avem printre noi.
Polonia este un exemplu demn de
urmat ºi cred cã putem vorbi de-
spre polonizarea Europei. Prin strân-
gerea relaþiilor culturale, putem sã
prosperãm împreunã ºi economic.
Sunteþi un model pentru toþi, mai ales
în ceea ce priveºte absorbþia fon-
durilor europene. Ne bucurãm pen-
tru aceastã expoziþie, la fel cum au

fost altele ºi, sunt convins, cum vor
apãrea cât mai multe. Numai aºa,
prin aceste schimburi de experien-
þã, ne putem deschide viitorul”.

La rândul sãu, Sorin Nicolae
Rãducan, prefectul judeþului Dolj,
a fost onorat de prezenþa Ambasa-
dorului Republicii Polone, amintind
ºi de istoria care leagã cele douã
popoare, în general, ºi Craiova, în
special: «Sunt onorat sã particip la
vernisajul expoziþiei „Parcuri Naþi-
onale din Polonia”, cea de-a doua
organizatã în Bãnie de Centrul de
Limbã ºi Culturã Polonezã ºi Am-
basada Poloniei, la care particip în
calitate de prefect. Am avut onoa-
rea sã-l primesc pe Excelenþa Sa,
domnul Marcin Wilczek, la Palatul
Administrativ, împreunã cu dom-
nul preºedinte al Consiliului Jude-
þean Dolj, unde am discutat despre
strânsele relaþii româno-poloneze,
care s-au format în anul 1939, când
refugiaþii polonezi au primit sprijin
din partea craiovenilor».

„Trebuie sã învãþãm cu toþii din
cultura altei þãri”

Excelenþa Sa Marcin Wilczek a
þinut sã se adreseze asistenþei, cu
atât mai mult cu cât este numite
de curând în funcþie: „Au trecut

douã luni de când sunt ambasador
în România ºi am þinut sã vin la
Craiova, deoarece ºtie toatã lumea
despre ajutorul pe care locuitorii
oraºului dumneavoastrã l-au acor-
dat compatrioþilor mei în timpul re-
fugiului din 1939. Trebuie sã în-
vãþãm cu toþii din cultura altei þãri,
iar la Craiova existã o astfel de po-
sibilitate. Nu mai este o mare di-
ferenþã în România ºi Polonia, iar
investiþiile economice ºi culturale

între cele douã state sunt din ce
în ce mai numeroase. Pentru tine-
rii studenþi, din ambele þãri, este o
oportunitate ºi mã bucur cã am
putut aduce  la Craiova câteva
bucãþi din Polonia. Le mulþumesc
atât oficialitãþilor locale ºi judeþe-
ne, cât ºi conducãtorilor Univer-
sitãþii din Craiova pentru primirea
pe care mi-au oferit-o ºi voi re-
veni mereu cu drag aici”.

CRISTI PÃTRU

gesturile de autenticã omenie, expri-
mate în 1939, când o parte din mem-
brii guvernului de la Varºovia, dar ºi
zeci de mii de refugiaþi ºi-au gãsit adã-
post sigur pe pãmânt românesc, ºi nu
puþini dintre ei la Craiova ºi în regiu-
nea Olteniei. Este adevãrat, ºi meri-
tã menþionat acest detaliu, cã ºi re-
prezentaþii administraþiei publice lo-
cale – preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, pre-
fectul de Dolj, Sorin Rãducan – au
oferit întreaga lor disponibilitate lãr-
girii cadrului de manifestãri recipro-
ce pe multiple planuri, Centrul de
Limbã ºi Culturã polonezã împlinind,
la începutul anului viitor, vârsta de
doi ani. De polonezi, aºadar, ne lea-

gã mai mult decât o prietenie con-
juncturalã, minuþios întreþinutã, ne
leagã o afecþiune aproape inefabilã.
ªi deschiºi la dialog, pe un fundal so-
lid, cu siguranþã cã se vor identifica
noi oportunitãþi de schimburi bilate-
rale, pentru a augmenta valenþele
prieteniei de care vorbeam. Deschi-
derea e largã ºi, se pare, reciprocã.
Admirând demnitatea polonezã în is-
toria ei recentã, dar ºi demnitatea
actualã a liderilor politici polonezi, de
la Varºovia, putem spune chiar, fãrã
sfialã, cã “avem ce învãþa”. O satis-
facþie reciprocã, împãrtãºitã de am-
bele pãrþi, este aceea cã Eurostatul
plaseazã România ºi Polonia, ambe-
le cu o creºtere economicã de 3,6%,
în fruntea þãrilor din UE.

boi Mondial, atunci când întreaga
Craiova a dat dovadã cã este o gaz-
dã primitoare pentru comunitatea
polonezã. Istoria ne aduce sã fim ºi
astãzi împreunã în Uniunea Euro-
peanã ºi parteneri NATO, iar acesta
este un lucru foarte important. De
asemenea, faptul cã în cadrul Uni-
versitãþii din Craiova avem Centrul
de Limbã ºi Culturã Polonezã este
optim pentru dezvoltarea relaþiilor
culturale între cele douã state”, a
spus prefectul judeþului Dolj.

Primarul Lia Olguþa
Vasilescu:
„Sãrbãtorim Polonia
la Craiova”

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-

silescu, l-a primit pe Excelenþa Sa,
Marcin Wilczek, la Primãria Craio-
va, asigurându-l cã municipiul sãr-
bãtoreºte Polonia în aceste zile.
«Avem astãzi (n.r. – ieri) deosebita
onoare sã-l avem oaspete pe dom-
nul ambasador al Poloniei. Sãptãmâna
aceasta, dupã cum ºtiþi, sãrbãtorim
Polonia la Craiova, prin evenimente
speciale organizate de Filarmonica
„Olteniei”, unde are loc ºi un con-
cert extraordinar la care este invitat
sã participe domnul ambasador. Am
discutat foarte mult despre partene-
riatul cultural, în primul rând, pe care
ni-l dorim cu Polonia, având în ve-
dere tradiþia istoricã ºi faptul cã, în
1939, a avut privilegiul sã-i avem
oaspeþi. Totodatã, am discutat foar-

te mult ºi despre partea industrialã ºi
bineînþeles ºi aici avem lucruri în co-
mun, pentru cã sãptãmâna aceasta
am avut lansarea unor autobuze noi
SOLARIS, care sunt produse în
Polonia».

Ambasadorul
Poloniei: „Este o vizitã
foarte importantã”

Excelenþa Sa, Marcin Wilczek,
Ambasadorul Poloniei, a mulþumit
autoritãþilor pentru primirea care i
s-a fãcut, mãrturisind cã este bu-
curos cã se aflã la Craiova, de Ziua
Naþionalã a Poloniei. „Vã mulþu-
mesc frumos pentru primire ºi mã
bucur foarte mult cã sunt în Cra-
iova cu ocazia Zilei Poloniei. Este

prima mea vizitã în afara Bucureº-
tiului, dupã ce am preluat manda-
tul de ambasador. Este o vizitã
foarte importantã din mai multe
motive. În primul rând, din motive
istorice. În Craiova, ºi-au gãsit adã-
postul, în timpul celui De-al Doi-
lea Rãzboi Mondial, guvernul Po-
loniei împreunã cu preºedintele
Poloniei. Din punct de vedere cul-
tural, Craiova oferã posibilitatea de

a învãþa limba polonã ºi vom avea
posibilitatea de a prezenta locuito-
rilor acestui municipiu ºi muzica
polonezã. Din punct de vedere eco-
nomic, nu numai autobuzele Sola-
ris au ajuns aici, dar ºi o firmã po-
lonezã care produce þiglã este pre-
zentã aici. Sperãm cã vom cola-
bora în continuare foarte bine pe
plan economic”, a afirmat înaltul
diplomat polonez.
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În 13-14 noiembrie 2015, la
Hotel Parc, Craiova, se desfãºoa-
rã sesiunea trimestrialã a Asocia-
þiei Degustãtorilor Autorizaþi din
România. Au fost prezenþi specia-
liºti ºi cercetãtori din domeniul oe-
nologiei, dar ºi reprezentanþi ai

marilor producãtori de vin din þarã.
Cuvântul de deschide i-a aparþinut
prof.univ.dr. Nicolae Giugea, având
la eveniment ºi calitatea de vice-
preºedinte al ADAR.

Universitar rasat, cu un umor
de calitate ºi format în tainele viti-
culturii, la cei 53 de ani împliniþi în
urmã cu câteva zile, Nicolae Giu-
gea a vorbit despre noua caracte-
risticã a vinului, aceea de a fi un
produs care trebuie sã aducã plus-
valoare. „Ne-am asumat responsa-
bilitatea de a aduce toþi marii pro-
ducãtori de vinuri din România,
aici, la Craiova. Vinul este un pro-
dus care aduce plusvaloare, trebuie
sã facã de acum înainte comerþ.
Oltenia este o micã Românie viti-
colã. Nu mai puþin de 32 de probe
de vin din Oltenia vor fi analizate
de specialiºti. Avem vinuri de cali-
tate excepþionalã, cu care ne pu-
tem bate oriunde, în lume. Nu tre-
buie sã omitem cã, vinurile româ-
neºti au o caracteristicã, ce le face
unice”, a punctat prof. univ. dr.
Nicolae Giugea, vicepreºedintele
Asociaþiei Degustãtorilor Autorizaþi
din România.

“La un consum intern, în România, de 24-27 de litri de vin per locuitor,
în medie, avem – trebuie sã recunoaºtem – un deficit de consum. Avem
trei direcþii: fie cã ne propunem sã producem mai mult, fie cã ne apucãm
sã importãm, fie cã optãm sã bem mai puþin, dar mai bun. Acesta din urmã
este, de altfel, ºi trendul care se impune în Europa, în acest moment.
Existã þãri ce se apucã sã defriºeze câteva zeci sau chiar sute de mii de
hectare cu viþã-de-vie. ªi deja s-au plãtit banii pentru defriºare. Reconver-
sia, ºi la noi, a scos vinurile/soiurile vechi de tip hibrid ºi a adus clonele cu
valoare deosebitã pe piaþã”, a precizat prof. univ. dr. Dan Boboc.

Craiova  gãzduieºte în zilele de 13 ºi 14 noiembrie
a.c., la Hotel Parc, ºedinþa trimestrialã a Asociaþia
Degustãtorilor Autorizaþi din România. Specialiºtii au
ocazia sã certifice vinurile reprezentative din Oltenia,
dar ºi pe cele din întreaga þarã având 2015 ca an de
producþie. Bogatã în tradiþia viticolã, Oltenia a fost
prezentatã auditoriului de o somitate în materie, prof.
univ. dr. Aurel Popa. Coborând de pe meleagurile
natale vâlcene, unde Drãgãºanii duc de milenii un fir
neîntrerupt al creaþiei viticole, trecând prin câmpia
plinã de har a Bãileºtiului, cu renumitul zaibãr, ºi
coborând spre sud, la Cetate, Pleniþa ºi Opriºor, unde
noile linii de vinificaþie dau certitudinea cã lucrurile
se miºcã spre mai bine, pledoaria reputatului dascãl a
trezit nu doar nostalgii, dar ºi sentimentul cã pãmân-
tul e, totuºi, darnic.

„Neutralitatea noastrã a permis
creºterea calitativã a vinurilor”

În calitate de preºedinte al Aso-
ciaþiei Degustãtorilor Autorizaþi
din România, prof. univ. dr. Dan
Boboc a prezentat pe parcursul

unui discurs tehnicizat, dar cu
valenþe pragmatice, situaþia în
care se gãseºte la ora actualã vi-
ticultura româneascã. Sugerând,
totodatã, necesitatea implementã-
rii unui sistem de notare, care sã
foloseascã tablete din segmentul
IT, acesta a menþionat cã numai
aºa se poate fructifica mai bine
timpul alocat degustãrilor ºi se
poate obþine o acurateþe mai ridi-
catã în clasificarea vinurilor.

„Am plãcerea de a reveni în
Oltenia. Rostul nostru este de a
aduce membrii viticoli ai diferi-
telor crame pentru a degusta vi-
nurile din Oltenia. În a doua par-
te a programului vom face o de-
gustare comparativã a vinurilor
albe ºi roze din recolta anului
2015. Remarc astfel cã vinurile
din Oltenia au o bunã corpolen-
þã, cu un buchet aparte. Fiind în
sudul României, avem acumulãri
de zaharuri ºi arome impresio-
nante, iar cu cât mergem cãtre
Mehedinþi avem ºi clima medite-
raneanã, care aduce strugurilor
arome deosebite. Îmi doresc
foarte mult ca vinul de Drãgãºani

sã-l gãsesc în piaþã, pentru cã
deja este un brand; la fel pot spu-
ne ºi despre vinul de Corcova”,
a menþionat prof. univ. dr. Dan
Boboc, preºedintele Asociaþiei
Degustãtorilor Autorizaþi din Ro-
mânia ºi, totodatã, decan al Fa-
cultãþii de Economie Agroalimen-
tarã ºi a Mediului din cadrul
Academiei de Studii Economice
din Bucureºti.

Acesta sperã ca toate regiuni-
le istorice ale României cu poten-
þial viticol vor avea, mai devre-
me sau mai târziu, evenimente
majore precum „Strugurele de
aur” din Transilvania, „Vinvest”
în Banat ºi „Bachus” în Moldo-
va. „Au fost 180 de probe de vin

la Festivalul „Strugurele de aur”,
iar la „Bachus”, în data de
9.10.2015, am analizat în spaþiul
de la Odobeºti aproximativ 400
de probe de vin. Vreau sã remarc
cã neutralitatea noastrã a permis
creºterea calitativã a vinurilor”,
a punctat Dan Boboc.

O istorie vitivinicolã milenarã
Prezentarea podgoriilor din Ol-

tenia a fost fãcutã de reputatul
prof. univ. dr. Aurel Popa. Nãs-
cut pe plaiurile vâlcene, în comu-
na Stroieºti, la 23 august 1940,
al optulea copil dintre cei zece
câþi a avut familia sa, dascãlul a
captat atenþia celor prezenþi prin

bogãþia ºi complexitatea cunoº-
tinþelor de specialitate. Îngãdui-
tor cu cei de vârstã mai micã,
specialiºti cãrora le spune „tânã-
ra generaþie, a dumneavoastrã,
are cunoºtinþe mai multe decât noi
ºi poate înþelege mult mai bine lu-
crurile”, Aurel Popa a lãsat im-
presia generalã cã haina de uni-

versitar nu este pentru toatã lu-
mea, are demnitatea ºi solemni-
tatea ei ºi ar trebui sã o poarte
doar cei care au avut respect pen-
tru învãþarea permanentã.

Trecând în revistã, nu cu pu-
þinã melancolie, cramele ºi zone-
le viticole oltene, pe care le-a cu-
noscut în maturitatea lor deplinã,
profesorul Aurel Popa a punctat
trãsãturile definitorii ale fiecãro-
ra dintre acestea. „Chardonnay de
Corcova este un soi luat în cul-
turã dupã 1990. Aici trebuie sã
remarcãm cã se produce Char-
donnay de cea mai bunã calitate.
Vinurile de Mehedinþi sunt unice.
De asemenea, în toate centrele
viticole din Oltenia, influenþa e

datã de cea de la Drãgãºani, ce
are o vechime încã din vremea
geto-dacã. Aici, la Drãgãºani,
podgoriile sunt sus, pe platou, de
aceea ºi calitatea lor. Vinurile din
Gorj, de la Bãlãneºti, Bârseºti,
Scoarþa, Bobu sau de la Crasna,
unde s-au pus bazele unei noi
plantaþii viticole sunt emblemati-
ce. Crama Domeniile Coroanei
Segarcea, construitã la 1905 nu
mai are nevoie de nici o prezen-
tare. În acest areal avem vinuri
de la 1917, precum Feteascã Albã
ce încã mai spune ceva”, a spus
prof. univ. dr. Aurel Popa, fãrã
a fi exhaustiv, peisajul viticol din
Oltenia.

Sudul Doljului,
binecuvântat cu vii celebre

Tãmâioasa româneascã de Se-
garcea este soiul care a trezit
atenþia multor participanþi. Moti-
vaþia cât se poate de fireascã: este
soiul care se bronzeazã, pentru
cã existã o anumitã aºezare a
stratului de cearã, astfel încât,
când rãsare soarele se face aºa-
numita apã oxigenatã, deci stru-
gurele se bronzeazã. Pleniþa ºi
Cetate sunt considerate de spe-
cialiºti o prelungire a solului priel-
nic cultivãrii viei de la Opriºor,
din Mehedinþi. „Viile de pe nisi-
puri din Oltenia sunt un alt spe-
cific al nostru. Gândiþi-vã ce în-
seamnã 50 de grade Celsius la ni-
velul solului, deci trebuie sã lu-
crezi via, dimineaþa sau seara.
Astãzi, aici, se cultivã soiul ro-
ºioarã, care e soiul nisipurilor din
stânga Jiului. Nu trebuie omis sã
precizãm cã sunt ºi acum vii pe
rod, ce au peste 150 de ani ve-
chime”, a încheiat prezentarea
prof. Aurel Popa.
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Cine viziteazã oraºul Helsinki în
2015 întâlneºte peste tot imaginea
unui domn cu mustaþã ºi papion, cu
pãlãria într-o mânã ºi cu o cupã de
ºampanie în cealaltã.

Este vorba despre compozitorul
Jean Sibelius (1865-1957), cel mai
cunoscut finlandez din întreaga lume
– mai ales pentru poemul simfonic
„Finlandia”, Suita Karelia, Concertul
pentru vioarã, Lebãda din Tuonela. Ceea ce se serbeazã este împlinirea a
150 de ani de la naºterea sa. „Anul Sibelius” nu se celebreazã numai la
Helsinki, ci în Finlanda întreagã, mai ales în locurile strâns legate de
compozitor. Se sãrbãtoreºte ºi la Craiova, unde Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” invitã publicul meloman luni, 16 noiembrie,
ora 17.00, la o nouã întâlnire a Clubului Melomanilor, sub genericul
„Medalion Jean Sibelius”. Cu acest prilej se vor audia lucrãri din crea-
þia compozitorului, în prezentarea prof. Maria Barbãrasã.

Ziua Internaþionalã a TZiua Internaþionalã a TZiua Internaþionalã a TZiua Internaþionalã a TZiua Internaþionalã a Toleranþeioleranþeioleranþeioleranþeioleranþei,,,,,
celebratã de voluntari Erasmus+celebratã de voluntari Erasmus+celebratã de voluntari Erasmus+celebratã de voluntari Erasmus+celebratã de voluntari Erasmus+

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” ºi American Cor-
ner Craiova în parteneriat cu Aso-
ciaþia ANTER vor marca luni, 16
noiembrie, Ziua Internaþionalã a
Toleranþei. Evenimentul se va des-
fãºura cu începere de la ora 11.00 ºi
va reuni elevi de la Liceul Teoretic
„Nicolae Titulescu” împreunã cu pro-
fesorul Livia Catanã. Aceºtia vor par-
ticipa activ la prezentãri Power Point, sesiuni de discuþii pe tema toleranþei
ºi la o expoziþie de fotografie, realizate de studenþi strãini ajunºi la Craiova
graþie programului Ecological Voluntary Service, finanþat de Comisia Eu-
ropeanã prin programul Erasmus+: Andrea Baztan, Alfredo Martinez, Onur
Salman, Hehmet Haykir ºi Iga Golebiowska. Ziua Internaþionalã a Tole-
ranþei este o sãrbãtoare anualã declaratã de Organizaþia Naþiunilor Unite în
1995 pentru ca oamenii sã conºtientizeze pericolele intoleranþei.

Personajele preferate ale copiilor îºiPersonajele preferate ale copiilor îºiPersonajele preferate ale copiilor îºiPersonajele preferate ale copiilor îºiPersonajele preferate ale copiilor îºi
dau întâlnire la dau întâlnire la dau întâlnire la dau întâlnire la dau întâlnire la LudotecãLudotecãLudotecãLudotecãLudotecã

În perioada 16-19 noiembrie, în
cadrul proiectului „Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãricei”,
colectivul Secþiei pentru Copii ºi Ti-
neret a Bibliotecii Judeþene „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” propune tema
„Personajul preferat în culoare îm-
brãcat”. „Oferim participanþilor în-
scriºi în proiect (copii din grãdiniþe
ºi din clasele I – a IV-a) o temã în
care îi vor întâlni pe Fãt-Frumos,
Albã ca Zãpada, Balaurul cel fioros,
cãprioara Bamby ºi multe alte personaje îndrãgite din lumea mirificã a
basmelor ºi poveºtilor. Pentru preºcolari au fost pregãtite planºe cu per-
sonaje din basme ºi poveºti, cãrora aceºtia le vor da culoare. Elevii, prin
talent, imaginaþie ºi creativitate, vor contura personajul preferat. Cum
obiectul muncii într-o bibliotecã este cartea, nu o sã lipseascã o miniex-
poziþie”, precizeazã reprezentanþii instituþiei. ªi-au anunþat participarea la
activitãþi copii de la Colegiile Naþionale „Elena Cuza” ºi „Carol I”, ªcolile
Gimnaziale „Gheorghe Þiþeica”, „Al. Macedonski”, „Sf. Dumitru”, „Mi-
hai Viteazul”, „Nicolae Romanescu” ºi Mircea Eliade”, Grãdiniþele „Tra-
ian Demetrescu” ºi „Voiniceii”.

Evenimentul se va deschide la
ora 17.00, în Galeria „Vollard”, cu
vernisajul expoziþiei de fotografie
„Saºa Panã ºi prietenii”, prezen-
tatã de criticul de artã Cãtãlin Da-
videscu. Îi va urma, la ora 18.00,
în Salonul Medieval, conferinþa
„Amintiri cu Saºa Panã”, susþi-
nutã de Vladimir Panã ºi moderatã
de Petriºor Militaru. Peste o orã,
în Salonul Medieval, publicul va fi
invitat la lansarea volumului „Ope-
ra poeticã” de Saºa Panã.

„Lucrarea reuneºte pentru pri-
ma datã, în ordine cronologicã, cele
unsprezece volume de poeme ºi
cele trei de prozopoeme pe care le-
a publicat Saºa Panã între anii 1925-
1977. Ediþia este îngrijitã ºi prefa-
þatã de Petriºor Militaru ºi va fi pre-
zentatã de Constantin M. Popa ºi
Maria Dinu”, precizeazã organiza-
torii. Volumul este publicat de Edi-
tura „Aius”, ca proiect editorial co-
finanþat de Administraþia Fondului
Cultural Naþional (AFCN).

Prozatorul ºi poetul Saºa Panã,
cu numele adevãrat Alexandru
Binder, s-a nãscut pe 8 august
1902, la Bucureºti. ªi-a fãcut stu-
diile la Iaºi ºi Bucureºti, obþinând
în anul 1927 diploma de medic
militar. A debutat literar în 1926,
cu volumul de poezii simboliste
„Rãbojul unui muritor. Strofe ba-
nale”. Trei ani mai târziu a scos

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va organiza luni, 16
noiembrie, în cadrul proiectului „Taifasuri Rânduite Artistic
Despre Emoþii Manifestate (TRADEM)”, o întâlnire cu Vladi-
mir Panã, fiul lui Saºa Panã – una dintre cele mai proeminente
figuri ale avangardei noastre istorice. Cu acelaºi prilej se va
deschide o expoziþie de fotografie ºi va fi lansat volumul „Ope-
ra poeticã” al scriitorului. Intrarea publicului va fi liberã.

revista de avangardã „Unu” ºi a
înfiinþat o editurã cu acelaºi nume,
unde a tipãrit volumele proprii ºi
cãrþi ale unor scriitori precum
Tristan Tzara, Stephan Roll, Ilarie
Voronca ºi Vasile Dobrian.

A publicat în 1930 volumul
„Diagrame”, urmat de „Echinox
arbitrar” în 1931 ºi de „Viaþa ro-
manþatã a lui Dumnezeu” în 1932.
Saºa Panã este autor a numeroase
opere în prozã de mici dimensi-
uni, situate la frontiera dintre po-
vestire, reportaj, poem în prozã ºi
articol cu caracter de manifest. A
publicat mai multe volume de prozã
cu caracter umoristic. În 1966 i-a

apãrut prima antologie din opera
sa poeticã, „Poeme ºi poezii”, iar
în 1973, un volum de memorialis-
ticã de aproape 700 de pagini, in-
titulat „Nãscut în ’02: Memorii,
file de jurnal, evocãri”.

Saºa Panã a realizat ºi traduceri
valoroase din operele lui Jean Cas-
sou, Loys Masson ºi Paul Eluard.
Din opera sa fac parte volumele de
poezii „Cuvântul talisman” (1933),
„Cãlãtorie cu funicularul” (1934),
„Iarba fiarelor” (1937), „Pen-
tru libertate” (1945), volumele în
prozã ºi publicisticã „Sadismul
adevãrului” (1936), „A fost oda-
tã... ºi nu va mai fi! Nuvele de
Saºa Panã” (1949), „Misiunea
trebuie împlinitã” (1950), piese
de teatru „Aºa întrece, înþeleg ºi
eu!” (1949) ºi „Teatru mic”
(1950). S-a stins din viaþã la 22
august 1981, la Bucureºti.

Potrivit organizatorilor, eveni-
mentul organizat în sala mare a
Casei de Culturã a Studenþilor are
un dublu scop. În primul rând, in-
stituþia, care de-a lungul timpului
a susþinut miºcarea rock, vrea sã
aducã astfel un omagiu tinerilor
care au suferit în urma incendiu-
lui din clubul bucureºtean „Colec-

Concert în memoria victimelor din clubulConcert în memoria victimelor din clubulConcert în memoria victimelor din clubulConcert în memoria victimelor din clubulConcert în memoria victimelor din clubul
„Colectiv”, la Casa Studenþilor Craiova„Colectiv”, la Casa Studenþilor Craiova„Colectiv”, la Casa Studenþilor Craiova„Colectiv”, la Casa Studenþilor Craiova„Colectiv”, la Casa Studenþilor Craiova

Casa de Culturã a Stu-
denþilor din Craiova organi-
zeazã astãzi, 14 noiembrie,
începând cu ora 20.00, un
concert în memoria victime-
lor incendiului din clubul
bucureºtean „Colectiv”,
susþinut de formaþiile
Floarea Soarelui, Old
School, Adastia ºi Avatar.
Intrarea este liberã, iar
accesul publicului se face
începând cu ora 19.30.

tiv”. În al doilea rând, se doreºte
desfãºurarea unui exerciþiu de eva-
cuare în caz de incendiu, care va
avea loc la finalul concertului, ca
publicul sã fie pregãtit ºi pentru un
astfel de scenariu.

«Casa de Culturã a Studenþilor
din Craiova este un loc în care
muzica a fost mereu una dintre

preocupãrile principale ale depar-
tamentului cultural. Din acest mo-
tiv am decis împreunã cu trupele
care activeazã în cercul de muzi-
cã sã organizãm acest concert în
memoria celor care ºi-au pierdut
viaþa la „Colectiv”, mai ales cã tru-
pa Goodbye to Gravity ar fi tre-
buit sã cânte pe scena noastrã ime-
diat dupã lansarea din Bucureºti.
Ne dorim, de asemenea, sã facem
ºi un exerciþiu de evacuare în caz
de incendiu pentru a testa capaci-
tatea instituþiei noastre de a face
faþã unei situaþii de crizã», a pre-
cizat directorul instituþiei, Sliviu-
Ionuþ Dumitrache, într-un comu-
nicat de presã.

TTTTTeatrul „Colibri”: Weatrul „Colibri”: Weatrul „Colibri”: Weatrul „Colibri”: Weatrul „Colibri”: Week-end cueek-end cueek-end cueek-end cueek-end cu
„„„„„PinocchioPinocchioPinocchioPinocchioPinocchio””””” ºi  ºi  ºi  ºi  ºi „„„„„Invitaþie la joacãInvitaþie la joacãInvitaþie la joacãInvitaþie la joacãInvitaþie la joacã”””””

Astãzi, 14 noiembrie, la ora 18.00,
la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri” (Calea Bucureºti nr. 56) intrã în
scenã „Pinocchio”, cu tot cu nãz-
drãvãniile lui, în spectacolul ce-i poartã
numele, adaptare dupã Carlo Collodi,
scenariul ºi regia Cristian Pepino, sce-
nografia Cristina Pepino, pe muzica
lui Dan Bãlan. În distribuþie: Rodica
Prisãcaru, Emanuel Popescu, Mugur
Prisãcaru, Alla Cebotari, Geo Dines-
cu, Iulia Cârstea ºi Adriana Ioncu.
Duminicã, 15 noiembrie, la ora 11.00, publicul se poate bucura de „Invita-
þie la joacã”, o reprezentaþie interactivã, veselã, cu nãstruºnicul ºi celebrul
Zdreanþã, de ºi în regia Alexandrei Davidescu. Scenografia spectacolului
este o creaþie a maestrului Eustaþiu Gregorian, iar coloana sonorã este
realizatã de Alin Macovei-Moraru. Ies la rampã actorii Iulia Cârstea, Daniel
Mirea ºi Alis Ianoº. Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”,
la preþurile de 5 lei, 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.
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Guvernul austriac a
anunþat, ieri, cã va instala
un gard cu o lungime de
3,7 kilometri, sub forma
unui grilaj simplu, la fron-
tiera sa cu Slovenia, pen-
tru a întãri controlul asu-
pra afluxului de imigranþi.
“Va fi un gard simplu, des-
tinat sã marcheze clar fron-
tiera” ºi nu o “împrejmui-
re”, a declarat într-o con-
ferinþã de presã Josef Os-
termayer, ministrul social-
democrat al culturii, Con-
stituþiei ºi mass-media.  La
rândul sãu, ministrul de In-
terne al Austriei, Johanna Mikl-Leitner, a
afirmat cã UE a fost informatã cu privire la
aceastã mãsurã, care ar urma sã reprezinte
o premierã între douã þãri care fac parte
din zona de liberã circulaþie Schengen.  Acest
dispozitiv, cu o înãlþime de 2,2 metri, va fi
“în conformitate (cu prevederile) Schen-

Irak: Cel puþin 18 morþi
ºi 41 de rãniþi, într-un atac
sinucigaº cu bombã

Cel puþin 18 persoane au murit ºi alte 41 au
fost rãnite, ieri, în Bagdad, într-un atac sinu-
cigaº cu bombã, comis la funerariile unui mili-
tant ºiit, care a luptat împotriva organizaþiei
teroriste Stat Islamic (SI). Poliþia irakianã ºi
surse medicale au anunþat cã, în atac, cel pu-
þin 18 persoane au murit ºi alte 41 au fost rãni-
te. Atentatul a avut loc la o moschee dintr-o
zonã predominant ºiitã Hay al-Amil din capi-
tala Irakului, Bagdad. Militanþii sunniþi ai or-
ganizaþiei teroriste Stat Islamic (SI), care con-
troleazã ample regiuni din nordul ºi vestul Ira-
kului, au mai comis atentate cu bombã în Bag-
dad. Atacul a avut loc la funerariile unui mem-
bru al grupãrii Hashid Shaabi, formatã în mare
parte din luptãtori ºiiþi care sprijinã Guvernul
irakian ºi luptã împotriva organizaþiei teroris-
te Stat Islamic. Influenþa pe care a dobândit-o
gruparea Stat Islamic în Irak a amplificat aces-
te tensiuni între sunniþi ºi ºiiþi, determinând
efectuarea raidurilor aeriene de cãtre forþele
coaliþiei internaþionale conduse de SUA în
regiuni din Irak ºi Siria, unde militanþii isla-
miºti se luptã sã impunã un califat.

Germania: Cadavrele a ºapte
bebeluºi au fost descoperite
într-o casã

Cadavrele a ºapte bebeluºi au fost desco-
perite într-o casã dintr-un mic oraº german,
iar poliþia a declanºat o anchetã majorã ºi cau-
tã o femeie în vârstã de 45 de ani care ar putea
avea legãturã cu acest caz. Cadavrele bebelu-
ºilor au fost gãsite joi dupã-amiazã la Wallen-
fels, o localitate situatã la jumãtatea distanþei
dintre Munchen ºi Berlin. O purtãtoare de
cuvânt a poliþiei din regiunea Oberfranken a
refuzat sã precizeze dacã femeia, chiriaºã într-
un apartament, este suspectã. “Ea este cãu-
tatã în primul rând ca potenþialã mamã a copii-
lor”, a declarat purtãtoare de cuvânt. Cada-
vrele se aflau într-o stare avansatã de putre-
fracþie. Potrivit poliþiei, nu se cunoaºte exact
de cât timp au decedat bebeluºii. Ei au fost
descoperiþi joi dupã-amiazã când o femeie a
chemat un medic la casa respectivã ºi i-a spus
despre cadavre.

Angela Merkel apãrã revenirea
la aplicarea regulamentelor
Dublin

Cancelarul german Angela Merkel, critica-
tã de alþi politicieni conservatori pentru mani-
era sa de gestionare a crizei refugiaþilor, a apã-
rat decizia guvernului sãu de a reveni la apli-
carea “regulamentelor Dublin”, conform cã-
rora solicitanþii de azil pot fi retrimiºi în þara
membrã a Uniunii Europene în care au fost
înregistraþi prima datã. Ministerul de Interne
german anunþase marþi cã Germania retrimite
refugiaþii în prima þarã UE în care s-au înregis-
trat dupã data de 21 octombrie, ceea ce în-
seamnã o revenire la regulamentele Dublin a
cãror aplicare fusese suspendatã de Angela
Merkel în luna august. În apãrarea noilor mã-
suri, Angela Merkel a precizat cã “proporþia
celor care sunt retrimiºi este micã în compara-
þie cu numãrul noilor sosiþi”. Potrivit ºefei exe-
cutivului de la Berlin, returnarea migranþi-
lor în prima þarã din UE în care s-au înregistrat
ar ajuta la o distribuire corectã a solicitanþilor
de azil între þãrile membre.  În gestionarea ac-
tualei crize a migraþiei, Uniunea Europeanã se
confruntã, ca primã problemã, cu apropierea
geograficã dintre Turcia ºi Grecia. Porþiunea
din Marea Egee traversatã de refugiaþi “se
aflã efectiv în mâinile traficanþilor”, a accen-
tuat cancelarul german.  Pânã în prezent, Ber-
linul a adoptat o linie clarã vizavi de refugiaþi
ºi imigranþi: þara trebuie sã le acorde protecþie
celor care au într-adevãr nevoie, deoarece ei
fug de rãzboi sau de teroare, ºi trebuie trimiºi
înapoi, în termen scurt, imigranþii economici,
care vin din þãri considerate ca sigure, pre-
cum cei proveniþi din Balcani.

Preºedintele Poloniei, Andrzej
Duda, a desemnat-o oficial ieri în
postul de premier pe Beata Szydlo,
reprezentanta Partidului Lege ºi Jus-
tiþie (PiS, conservator), care a câº-
tigat alegerile parlamentare desfãºu-
rate pe 25 octombrie. Beata Szydlo
îi succede la conducerea guvernu-
lui Ewei Kopacz, care a prezentat
joi demisia cabinetului ei în urma
înfrângerii formaþiunii sale, Platfor-
ma Civicã (PO, liberal), dupã opt ani
în care aceasta s-a aflat la putere.
Ceremonia desfãºuratã la Palatul
prezidenþial din Varºovia i-a permis
ºeful statului polonez sã-i aducã un
omagiu liderului PiS, Jaroslaw Kac-
zynski, artizanul victoriei lui Duda
în alegerile prezidenþiale ºi a Parti-
dului Lege ºi Justiþie în scrutinul le-
gislativ de acum trei sãptãmâni. Îna-
intea ceremoniei, Szydlo a declarat

Mohammed Emwazi, alias „cãlãul Sta-
tului Islamic” sau „John jihadistul”, care
potrivit Pentagonului a fost vizat de un atac
cu un avion fãrã pilot, ar fi fost lovit în
acest atac, lângã Rakka, în Siria, a decla-
rat un oficial american de rang înalt. Exis-
tã un “grad înalt de siguranþã” ca acest
jihadist britanic nãscut în Kuwait sã fi fost
atins în atac, a declarat oficialul american.
În vehiculul vizat de atac, alãturi de jiha-
dist s-ar mai aflat cel puþin o persoanã.
Emwazi a fost “urmãrit cu atenþie o pe-
rioadã de timp”, a declarat acesta. “Eva-
luãm rezultatele operaþiunii din aceastã
noapte ºi vom oferi informaþii suplimenta-
re atunci când ºi dacã va fi cazul”, a anun-
þat Peter Cook, un purtãtor de cuvânt al
Pentagonului. “Suntem la curent cu de-
claraþia Statelor Unite despre atacul aerian
care l-a vizat pe Mohammed Emwazi”, a
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gen”, a dat asigurãri Mikl-Leitner, membrã
a Partidului Conservator. Lucrãrile vor în-
cepe în douã sãptãmâni la postul de fron-
tierã Spielfeld (sud). Frontiera dintre Aus-
tria ºi Slovenia are o lungime de peste 300
de kilometri.  Acest anunþ intervine la câte-
va zile dupã ce Slovenia a început sã am-

plaseze sârmã ghimpatã la
frontiera sa cu Croaþia, mai la
sud de ruta imigranþilor ºi re-
fugiaþilor spre Europa. Nego-
cierile au fost unele complexe
în sânul coaliþiei guvernamen-
tale vieneze, înainte de a se
ajunge la acest anunþ. O ilus-
trare a acestui compromis este
faptul cã Austria va poziþiona
la frontiera sa cu Slovenia un
al doilea dispozitiv de îngrãdire
ºi de sârmã ghimpatã, lung de
25 kilometri, gata sã fie desfã-
ºurat dacã mãsurile de control
nu vor fi suficiente, au anunþat
miniºtrii în timpul conferinþei

de presã. Acest control asupra miilor de imi-
granþi ºi refugiaþi care tranziteazã zi de zi
teritoriile celor douã þãri va fi ulterior întã-
rit printr-o creºtere a numãrului de patrule
de poliþie ºi construirea unui coridor din
grilaje pe teritoriul sloven, pentru a-i îndrep-
ta pe imigranþi spre postul de frontierã.

„John jihadistul” ar fi fost ucis, în Siria,
în urma unui atac american

Polonia: Beata Szydlo - desemnatã
oficial în funcþia de prim-ministru

declarat o purtãtoare de cuvânt a premie-
rului britanic David Cameron. “La fel ca
(americanii), nu facem comentarii supli-
mentare în aceastã fazã”, a adãugat ea.
Emwazi ar fi efectuat o cãlãtorie în Siria
în 2013, iar ulterior s-ar fi alãturat grupã-
rii jihadiste Statul Islamic. El a apãrut pen-
tru prima datã într-o înregistrare video anul
trecut în august, când imagini cu asasina-
rea jurnalistului american James Foley au
fost postate online. Ulterior au apãrut în
înregistrãri video ale decapitãrilor jurna-
listului american Steven Sotloff, lucrãto-
rului umanitar britanic David Haines ºi
ºoferului britanic de taxi Alan Henning, dar
ºi ale lucrãtorului umanitar Abdul-Rahman
Kassig, cunoscut ºi ca Peter, ºi jurnalistu-
lui japonez Kenji Goto. În fiecare dintre
aceste înregistrãri video, Emwazi apare
îmbrãcat într-o robã neagrã ºi purtând o

cagulã neagrã pe cap. Prezentat iniþial ca
“John jihadistul”, el a fost identificat în
februarie ca fiind Mohammed Emwazi din
vestul Londrei. La începutul acestui an au
apãrut o serie de informaþii despre un nu-
mãr de cãlãtorii pe care Emwazi le-a efec-
tuat în strãinãtate înainte sã plece în Siria,
în 2013. Între aceste cãlãtoria, figureazã
ºi una în Tanzania, în august 2009, când
Emwazi ar fi intrat în atenþia serviciilor de
securitate din Marea Britanie. Dezvãluirea
identitãþii jihadistului a condus la o pole-
micã pe tema cauzei radicalizãrii acestuia,
dupã ce organizaþia britanicã Cage a suge-
rat cã un contact cu MI5 ar fi putut con-
tribui la aceastã radicalizare. Însã Guver-
nul britanic a catalogat aceastã sugestie ca
fiind “întru totul condamnabilã”, iar pre-
mierul David Cameron a sãrit în apãrarea
serviciilor britanice de informaþii interne.

cã doreºte sã supunã “cât mai ra-
pid” aprobãrii parlamentului guver-
nul sãu, a cãrui compoziþie a pre-
zentat-o deja luni. Liderul PiS - for-
maþiune catolicã, populistã ºi euros-
cepticã - Jaroslaw Kaczynski nu
face parte din noul guvern, dar el ar
urma sã exercite o influenþã prepon-
derentã asupra politicii sale. Într-o
scurtã alocuþiune, preºedintele Duda
i-a adus un omagiu lui Jaroslaw Kac-
zynski, pe care l-a calificat drept un
“mare politician ºi strateg”. ªeful
statului polonez a subliniat cã PiS
preia puterea executivã “în circum-
stanþe excepþionale” întrucât, cu
sprijinul aliaþilor sãi, formaþiunea de-
þine majoritatea absolutã în ambele
camere ale forului legislativ polonez.
“Este o responsabilitate imensã”, a
spus Andrzej Duda, asigurând noul
guvern de sprijinul sãu total.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu!
SC CONSTRUCÞII FEROVIARE

CRAIOVA SA cu sediul în Craiova, str.
Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28 A, înregis-
tratã la O.R.C. Dolj sub nr. J16/2209/
1991, CUI RO 2292068, anunþã: VÂN-
ZAREA prin licitaþie publicã cu striga-
re, a urmãtoarelor mijloace fixe, pro-
prietate a societãþii: - subansamble
tractot U650 (motor, sasiu caroserie) -
auto Hyundai Tucson - Dacia 1307
papuc(2 buc) - Lada Niva. Licitaþia se
va þine la sediul SC Construcþii Fero-
viare Craiova SA din Craiova, str. Ale-
ea I Bariera Vâlcii nr. 28 A, în data de
16.11.2015 ora 12:00 ºi se va repeta în
fiecare zi de luni din saptãmânã, dacã
nu au fost vândute la prima licitaþie.
Preþul de pornire a licitaþiei este pre-
vãzut în lista mijloacelor fixe scoase
la vânzare care se gãseºte la sediul
societãþii. Condiþii de participare la li-
citaþie: Orice persoanã fizicã sau juri-
dicã. Documentele în baza cãrora se
participã la licitaþie: · buletin/carte de
identitate sau paºaport - pentru per-
soanele fizice care se prezintã pen-
tru participarea la licitaþie; - în situaþia
în care investitorii se vor prezenta prin
împuternicit, acesta va prezenta pro-
curã specialã autentificatã ºi buletin/
carte de identitate sau paºaport; - pen-
tru persoane juridice se va prezenta
certificat fiscal, xerocopie dupã CUI.
Licitaþia se va desfãºura cu cel puþin
doi participanþi. În situaþia în care se
prezintã un singur investitor, licitaþia
se va transformã în negociere direc-
tã. Neprezentarea de cãtre potenþialii
cumpãrãtori a oricãruia dintre docu-
mentele de  participare conduce la ex-
cluderea acestora din procedura lici-
taþiei. Verificarea ºi analizarea docu-
mentelor de participare la licitaþie se
va face în ziua  licitaþiei. Cei interesaþi
pot solicita detalii la sediul SC Con-
strucþii Feroviare Craiova SA, str. Ale-
ea I Bariera Vâlcii nr. 28 A, tel/fax
0251419161, începând cu data publi-
cãrii anunþului de vânzare; persoanã
de contact: dl.  Camen Sorin –  tel.
0741361918.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

ANIVERSÃRI
Cu ocazia zilei de
naºtere urãm dragu-
lui nostru TÃNASIE
VASILE din comu-
na Scaeºti - Dolj,
multã sãnãtate,
bucurii ºi „La Mulþi
Ani”. Soþia - Jana,
copiii, rudele ºi
fraþii Slãmnoiu.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE co-
mercialã angajeazã
dulgheri - fierari.
Salariu motivant,
punct de lucru Sta-
dion Oblemenco-
Craiova. Telefon:
0 7 2 6 / 5 1 3 . 6 7 2 ,
0766/334.114.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã  la  p re þur i
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere 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.
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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.





Consiliul Local Sopot regretã profund
trecerea în nefiinþã a celui ce a fost Con-
silier local COSTICÃ BADEA, în etate
de numai 47 ani. Sincere condoleanþe
familiei îndurerate. Regrete eterne!

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 vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/ 418.864.
Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Tele-
fon: 0727/316.893.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi - Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION,
Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 came-
re, magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
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 Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia
de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
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. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren 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 cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50m, butelii nara-
gaz voiaj 5 litri. Negocia-
bil. Telefon: 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 14 noiembrie 2015

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

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scri-
sã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0 7 6 3 / 5 0 6 . 9 6 2 ;
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
color Philips 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând 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 urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 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
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior co-
pil 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, bur-
tierã 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
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cã-
min Valea Roºie
parter sau etaj 1. Te-
lefon: 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.
Telefon: 0762/850.986.
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.
Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
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.

PIERDERI
PFA ªTEFAN I. DA-
NIELA în calitate de
administrator anunþ
pierderea certificat
constatator Nr. 12996/
06.03.2013 la sediu ºi
la terþi. Se declarã nul.
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Duminicã, ora 11:00
SERIA 1
Poiana Mare – Avântul Rast, Viitorul Vâr-

top – Fulgerul Maglavit, Viitorul Dobridor –
Unirea Vela, Vânãtorul Desa – Galicea Mare,
Flacãra Moþãþei – Avântul Giubega, Victoria
Pleniþa – Ciupercenii Noi, Ciupercenii Vechi
– Voinþa Caraula.

Clasament (primele 5): 1. Rast 28p, 2.
Poiana Mare 26p, 3. Pleniþa 25p, 4. Moþãþei
19p, 5. Ciupercenii Noi 18p (- 1 joc).

SERIA 2
Dunãrea Gighera – Aktiv Padea, Progre-

sul Cerãt – Siliºtea Crucii, Progresul Bãileºti
– Mãceºu de Sus, Mãceºu de Jos – Unirea
Goicea, Fulgerul Întorsura – Dunãrea Negoi,
Seaca de Câmp – Triumf Bârca, Viitorul Giur-
giþa – Gloria Catane. Recolta Urzicuþa stã.

Clasament (primele 5): 1. Goicea 28p (-
1 joc), 2. Cerãt 28p (- 1 joc), 2. Bãileºti
27p (- 1 joc), 4. Mãceºu de Sus 22p (- 1
joc), 5. Urzicuþa 22p.

SERIA 3
Viitorul Sadova – Avântul Daneþi, Amã-

rãºtii de Jos – Avântul Dobreºti, Amãrãºtii
de Sus – Fulgerul Mârºani, Apele Vii – Viito-

rul Gângiova, Victoria Cãlãraºi – Unirea Tâm-
bureºti, Ajax Dobroteºti – ªtiinþa Celaru, AS
Rojiºte – Tricolor Dãbuleni.

Clasament (primele 5): 1. Celaru 25p,
2. Dobroteºti 23p, 3. Tâmbureºti 22p, 4.
Dãbuleni 21p, 5. Amãrãºtii de Jos 20p.

SERIA 4
Flacãra Drãgoteºti – Sporting Leu, Arena

Preajba – Progresul Mischii, Atletico Zãnoa-
ga – Viitorul Coºoveni, Progresul Castrano-
va – Luceafãrul Popânzãleºti, Viitorul Teasc
– Avântul Pieleºti, Unirea Câmpeni – Viitorul
II Cârcea, Viitorul Ghindeni – Voinþa Puþuri..

Clasament (primele 5): 1. Leu 30p, 2.
Castranova 26p, 3. Cârcea II 25p, 4. Zã-
noaga 22p, 5. Mischii 20p.

SERIA 5
Valea Fântânilor – AS Greceºti, Vulturul

Cernãteºti – Avântul Þuglui, AS Pietroaia –
Voinþa Raznic, Jiul Breasta – Fortuna Craio-
va, AS Scaeºti – ªtiinþa Calopãr, Voinþa Bel-
cin – Inter Secui, Rapid Potmelþu – Viitorul
ªtiinþa Craiova.

Clasament (primele 5): 1. Calopãr 25p,
2. Secui 24p, 3. Cernãteºti 21p, 4. Belcin
20p, 5. Viitorul ªtiinþa Craiova 19p.

Dupã ce etapa trecutã,
Bechetul ºi Cetate au remizat la
1, într-un derby al vârfului
clasamentului, ºi în aceastã
rundã avem o încleºtare între
primele clasate, liderul Tracto-
rul primind vizita Dunãrii
Calafat.

Egalul de sâmbãta trecutã a
pus punct unei serii de 7 jocuri
victorioase pentru team-ul din
Cetate, care are de luat o revanºã
contra Calafatului, formaþie ce îi
provoca în tur singura înfrângere

Super-meci la Cetate
1. Cetate 29 7. Segarcea 21
2. Calafat 25 8. Unirea 14
3. Ostroveni 25 9. Iºalniþa 9
4. Cârcea 24 10. Leamna 7
5. Bistreþ 23 11. Luceafãrul 7
6. Bechet 23 12. Malu Mare 1

stagionalã de pânã
acum (0-1).

Dunãrea se prezintã
la aceastã partidã dupã
douã succese la zero,
cu 17 goluri înscrise,
ambele pe teren
propriu, în compania codaºelor
Leamna (6-0) ºi Malu Mare
(11-0), însã a obþinut doar un
punct din precedentele trei
deplasãri, “reuºind” chiar sã se
facã de râs la Cârcea (0-6).
Mai înainte pierduse cu 2-1 la

Bistreþ, pentru ca în cea  mai
recentã posturã de oaspete sã
obþinã un 2-2 la Ostroveni.

În restul etapei, echipele de
pe locurile 3-7 vor întâlni restul
combatantelor.

Astãzi, ora 11:00: Luceafã-

rul Craiova – Progresul Segar-
cea, SIC Pan Unirea – Dunãrea
Bistreþ, Metropolitan Iºalniþa –
Danubius Bechet, Tractorul

Cetate – Dunãrea Calafat,
Unirea Leamna – Recolta
Ostroveni, ªtiinþa Malu Mare –
Viitorul Cârcea.

Handbalistele Simonei Gogârlã par sã se spe-
cializeze în evoluþii mai bune în partea secundã.
Dupã 25-22 (12-12) cu nou-promovata Mãgura
Cisnãdie, SCM ºi-a trecut în cont ºi o “revenire
completã”, scor 30-25 (8-10), joi searã, în de-
plasare, contra unei alte formaþii ce a pãtruns în
elitã astã-varã, HC Alba Sebeº.

Pentru Craiova, care a început dezastruos
partida (0-5 min. 10), au marcat marcat Florica
(9 goluri), Landre (4), Horobeþ (4), Ianaºi (4), Bã-
beanu (3), ªelaru (2), Iovãnescu (2), J. Zivkovic (1)
ºi Cioaric (1).

În runda viitoare (15 noiembrie), ultima a turului,
alb-albastrele vor întâlni codaºa Rapid, ºi ea o echi-
pã nou-promovatã. Nu va fi ºi ultimul meci din acest
an pentru SCM, care mai are de jucat, în 21 ºi 22
noiembrie, în amblele rânduri la Polivalentã, cu sâr-

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-A

SCM rãstoarnã rezultatul dupã pauzãSCM rãstoarnã rezultatul dupã pauzãSCM rãstoarnã rezultatul dupã pauzãSCM rãstoarnã rezultatul dupã pauzãSCM rãstoarnã rezultatul dupã pauzã

Prestaþiile excelente din poarta Craiovei i-au
adus Dianei Petrescu biletul pentru Cupa Mon-
dialã, competiþie care va avea loc între 5 ºi 20
decembrie, în Danemarca, unde România le va
avea rivale în grupã pe Norvegia, Rusia, Spa-
nia, Puerto Rico ºi Kazahstan.

Din cele 28 de jucãtoare care primiserã con-
vocãri de principiu, selecþionerul Tomas Ryde
s-a oprit asupra urmãtoarelor 17: Paula Ungu-
reanu (portar / Baia Mare), Ionica Munteanu
(portar / Baia Mare), Diana Petrescu (portar /
SCM Craiova), Ardean Elisei (extremã stângã /
Baia Mare), Ana-Maria Tãnãsie (extremã stân-
gã / Baia Mare), Cristina Neagu (inter stânga /
Buducnost), Gabriela Perianu (inter stânga / Baia
Mare), Eliza Buceschi (centru / Thuringer),

1. CSM Buc. 36 8. Ploieºti* 16
2. Baia Mare 36 9. Rm. Vâlcea* 12
3. Brãila 27 10. U Cluj 12
4. Braºov 21 11. Slobozia 10
5. Roman 20 12. Mãgura* 9
6. HC Zalãu* 19 13. Alba Sebeº 4
7. CRAIOVA 17 14. Rapid 3
* - un joc mai puþin.

boaicele de la Radnicki Kragujevak, în turul III al
Cupei Cupelor.

Alte rezultate: Rapid Bucureºti – HCM Roman 23-
25, U Cluj – CSM Bucureºti 20-27, Dunãrea Brãila –
Corona Braºov 28-26, HCM Baia Mare – Unirea Slo-
bozia 32-20. Partidele CS Mãgura Cisnãdie – CSM
Ploieºti ºi HC Zalãu – HCM Rm. Vâlcea se vor dispu-
ta astãzi, respectiv mâine.

Diana Petrescu –
în lotul pentru Mondiale

Aurelia Brãdeanu (centru / CSM Bucureºti), Me-
linda Geiger (inter dreapta / Baia Mare), Patri-
cia Vizitiu (inter dreapta / Baia Mare), Luciana
Marian (inter dreapta, centru / Baia Mare), Oana
Manea (pivot / CSM Burureºti), Crina Pintea
(pivot / Thuringer), Laura Chiper (extremã
dreaptã / Corona Braºov), Adriana Nechita (ex-
tremã dreaptã / Baia Mare), Gabriella Szucs
(apãrãtoare / Baia Mare).

S-a renunþat la Denisa Dedu (Corona Braºov)
– Camelia Hotea (Corona Braºov), Aneta Udriº-
toiu Pârvuþ, Bianca Tiron, Mãdãlina Zamfirescu
(toate Dunãrea Brãila), Lorena Ostase (Unirea Slo-
bozia), Florina Chintoan (U Cluj), Gabriela Pre-
da, Diana Puiu (ambele HC Zalãu), Laura Oltean
(Baia Mare), Nicoleta Tudor (CSM Ploieºti).

LIGA A V-A – ETAPA A 12-A

LIGA A IV-A – ETAPA A 13-A
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: CSM Ploieºti – HC Adrian Petrea
Reºiþa / 13:30 – FOTBAL – Liga a II-a:
FC Baloteºti – Rapid / 16:00 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã: AHC Potaissa Tur-
da – CSM Bucureºti / 19:00, 21:45 –
FOTBAL – Play-off de accedere la CE
2016: Ucraina – Slovenia, Suedia – Dane-
marca.

DIGI SPORT 2
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Oy-

onnax – Ulster Rugby / 18:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: HCM Baia
Mare – Krim Mercator / 20:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Pick Szeged
– Kristianstad / 21:45 – RUGBY – Cham-
pions Cup: Saints – Scarlets.

DIGI SPORT 3
17:15 – RUGBY – Champions Cup: Ra-

cing 92 – Glasgow Warriors / 19:00,
20:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
CSU Atlassib Sibiu – SCM U Craiova, CSM
U Oradea – CS Phoenix Galaþi.

DOLCE SPORT 1
13:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Ba-

loteºti – Rapid / 18:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: HCM Baia Mare – Krim
Mercator.

DOLCE SPORT 2
15:00 – TENIS (F) – Fed Cup: Cehia –

Rusia / 18:00 – FORMULA 1 – Marele
Premiu al Braziliei: calificãri.

EUROSPORT
14:30, 16:45 – PATINAJ ARTISTIC –

Grand Prix la Bordeaux, în Franþa / 19:05
– CÃLÃRIE – Circuitul Campionilor Glo-
bal, la Doha, în Qatar / 22:00 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Gala “Regele re-
gilor”, la Vilnius, în Lituania.

EUROSPORT 2
21:00 – CICLISM – Seria Revolution

(velodrom), la Londra, Regatul Unit.
LOOK TV
15:00 – RUGBY – Champions Cup: Oy-

onnax – Ulster Rugby.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: HC Zalãu – HCM Rm. Vâlcea / 13:30
– FOTBAL – Liga a II-a: Gaz Metan Me-
diaº – UTA Bãtrâna Doamnã / 16:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: HCM
Minaur Baia Mare – Skjern Handbold /
18:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Bra-
ºov – FCM Baia Mare / 21:45 – FOTBAL
– Play-off de accedere la CE 2016: Un-
garia – Norvegia.

DIGI SPORT 2
11:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM

Bucureºti – CS Volei Alba Blaj / 14:00 –
TENIS (M) DUBLU – Turneul Campio-
nilor, la Londra, în Ragatul Unit: Jamie
Murray/John Peers – Simone Bolelli/Fa-
bio Fognini / 16:00 – TENIS (M) SIM-
PLU – Turneul Campionilor: Novak Djo-
kovic – Kei Nishikori / 18:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Savehof –
Buducnost / 20:00 – TENIS (M) DUBLU
– Turneul Campionilor: Bob Bryan / Mike
Bryan – Rohan Bopanna / Florin Mergea
/ 22:00 – TENIS (M) SIMPLU – Tur-
neul Campionilor: Roger Federer – To-
mas Berdych.

DIGI SPORT 3
15:00, 17:15 – RUGBY – Champions

Cup: Leinster Rugby – Wasps, Toulon –
Bath Rugby / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Fleury Loiret Handball
– Thuringer / 21:30 – CURSE DE TU-
RISME – NASCAR Phoenix Internatio-
nal Raceway, în SUA.

DOLCE SPORT 1
13:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Gaz

Metan Mediaº – UTA Bãtrâna Doamnã /
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: HCM Minaur Baia Mare – Skjern
Handbold / 18:00 – FORMULA 1 – Ma-
rele Premiu al Braziliei: cursa / 23:30, 3:30
– FOTBAL AMERICAN – NFL: New York
Giants – New England Patriots, Seattle –
Arizona.

DOLCE SPORT 2
15:00 – TENIS (F) – Fed Cup: Cehia

– Rusia.
EUROSPORT
15:30 – PATINAJ ARTISTIC – Grand

Prix la Bordeaux, în Franþa: galã demon-
strativã / 21:00 – BOX – Galã la Barce-
lona, în Spania.

LOOK TV
17:15 – RUGBY – Champions Cup:

Toulon – Bath Rugby.

Cocoþaþi pe primele douã po-
ziþii ale Ligii Naþionale, profitând,
ce-i drept, ºi de faptul cã unele
dintre echipe au un meci sau chiar
douã în minus, SCM U Craiova
ºi Atlassib Sibiu vor încerca de-
searã sã confirme cele reuºite
pânã în prezent, în contextul în
care, în debutul sezonului, niciu-
na dintre ele nu era plasatã atât
de sus în predicþiile specialiºtilor.

Bãieþii lui Oliver Popovic au

Deplasare dificilãDeplasare dificilãDeplasare dificilãDeplasare dificilãDeplasare dificilã
pentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtri

Atlassib Sibiu – SCM U Craiova,
astãzi, ora 19:00, Digi Sport 31. 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.

cedat de douã ori în ºapte runde,
contra rivalelor bucureºtene Stea-
ua (a) ºi Dinamo (d), ºi se pre-
zintã în Ardeal dupã succesul re-
purtat, luni, la Polivalentã, con-
tra celor de la Oradea (73-68).
De partea cealaltã, Atlassib se im-
punea la Galaþi (78-64) ºi bifa a
treia victorie la rând, din totalul
celor patru.

În etapele rãmase pânã la fi-
nalul turului, craiovenii mai au de

jucat cu BC Mureº (a), U-BT
Cluj (d) ºi Phoenix Galaþi (a).

Restul partidelor – astãzi:
Gaz Metan Mediaº – Steaua
CSM, Dinamo Bucureºti – BC

Timiºoara, BC Mureº – Energia
Tg. Jiu, CSM CSU Oradea –
Phoenix Galaþi. Meciul – U-BT
Cluj – BCM-U Piteºti a avut loc
asearã.

Dinamo Bucureºti, rivala tuturor craiovenilor, in-
diferent de disciplina sportivã, este prezentã, as-
tãzi, în Bãnie, meciul cu SCM U fiind programat sã
debuteze de la orele 17:00, în Sala Sporturilor Ion
Constantinescu.

Voleibalistele din Capitalã pornesc net favorite,

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 7-A

Dinamo, în Bãnie!

Celelalte jocuri ale rundei: CSM Lugoj –
CS U Cluj, Unic Piatra Neamþ – Penicilina Iaºi,
Medicina Tg. Mureº – Rapid (tot azi), CSM
Bucureºti – Alba Blaj (mâine), ªtiinþa Bacãu –
CSM Târgoviºte (luni).

1. CSM Buc. 17 7. CRAIOVA* 6

2. Alba Blaj* 15 8. Tg. Mureº 6

3. Târgoviºte 15 9. Lugoj 5

4. Dinamo 15 10. Piatra N. 4

5. Bacãu 11 11. U Cluj 3

6. Iaºi 8 12. Rapid 0

* - un joc mai puþin.

Colega României în grupa preli-
minarã, Ungaria, a luat o opþiune
extrem de importantã pentru ac-
cederea la Campionatul European
din vara anului viitor, dupã ce în-
vins, joi searã, scor 1-0, la
Oslo, Norvegia, în manºa tur
a play-off-ului. Golul maghia-
rilor a fost marcat de cãtre de-
butantul Laszlo Kleinheisler, în
minutul 26.

Bosnia – Irlanda s-a disputat
asearã, în timp ce azi sunt pro-
gramate duelurile Ucraina – Slo-
venia ºi Suedia – Danemarca.

Manºele secunde sunt pro-
gramate în aceeaºi ordine, du-
minicã, luni ºi marþi.

Sunt calificate deja la CE,
primul din istorie cu 24 de re-
prezentative la start, urmãtoa-
rele: Franþa, Cehia, Islanda,

pierzând doar unul din cele ºase jocuri susþinute
pânã acum, ºi acela tocmai în runda inauguralã,
contra campioanei Alba Blaj. Fetele lui Alexandru
Cosma au însã ceva motive de speranþã, ele izbu-
tind deja sã facã o victimã de top la Craiova, unde
ªtiinþa Bacãu pierdea cu 3-1. Acestei victorii i s-a

adãugat cea din etapa trecutã, 3-0, în depla-
sare, cu “lanterna” Rapid.

FOTBAL – PLAY-OFF EURO 2016 – MANªA TUR

Ungaria, pas mare
spre turneul final

Turcia, Belgia, Þara Galilor, Spa-
nia, Slovacia, Germania, Polonia,
Anglia, Elveþia, Irlanda de Nord,
România, Austria, Rusia, Italia,
Croaþia, Portugalia, Albania.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-A

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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La câþi jucãtori a trimis Emil Sãn-
doi echipei care evolueazã în Liga a
III-a, aceasta s-ar fi putut numi Uni-
versitatea 1,5 în meciul de ieri cu
Mãgura Cisnãdie. Straton, Iliev, Ban-
cu, Bãluþã, Hergheligiu ºi Mãzãrache
au fost titulari în ultimul meci susþi-
nut de „satelit” pe teren propriu anul
acesta, câºtigat datoritã eficienþei
din intervalul 63-78, minute între care
au venit trei goluri. Asta dupã ce pri-
ma reprizã fusese destul de echilibra-
tã, cu oaspeþii fãcând faþã „staruri-
lor” din Bãnie ºi chiar solicitând douã
penalty-uri la faze discutabile. Her-
gheligiu a avut prima prezenþã peri-
culoasã în careul advers, dar n-a spe-
culat cu capul centrarea lui Bancu.
ªi Bãluþã a ameninþat poarta adver-
sã, dintr-o loviturã liberã de la 25 de
metri, dar portarul Cãbuz a anticipat
ºutul peste zid. Terenul dificil a în-
greunat construcþia mai mult decât
lipsa de inspiraþie a craiovenilor, care
n-au ajuns prea des în careul advers.

Dupã pauzã, alb-albaºtrii nu le-au
mai lãsat sibienilor posibilitatea de re-
acþie, iar golul a venit dupã mai mult de
o orã de joc. Bãluþã a executat o lovitu-
rã liberã pe colþul portarului, mingea
ºtergând ºi bara în drumul spre plasã.
Nou-intratul Burlacu a adus un plus,
dupã un ºut periculos de la distanþã,
obþinând ºi penalty-ul din care Her-
gheligiu a fãcut 2-0. În sfârºit, cele 15
minute în care „satelitul” a rezolvat
meciul s-au încheiat cu reuºita lui Mã-
zãrache, care a evitat portarul cu o scã-
riþã, dupã o lansare în careul advers.
Drãghici a avut ºi el ºansa golului, dar
lovitura sa de cap a fost deviatã în
transversalã de portarul oaspeþilor.

Sãndoi, mulþumit de implicarea
jucãtorilor

Prezent la meci, antrenorul ªtiinþei,
Emil Sãndoi s-a declarat mulþumit de
modul cum jucãtorii de la prima echi-
pã s-au implicat în joc: „În condiþiile
terenului greu, jucãtorii de la echipa
mare chiar s-au implicat, sunt foarte
mulþumit de ei. Le-a prins bine acest
meci, mai ales celor care nu au prea
multe minute în  ultima vreme. Iliev, la
35 de ani, a jucat cu determinare, ca
într-un meci oficial la Liga I, Bãluþã,
Mãzãrache ºi Hergheligiu au marcat,
iar Bancu a jucat pe un post nou, ca
fundaº stânga” a spus Sãndoi.

Antrenorul echipei secunde a
Universitãþii, Daniel Mogoºanu, a
adãugat: „Au fost douã reprize dis-
tincte, în prima n-am reuºit sã con-
struim, n-am avut acþiuni de atac,
adversarii au stat bine în teren ºi ne-
au blocat. Poate a fost ºi o problemã
de atitudine la început. Lucrurile s-
au schimbat în repriza a doua, am in-

Universitatea II Craiova – Mãgura Cisnãdie 3-0
A marcat: Bãluþã 63, Hergheligiu 74 (pen.), Mãzãrache 78
Stadion: Iºalniþa, spectatori: 200.
Universitatea II: Straton – Ghincea, Iliev, Drãghici, Bancu – Bãluþã (79

Cãpãþânã), Armãºelu (63 Cãle), Ciocotealã, Petre (55 Burlacu) – Hergheligiu
(79 Jurj), Mãzãrache. Antrenor: Daniel Mogoºanu

Mãgura Cisnãdie: Cãbuz – Barbu, Natea, Vladu, Medeºan – Popa, Beza,
Nasta, Bobeº – Stãnicã,  Radu. Antrenor: Ioan Luca.

Arbitri: Nicolae Pãsãrin – Adrian Banu, Adina Catrina
Observatori: Ioan Tudoricã, Constantin Badea
Eliminat: Burlacu 90

Cu 6 jucãtori de la prima echipã, „satelitul”
Craiovei a marcat trei goluri într-un sfert de orã

contra Mãgurei Cisnãdie

trat în normalitate. Este adversarul
care ne-a blocat cel mai bine în acest
tur, în prima parte nu ne-au dat spaþii
de joc ºi au  avut ºi douã contraata-
curi periculoase”.

Atacantul Simon Mãzãrache a
declarat: „Am început greu meciul,
am intrat cam relaxaþi. Nu ne-a ajutat
nici starea terenului, dar pânã la urmã
ne-am impus. Chiar dacã am jucat cu
o echipã de liga a III-a, aceasta s-a
închis bine ºi nu ne-a fost uºor, mai
ales celor care nu prea am jucat 90 de
minute în ultima vreme”.

Dupã douã remize ºi douã victorii
în ultimele patru meciuri, Universita-
tea II Craiova are 11 puncte în 12 eta-
pe, este pe locul 10 ºi în ultima etapã a
turului joacã în deplasare contra lide-
rului ASU Poli Timiºoara. Celelalte
rezultate din seria a patra, înregistrate
ieri: Naþional Sebiº - CSM Lugoj  2-0,
Cetate Deva - ASU Poli Timiºoara  2-
3, Nuova Mama Mia Becicherecu Mic
- Minerul Motru 4-1. Astãzi joacã ºi
cealaltã echipã doljeanã din serie, CSO
Filiaºi, de la ora 14, în deplasare cu FC
Hunedoara. Tot astãzi, în seria a treia,
FC Podari întâlneºte pe teren propriu
pe Urban Titu.

Hergheligiu ºi Mãzãrache, mai
tupeiºti în afara terenului decât în joc

Cei doi atacanþi care prind rar mi-
nute la prima echipã, Hergheligiu ºi
Mãzãrache, n-au prea contat nici în
meciul de Liga a III-a, în ciuda goluri-
lor marcate. Cu multe preluãri ratate, e
adevãrat, îngreunate ºi de terenul di-
ficil, anticipaþi permanent de fundaºii
adverºi, cei doi n-au reuºit sã se evi-
denþieze, fiind ironizaþi în câteva rân-
duri de cãtre fanii alb-albaºtri care s-
au deplasat la Iºalniþa. Duetul H&M
a fost mai incisiv în afara terenului,
Hergheligiu având câteva replici de-
loc gentile la adresa suporterilor, atât
în timpul meciului, cât ºi dupã ce a
fost schimbat, iar la final Mãzãrache
ºi-a imitat coechipierul. Cel mai de-
ranjat de riposta celor doi a fost fos-
tul stoper al Craiovei Maxima, Nico-
lae Tilihoi, care a asistat la meci de la
tribuna a doua. „Nici pe vremea noas-
trã nu ne permiteam sã rãspundem cu
asemenea tupeu suporterilor ºi cred
cã suntem de acord cã atunci noi arã-
tam alt fotbal. Orice ar spune fanii, nu
ai voie sã le rãspunzi astfel” a spus
fostul mare jucãtor al ªtiinþei.

La polul opus celor doi atacanþi s-a
situat bulgarul Iliev, care, la finalul unei
cariere prodigioase la nivel european,
nu s-a menajat deloc chiar dacã era
vorba de un meci de Liga a III-a, ve-
nind ºi permanent cu sfaturi pentru co-
echipieri, în special pentru puºtii din
echipã, iar la final a salutat fanii.
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