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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Murãturile, Popescule, sunt de
când este românul ºi or sã fie cât
este românul.
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Premierul desemnat, Dacian
Cioloº, a anunþat, ieri, lista Ca-
binetului sãu, format din 21 de
membri. Cu aceastã ocazie, Cio-
loº a spus cã a urmãrit „sã aleg
oameni cu competenþe ºi expe-
rienþã (...) sau chiar români
care lucreazã în administraþia
europeanã, oameni care acti-
veazã în organizaþii din socie-
tatea civilã. M-am orientat spre
oameni cu viziune, cu idei ºi ex-
perienþã în management”, pre-
cum ºi sã existe un „echilibru”
între oameni tineri, cu formare
profesionalã solidã, ºi oameni cu
vastã experienþã. Totodatã, pre-
mierul desemnat a subliniat cã
Guvernul propus de el este unul
dintre „rarele” Cabinete în care
o treime din membri sunt femei.
Lista de miniºtri urma sã fie
depusã ieri la Parlament, ur-
mând ca astãzi de dimineaþã sã
aibã loc o ºedinþã a conducerii
celor douã Camere, unde se va
decide calendarul audierilor ce-
lor nominalizaþi în comisiile de
specialitate, au declarat, pentru
Mediafax, surse politice.
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Suntem cu toþii în aceste zile francezi, neuitând o clipã cã Parisul este pentru Româ-

nia soarele care a fãcut sã încolþeascã germenii vieþii civilizate. Dar nu despre pecetea
ºi lustrul european, transmise de Capitala luminilor, unde au studiat atâtea ºi atâtea
generaþii de tineri români, este acum vorba, ci despre solidaritatea fiinþei noastre cu
Franþa, aflatã în rãzboi cu terorismul, dupã teribilele atentate care au lovit Parisul,
vineri 13 noiembrie a.c.
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Peste 1.800
de locuri de muncã
disponibile
în Spania,
Portugalia
ºi nu numai

Peste 1.800 de locuri de
muncã sunt disponibile în
Spaþiul Economic European,
prin intermediul reþelei
europene de ocupare Eures,
potrivit ANOFM. Cele mai
multe posturi, respectiv 801,
sunt în Spania, 800 fiind
pentru muncitori necalificaþi
în agriculturã ºi unul pentru
maseur. Alte 400 de locuri de
muncã pentru muncitori
necalificaþi în agriculturã
sunt disponibile în Portuga-
lia. În Republica Cehã sunt
182 de posturi (50 lucrãtori
în producþie - asamblarea
aparatelor de aer condiþionat,
50 operatori ºi 50 ºoferi
transport marfã internaþio-
nal), iar în Marea Britanie
sunt 180 de locuri de muncã
(60 îngrijitori persoane/
infirmieri, 60 asistenþi
medicali, 40 îngrijitori
persoane). Potrivit ANOFM,
angajatori din Germania
recruteazã 50 de asistenþi
medicali generaliºti, 20 de
operatori maºini ºi centrale,
15 ºoferi de TIR, 10 agenþi de
securitate, iar cei din Suedia
vor sã angajeze 20 de femei
de serviciu, 15 vopsitori auto,
10 tinichigii auto. Persoanele
interesate sã ocupe un loc de
muncã pot viziona ofertele
accesând portalul EURES
naþional, www.eures.anof-
m.ro, sau se pot prezenta la
sediul agenþiei judeþene
pentru ocuparea forþei de
muncã unde au domiciliul
sau reºedinþa.

Referitor la majorãrile salariale
votate de Camerã...

sã mai avem rãbdare
Dacian Cioloº a mai spus cã nu

are intenþia sã taie din buget diferi-
tele propuneri de majorare a sala-
riilor sau deciziile deja luate de Par-
lament, dar a precizat cã nici nu
vrea sã punã în pericol credibilita-
tea României prin elaborarea unui
buget „fãrã consistenþã ºi solidita-
te”. „Nu pot sã spun acum, pânã
când nu am o analizã a situaþiei bu-
getului. Ceea ce pot sã spun - am
spus-o ºi partidelor - nu am intenþia
sã vin ºi sã tai din buget sau diferi-
tele propuneri, decizii care au fost
luate deja de Parlament. În schimb,
nici nu vreau sã pun în pericol cre-
dibilitatea României prin propune-
rea unui buget care sã nu aibã sufi-
cientã consistenþã ºi soliditate. Deci,
în mãsura în care construcþia bu-
getului o va permite, vreau sã mer-
gem cu acele mãsuri care au fost
decise de Parlament, care au rolul
de a îmbunãtãþi atât mediul econo-
mic, cât ºi nivelul de trai al salaria-
þilor”, a spus acesta, rãspunzând
unei întrebãri venite de la jurnaliºti.
Camera Deputaþilor a adoptat,
miercuri, OUG prin care se mã-
resc cu 25% salariile din sãnãtate,
dar ºi cu 10% salariile tuturor bu-
getarilor, dacã nu au beneficiat an-
terior ºi de alte majorãri, aºa cum
stabileºte un amendament al PSD.

Cioloº, în ºedinþa PSD: Intenþia
mea nu e de a „rade” tot

Dupã conferinþa de presã în
care a prezentat lista cu propune-
rile sale pentru cele 21 de ministe-
re, Dacian Cioloº a mers la ºedinþa
Comitetului Executiv Naþional
(CExN) al PSD, unde fusese invi-
tat. Acolo a precizat cã nu preia
Guvernul cu intenþia de a „rade tot”
ºi cã va avea consultãri periodice
cu Parlamentul, cerându-le social-
democraþilor sã „profite” de opor-
tunitatea unui Cabinet tehnocrat. La
rândul sãu, liderul PSD, Liviu
Dragnea, a afirmat cã a stabilit
aceastã ºedinþã pentru ca social-
democraþii sã poatã lua o decizie
politicã privind susþinerea Guver-
nului doar dupã ce au reuºit sã
vorbeascã direct cu premierul de-
semnat despre echipa sa ºi despre
programul de guvernare. „Colegii
noºtri din CExN vor pune, aºa cum
este firesc, câteva întrebãri care

Premierul desemnat, Dacian Cioloº, a anunþat, ieri, lista
Cabinetului sãu, format din 21 de membri. Cu aceastã

ocazie, Cioloº a spus cã a urmãrit „sã aleg oameni cu com-
petenþe ºi experienþã (...) sau chiar români care lucreazã în

administraþia europeanã, oameni care activeazã în organiza-
þii din societatea civilã. M-am orientat spre oameni cu

viziune, cu idei ºi experienþã în management”, precum ºi sã
existe un „echilibru” între oameni tineri, cu formare profesi-

onalã solidã, ºi oameni cu vastã experienþã. Totodatã,
premierul desemnat a subliniat cã Guvernul propus de el
este unul dintre „rarele” Cabinete în care o treime din

membri sunt femei. Lista de miniºtri urma sã fie depusã ieri
la Parlament, urmând ca astãzi de dimineaþã sã aibã loc o

ºedinþã a conducerii celor douã Camere, unde se va decide
calendarul audierilor celor nominalizaþi în comisiile de

specialitate, au declarat, pentru Mediafax, surse politice.

ne intereseazã ºi care ne pot ajuta
sã luãm o decizie în cunoºtinþã de
cauzã”, a spus Dragnea.

Ulterior, Cioloº a mers ºi la
ºedinþa PNL, þinutã chiar la sediul
central al formaþiunii.

Cine sunt ministeriabilii propuºi
de Cioloº?

Vasile Dâncu, propus vicepre-
mier ºi ministru al Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei Publice, a
fost aproape zece ani membru al
PSD ºi ministru al Informaþiilor
Publice în Guvernul Nãstase. În
2009, acesta a înfiinþat Institutul
Român pentru Evaluare ºi Strate-
gie (IRES), pe care îl conduce ºi
acum în calitate de preºedinte ºi
care face sondaje pe diverse teme.

Anca Paliu Dragu, propusã
pentru portofoliul Finanþelor, ºi-a
început cariera la BNR ºi a conti-
nuat ca economist la biroul local al
Fondului Monetar Internaþional
timp de 11 ani, pânã la începutul
anului 2013, când a fost recrutatã
de Comisia Europeanã.

Adrian Curaj, propus pentru
postul de la Educaþie, este profe-
sor universitar la Politehnica Bu-
cureºti ºi la SNSPA, a fost consi-
lier guvernamental în Cabinetul
Tãriceanu ºi a condus Autoritatea
Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþi-

ficã în Guvernul Boc.
Costin Grigore Borc, propus

vicepremier ºi ministru al Econo-
miei, Comerþului ºi Turismului, lu-
creazã de 15 ani pentru producã-
torul de materiale de construcþii
Lafarge, în România ºi în alte þãri,
ºi este fostul ºef de cancelarie al
premierului Radu Vasile. Premie-
rul desemnat l-a prezentat drept o
persoanã „cu vastã experienþã în
management”.

Dan Marian Costescu, nomi-
nalizat pentru portofoliul de la
Transporturi, este, din luna mar-
tie, directorul general al Compa-
niei Naþionale de Cãi Ferate CFR
SA, iar anterior a lucrat pentru
companii private sau de stat, din
România ºi Europa, din domenii
precum industrie sau exploatare
feroviarã.

Lazãr Comãnescu, propus
pentru postul de ministru de Ex-
terne, este diplomat de carierã, în
prezent consilier prezidenþial pe
probleme de politicã externã, el
urmând sã revinã la conducerea
acestui minister dupã ce a mai de-
þinut aceastã funcþie în 2008, în
Cabinetul Tãriceanu.

Victor Vlad Grigorescu, pro-
pus ministru al Energiei, a lucrat
ca expert în fostul Departament al
Energiei, are experienþã în admi-

nistraþia publicã, atât în România,
cât ºi la nivelul UE, iar în prezent
este membru în Consiliul de Ad-
ministraþie al companiei Electrica.
Este licenþiat în drept al Universi-
tãþii Bucureºti.

Achim Irimescu, propus sã
preia conducerea Ministerului Agri-
culturii, este în prezent ministru-
consilier în cadrul Reprezentanþei
permanente a României la Bruxel-
les ºi ºeful secþiei Agriculturã, re-
prezentant al României în Comite-
tul Special Agricol, revenind astfel
la minister dupã aproape doi ani.
El a fost secretar de stat în Minis-
terul Agriculturii între mai 2012 -
februarie 2014.

Filologul Vlad Alexandrescu,
conferenþiar la catedra de limba ºi
literatura francezã a Universitãþii
Bucureºti, fost ambasador al Ro-
mâniei la Luxemburg, fiu al arheo-
logului Petre Alexandrescu ºi ne-
pot al criticului Tudor Vianu, a fost
propus în funcþia de ministru al
Culturii în viitorul Guvern.

Elisabeta Lipã, propusã pen-
tru postul de ministru al Tineretului
ºi Sportului, este preºedinte al Fe-
deraþiei de Canotaj ºi al CS Dinamo
Bucureºti, vicepreºedinte COSR,
dar ºi „cea mai bunã canotoare a
secoului XX”, titlu conferit de fo-
rul internaþional de profil.

Andrei Baciu, propus pentru
portofoliul Sãnãtãþii, are 29 de ani
ºi este preºedintele Asociaþiei SOS
Drepturile Pacienþilor. A absolvit în
2011 Facultatea de Medicinã din
cadrul Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie „Carol Davila” Bucureºti,
a fost medic rezident la Secþia de
Chirurgie Cardiacã de la Spitalul
Fundeni, a lucrat la Departamen-
tul de Chirurgie Cardiovascularã ºi
Toracicã de la Centre Hospitalier
Universitaire Rouen, Franþa.

Marius Raul Bostan, propus
ministru pentru Societatea Infor-
maþionalã, este administrator la
Telekom România, numit din par-
tea Ministerului pentru Societatea
Informaþionalã (MSI).

Mihnea Motoc, propus pentru
portofoliul de la Apãrare, lucreazã
în MAE din 1991, a fost ambasa-
dor în Olanda, reprezentant al Ro-
mâniei pe lângã ONU ºi UE. În pre-
zent este ambasador al României
în Regatul Unit al Marii Britanii ºi
Irlandei de Nord, funcþie pe care
o ocupã din august 2015. Este cã-
sãtorit cu judecãtorul de la CEDO
Iulia Motoc.

LISTA NOILOR MINIªTRI:

• Costin Grigore Borc - vicepremier ºi ministrul Economiei, Comerþului ºi
Turismului

• Vasile Dîncu - vicepremier ºi ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis-
traþiei Publice

• Lazãr Comãnescu - ministrul Afacerilor Externe
• Petre Tobã - ministrul Afacerilor Interne
• Mihnea Ioan Motoc - ministrul Apãrãrii Naþionale
• Anca Dana Dragu Paliu - ministrul Finanþelor Publice
• Achim Irimescu - ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
• Victor Vlad Grigorescu - ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici ºi Mijlo-

cii ºi Mediului de Afaceri
• Adrian Curaj - ministrul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
• Vlad Alexandrescu - ministrul Culturii
• Aura Carmen Rãducu - ministrul Fondurilor Europene
• Cristina Guseth - ministrul Justiþiei
• Cristina Paºca Palmer - ministrul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor
• Claudia Ana Moarcãº - ministrul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi

Persoanelor Vârstnice
• Marius-Raul Bostan - ministrul pentru Societatea Informaþionalã
• Andrei Baciu - ministrul Sãnãtãþii
• Elisabeta Lipã - ministrul Tineretului ºi Sportului
• Marian Dan Costescu - ministrul Transporturilor
• Victoria-Violeta Alexandru - ministrul delegat pentru Dialog Social
• Dan Stoenescu - ministrul delegat pentru Relaþiile cu Românii de peste

Hotare
• Ciprian Bucur - ministrul delegat pentru Relaþia cu Parlamentul
• Ioan Dragoº Tudorache - ºeful Cancelariei Primului ministru
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Suntem cu toþii în aceste zile
francezi, neuitând o clipã cã Pari-
sul este pentru România soarele
care a fãcut sã încolþeascã ger-
menii vieþii civilizate. Dar nu de-
spre pecetea ºi lustrul european,
transmise de Capitala luminilor,
unde au studiat atâtea ºi atâtea
generaþii de tineri români, este
acum vorba, ci despre solidarita-
tea fiinþei noastre cu Franþa, afla-
tã în rãzboi cu terorismul, dupã
teribilele atentate care au lovit
Parisul, vineri 13 noiembrie a.c.
Bilanþul victimelor este descum-
pãnitor, 129 morþi ºi peste 350 rã-
niþi, din care 99 în stare de urgen-
þã absolutã, un adevãrat carnagiu
ce suscitã tristeþe profundã, com-
pasiune, dar ºi îngrijorare.  Mulþi
dintre parizienii în vârstã, tineri fi-
ind, au trãit rãzboiul cu Algeria,
când premierul în epocã, Michel
De Bres, a cerut populaþiei în
1961, la vremea “puciului genera-
lilor”, dupã paraºutarea efective-
lor OAS, sã-ºi ia toate mãsurile
de precauþie. Francois Hollande,
instituind la miezul nopþii de vineri
spre sâmbãtã starea de urgen-
þã pe tot teritoriul þãrii, inclusiv
controlul frontierelor, s-a arãtat
calm, dar grav ºi bulversat, cum
nu a fost vãzut vreodatã. Aceastã
mãsurã excepþionalã permite pen-
tru 12 zile prerogative excepþio-
nale poliþiei, în controlul circulaþiei,
efectuarea de percheziþii, închide-
rea locurilor publice ºi chiar limi-
tarea libertãþilor media. A nu se

MIRCEA CANÞÃR

Franþa în faþa violenþelor barbare!Franþa în faþa violenþelor barbare!Franþa în faþa violenþelor barbare!Franþa în faþa violenþelor barbare!Franþa în faþa violenþelor barbare!

Constructorul chinez se întoarce pe ºantierul de pe strada „Caracal”. Primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu, a declarat cã a fost depãºit impasul financiar, motiv pentru care se vor relua
lucrãrile. Dezvoltatorul poate sã primeascã, din nou, finanþare dupã ce raportul de audit – al
doilea – a fost agreat de bancherii din þara sa. Obligaþia care îi revine acum Primãriei Craiova
este de a tria cererile depuse de craioveni, numãrul lor fiind mai mare decât oferta cartierului.

Primãria Craiova va tria cererile dePrimãria Craiova va tria cererile dePrimãria Craiova va tria cererile dePrimãria Craiova va tria cererile dePrimãria Craiova va tria cererile de
locuinþe pentru cartierul chinezesclocuinþe pentru cartierul chinezesclocuinþe pentru cartierul chinezesclocuinþe pentru cartierul chinezesclocuinþe pentru cartierul chinezesc

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a
avut, la mijlocul sãptãmânii trecu-
te, o întâlnire cu reprezentanþii Bãncii

de Dezvoltare a Chinei – bancã ce
asigurã finanþarea pentru cartierul
de locuinþe de pe strada „Caracal”.

Potrivit edilului, bancherii chinezi
urmeazã sã deblocheze împrumu-
tul pentru societatea Shandong Nin-
gjiang Group, care construieºte lo-
cuinþele ºi care a oprit, deocamda-
tã, lucrãrile. „Au primit (n.r. – Ban-
ca de Dezvoltare a Chinei) un nou
raport de audit, de la o altã societa-
te de avocaþi, care, spun ei, este în
regulã de aceastã datã. Urmeazã ca
reprezentanþii bãncii sã meargã în
China ºi sã hotãrascã deblocarea
acestui împrumut”, a declarat Ol-
guþa Vasilescu.

Noul audit a fost acceptat
de banca din China

Primul raport de audit, care nu
prezenta în culori optimiste ºanti-
erul de pe „Caracal”, i-a determi-
nat pe bancherii chinezi sã opreas-
cã finanþarea. Edilul Craiovei a
spus însã cã respectivul document
nu a reflectat realitatea, deoarece

cei care l-au întocmit nu au stat de
vorbã ºi cu autoritãþile locale, care
ar fi trebuit sã le furnizeze date le-
gate de numãrul de cereri înregis-
trate pânã acum la Primãrie. „Pri-
mul raport spunea cã locuinþele nu
se vor vinde din cauzã cã nu exis-
tã cereri ºi cã este calitatea materi-
alelor proastã, dar a fost infirmat
de acest al doilea raport. În sfârºit
a venit cineva sã ne contacteze ºi
pe noi, sã afle cã sunt peste 1.900
de cereri depuse, deci mai mult
decât este construcþia propriu-zisã
a acestui cartier”. Referitor la cali-
tatea materialelor, primarul a spus
cã este cea mai bunã.

Ce solicitãri vor fi prioritare
Întrebatã dacã dezvoltatorul chi-

nez va începe sã încheie contracte-
le pentru locuinþe cu doritorii în
acest an, Olguþa Vasilescu a admis
cã este o variantã „foarte posibilã”,
dar cã nu s-a avansat nici un ter-
men. „Nu au avansat un termen
pentru cã ei trebuie sã transmitã, în
bordul bãncii, constatãrile acestui
nou raport de audit în posesia cã-
ruia au intrat ºi, de asemenea, ceea
ce au discutat cu noi”. În altã ordi-
ne de idei, când se va trece la con-
tractare, Primãria Craiova va trebui
sã facã o triere a cererilor deoarece
numãrul lor depãºeºte oferta car-
tierului – 1.900 de cereri pentru
1.863 de garsoniere ºi apartamen-

te. „Dosarele vor fi triate de noi: 250
de apartamente pentru Armatã, apoi
sunt prioritari cei care nu au locuin-
þã, cei care au domiciliu sau lucrea-
zã pe raza municipiului Craiova.
Abia dupã vor fi luate în calcul ce-
rerile celor cu mai multe proprie-
tãþi”, a precizat primarul Craiovei.

Este nevoie ºi de un cartier
de locuinþe sociale

Cartierul chinezesc ar trebui
sã fie terminat la sfârºitul anului
viitor, iar autoritãþile locale spun
de pe acum cã nici aceste blo-
curi nu vor reuºi sã rezolve pro-
blema locuinþelor din Craiova.
Primãria Craiova a început însã
sã ia în calcul ridicarea unui nou
cartier, de aceastã datã un car-
tier de locuinþe sociale pentru
craiovenii cu venituri modeste.
„Este foarte adevãrat cã ar tre-
bui sã începem construcþia de
locuinþe sociale pentru cã sunt
foarte multe cereri. ªi, în condi-
þiile în care vom gãsi o formulã
de a putea sã construim aceste
locuinþe – asta însemnând bani
din bugetul local sau dintr-o altã
sursã –, vom face ºi acest car-
tier. Dar nu este o promisiune, nu
o luaþi ca o promisiune”, a atras
atenþia Olguþa Vasilescu. Un po-
sibil amplasament avansat este pe
terenul de la Lacul Tanchiºtilor.

LAURA MOÞÎRLICHE

confunda introducerea controlului
la frontiere cu închiderea acesto-
ra. Prefecturile sunt abilitate sã in-
stituie “semnalul de stingere”,
cum a cerut Ministerul de Inter-
ne. Lista mãsurilor convenþionale
este scurtã. Panica însã, deja
mare. Începând cu 26 noiembrie
a.c. Adunarea Naþionalã poate au-
toriza prelungirea stãrii de urgen-
þã pe duratã nedeterminatã. La 10
luni dupã atentatele din 7 ianuarie
a.c. care au început cu sediul pu-
blicaþiei satirice “Charlie Hebdo”
apoi spaþiul comercial Hyper Ca-
cher, Parisul este din nou în stare
de alertã maximã. Doar cã oroa-
rea ºi-a schimbat dimensiunile.
Paradoxal, planul Vigipirate a rã-
mas la nivelul de “alertã de aten-
tat”, cel mai înalt, niciodatã pãrã-
sit. Presa francezã nu omite sã
considere strategia anti-teroristã
ca fiind parþial caducã, actuala
DGSI (Direcþia Generalã pentru
Securitate Internã) nereuºind sã
facã faþã provocãrilor, dupã mo-
dificãrile care au avut loc în ulti-
mii ani. Astfel, între altele, se sus-
þine cã Belgia prin cartierul Mo-
lenbeek – o placã turnantã a reþe-
lelor jihadiste – furnizeazã nestin-
gherit Statului Islamic contingen-
te de recruþi. S-a refuzat cu obsti-
naþie realitatea: Islamul care uci-
de. Islamul ca miºcare de amploa-
re, care sã cuprindã toate þãrile
musulmane. În fine, rãul este pro-
fund. Analize, ipoteze, previziuni,
pentru a se interpreta ceea ce s-a

petrecut ºi ceea ce se poate în-
tâmpla, iminente fiind noi atentate.
Prima reacþie a preºedintelui Fran-
cois Hollande a fost calificarea Da-
ech drept þintã. Dar Daech nu este
stat, nici guvern, ºi o coaliþie inter-
naþionalã sub egida ONU, chiar prin
trimiterea de trupe terestre, în teri-
toriul ocupat, unde vizatã este re-
naºterea unui mare califat, în Irak
ºi Siria, ar fi pus lucrurile la punct.
Angajatã pe multiple teatre de ope-
raþiuni externe, pentru combaterea
terorismului, în Africa ºi Siria, Franþa
a adus rãzboiul pe teritoriul sãu. ªi,
poate pentru multã vreme. Rãdã-
cinile situaþiei actuale se gãsesc în
Orientul mijlociu, ºi responsabilita-
tea þãrilor occidentale, inclusiv a
Franþei, nu este deloc micã. Ata-
curile de la Paris au fost comise de
barbari, din cadrul reþelelor teroriste
ale Statului Islamic, catalogate
drepte “un act de rãzboi pregãtit,
organizat ºi plãnuit în afara Fran-
þei”. Valorile atacate sunt ale de-
mocraþiei ºi umanismului. Dar, din
pãcate, lucrurile rãmân complica-
te. Francois Hollande se va adre-
sa astãzi Congresului, la Palatul
Versailles, în premierã, dupã ce, ieri,
a avut pe tot parcursul zilei consul-
tãri cu preºedinþii Adunãrii Naþionale,
Senatului, cu predecesorul sãu Ni-
colas Sarkozy ºi alþi lideri politici.
Preºedinþia luxemburghezã a UE a
decis convocarea unui consiliu de
urgenþã a celor 28 de miniºtri euro-
peni de interne ºi justiþie pentru data
de vineri 20 noiembrie a.c.
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Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie au anunþat cã i-au re-
þinut pe Ionuþ Damian, comisar-
ºef de poliþie, ºef Serviciu Con-
trol Trafic Frontierã din Cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poli-
þiei de Frontierã Giurgiu, pentru
abuz în serviciu, luare de mitã ºi
trafic de influenþã; Costel Simion,
comisar-ºef de poliþie, adjunct al
ºefului Sectorului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã Calafat, acuzat
de instigare la abuz în serviciu,-
 luare de mitã, dare de mitã ºi cum-
pãrare de influenþã ºi Ovidiu Co-
toi, agent de poliþie în cadrul Sec-
torului Poliþiei de Frontierã Cala-
fat, acuzat de dare de mitã. 

Anchetatorii au precizat cã Si-
mion Costel, în calitate de ad-
junct al ºefului Sectorului Poli-
þiei de Frontierã Calafat, i-a so-
licitat lui Ionuþ Damian, ºef Ser-
viciu Control Trafic Frontierã din
Cadrul Inspectoratului Teritorial
al Poliþiei de Frontierã Giurgiu
(ºeful sãu ierarhic), sã-ºi îndepli-

Aproximativ 180 de poliþiºti din
cadrul compartimentelor de ordi-
ne publicã, poliþie rutierã, investi-
gaþii criminale, cu sprijinul jandar-
milor doljeni, au instituit 33 filtre
rutiere ºi au efectuat verificãri ºi
controale la 137 de agenþi econo-
mici, dintre care 7 cluburi ºi 130
baruri. De asemenea, au fost veri-
ficate în filtrele rutiere peste 700
autovehicule, iar peste 1100 per-
soane au fost legitimate.

În cadrul acestor activitãþi, oa-
menii legii au constatat 16 fapte de
naturã penalã, cauze în care au fost
întocmite acte premergãtoare în-

Sâmbãtã, 14 noiembrie a.c., în
jurul orei 13.45, un subofiþer din
cadrul Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile Craiova, aflat în afara orelor
de program, în timp ce stãtea în
autoturismul personal, parcat pe
Calea Bucureºti din municipiu, în
zona Pieþei Centrale, a auzit strigã-
te ºi a vãzut douã tinere care tra-
versau strada în fugã. Intuind ce
s-a întâmplat, jandarmul a pãrãsit
autoturismul personal ºi a trecut la
urmãrirea celor douã tinere. Dupã
câþiva zeci de metri jandarmul a
reuºit sã le imobilizeze, moment în
care una dintre ele a aruncat din
mânã un portofel. Jandarmul ºi-a
chemat colegii la faþa locului, care
le-au legitimat pe tinere, constatând
cã se numesc Mirabela C., în vâr-

Minore prinse cu portofelul furat
de un jandarm aflat în timpul liber

stã de 16 de ani, ºi Salome P., în
vârstã de 15 de ani, ambele domi-
ciliate în Craiova.

În urma discuþiilor purtate de
jandarmi cu cele douã persoane,
acestea au recunoscut cã au sus-
tras portofelul în care erau mai
multe acte, carduri ºi suma de 445
lei din mâna unei doamne, care se
afla la punctul de transfer bancar
din zona Pieþei Centrale. Minorele
au fost conduse la Secþia 4 Poliþie
pentru continuarea cercetãrilor,
fãcându-se vinovate de sãvârºirea
infracþiunii de furt calificat, iar jan-
darmii au identificat partea vãtãma-
tã, o craioveancã de 51 de ani, ºi i-
au restituit acesteia bunurile sus-
trase, dupã cum au anunþat repre-
zentanþii GJMb Craiova.
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Procurorii din cadrul Direcþiei Naþiona-
le Anticorupþie – Serviciul Teritorial Cra-
iova au reþinut doi ºefi ºi un agent de la
poliþia de frontierã pentru infracþiuni de
corupþie. Este vorba despre ºeful Servi-
ciului Control Trafic Frontierã din Cadrul
Inspectoratului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã Giurgiu ºi de doi subordonaþi ai
sãi, un ofiþer ºi un agent de la Serviciul
Teritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj, toþi

acuzaþi de abuz în serviciu, luare ºi dare
de mitã, trafic respectiv cumpãrare de
influenþã. Mai exact, ofiþerul de la Dolj
i-a cerut superiorului sãu sã treacã cu
vederea o abatere a agentului de la Ca-
lafat ºi sã-i aplice o sancþiune „de for-
mã”, lucru ce s-a întâmplat, recompen-
sa fiind ... trei peºti ºi o sticlã de whisky.
Toþi trei au fost arestaþi preventiv pe 30
de zile, vineri seara.

neascã în mod abuziv sarcinile de
serviciu privind verificarea acti-
vitãþii agentului de poliþie Cotoi
Ovidiu Florinel din cadrul Sec-
torului Poliþiei de Frontierã Ca-
lafat (subaltern al lui Simion Cos-
tel), cerându-i practic sã efectu-
eze o cercetare administrativã for-
malã, lucru pe care acesta l-a ºi
fãcut. În urma efectuãrii “cerce-
tãrii” respective, Cotoi Ovidiu
Florinel s-a ales cu o sancþiune
simbolicã, deºi faptele de care se
fãcea vinovat acesta erau de o
gravitate ridicatã. Dacã totul s-a
„rezolvat” cum trebuia, rea nevo-
ie ca ºeful de la Giurgiu sã fie
mulþumit astfel cã, sãptãmâna tre-
cutã, miercuri, 11 noiembrie a.c.,
pentru a “recompensa” activita-
tea desfãºuratã de ºeful lor, Simion
Costel i-a solicitat în mod direct
agentului de poliþie sã-i aducã une-
le bunuri pentru a le duce în ziua
urmãtoare lui Damian Ionuþ, în-
trucât urma sã meargã în locali-
tatea Giurgiu.

Prins cu bunurile în maºinã
„Din datele existente la dosa-

rul cauzei, a rezultat cã inculpatul
Simion Costel i-a solicitat incul-
patului Cotoi Ovidiu Florinel sã-i
remitã produse alimentare (peºte),
pentru a le transmite, la rândul sãu
mai departe, cãtre ºeful lor, aspect
cu care agentul de poliþie a fost de
acord. Totodatã, în acelaºi scop,
acesta din urmã i-a remis inculpa-
tului Simion Costel, odatã cu cei
trei peºti ºi o sticlã de whisky 0,7
l. Pe de altã parte, inculpatul Si-
mion Costel a promis ºi oferit in-
culpatului Damian Ionuþ bunuri
procurate personal pentru ca acesta
din urmã sã intervinã la inspecto-
rul ºef  în favoarea sa, în sensul
de a rezolva avansarea unei rude
de-a lui în cadrul Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã
Calafat ºi posibil ºi alte aspecte
privind propria carierã”, se mai
aratã în comunicatul DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova.

Joi, 12 noiembrie 2015, a fost
organizat flagrantul, în autoturis-
mul de serviciu aparþinând lui Si-
mion Costel fiind gãsite de pro-
curorii anticorupþie bunurile ali-
mentare ºi bãutura care urmau sã
fie predate, în cursul aceleiaºi
zile, inculpatului Damian Ionuþ,
în zona Sectorului de Poliþie de
Frontierã Vedea, conform înþele-
gerii verbale dintre ei. În cauzã
procurorii au beneficiat de spri-
jin de specialitate din partea De-
partamentului de Informaþii ºi
Protecþie Internã ºi din partea
Direcþiei Generale Anticorupþie.-
 Joi searã Damian Ionuþ, Simion
Costel ºi Cotoi Ovidiu au fost
reþinuþi pentru 24 de ore, fiind in-
troduºi în arestul IPJ Dolj, iar vi-
neri searã au fost prezentaþi

Tribunalului Dolj, care le-ea emis
mandate de arestare preventivã pe
30 zile: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie – Direcþia
Naþionalã Anticorupþie- Serviciul
Teritorial Craiova Dispune ares-
tarea preventivã a inculpaþilor Si-
mion Costel, Damian Ionuþ ºi Co-
toi Ovidiu Florinel pe o duratã
de 30 zile începând cu data de
13.11.2015 ºi pânã la data de
12.12.2015 inclusiv. Pronunþatã
în ºedinþa din Camera de Consi-
liu, azi 13 noiembrie 2015 orele
20.00”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Cei trei au con-
testat mãsura arestãrii preventive,
contestaþiile lor urmând sã se ju-
dece sãptãmâna aceasta la Curtea
de Apel Craiova.

Razie de amploare în tot judeþul
Vineri seara,

poliþiºtii doljeni
au organizat o
razie, în judeþul
Dolj, pentru
prevenirea ºi
combaterea
faptelor antiso-
ciale, totodatã
urmãrindu-se
ºi prevenirea
evenimentelor
rutiere ºi a
încãlcãrii reguli-
lor de circula-
þie, dar ºi creº-
terea gradului
de siguranþã
civicã.

ceperii urmãririi penale ºi au apli-
cat 173 sancþiuni contravenþionale
pentru abaterile constatate, în va-
loare de peste 73.600 lei. Poliþiºtii
doljeni au reþinut în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce
autovehicul pe drumurile publice
9 permise de conducere, din care
8 pentru alcool, iar 6 certificate de
înmatriculare au fost retrase.

Între cei care s-au ales cu do-
sare penale au fost mai mulþi dol-
jeni prinºi la furat de lemne. Ast-
fel, au fost depistaþi Valicã D., de
60 de ani ºi Gheorghe T., de 53 de
ani, ambii din comuna Þuglui, Dolj

care au tãiat ilegal ºi sustras 4,35
mc lemn esenþã plop, din pãdurea
ce aparþine Ocolului Silvic Segar-
cea. În plus, poliþiºtii i-au depistat
ºi pe Ion G., de 35 de ani ºi Nalu
ª., de 32 de ani, ambii din Daneþi,
Dolj în timp ce transportau 2 mc
material lemnos esenþã salcâm,
sustras din perdelele de protecþie
ce aparþin Ocolului Silvic Sadova.

„În ambele cauze au fost întoc-
mite dosare penale pentru tãiere
ilegalã ºi sustragere de material
lemnos”, a precizat agent ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.
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Din totalul de 663 de candidaþi
înscriºi la centrul universitar Cra-
iova, 462 au fost pentru domeniul
medicinã, 162 pentru medicinã
dentarã ºi 39 la farmacie. UMF a
fost ºi în acest an centru de exa-
minare pentru posturile publicate
în judeþele Braºov, Dolj, Gorj ºi
Vâlcea ºi pentru locurile publica-
te în centrele universitare Craio-
va ºi Braºov.

Candidaþii au intrat în sãli la ora
8.30, iar concursul a început la ora
10.00. Acesta s-a desfãºurat sub
forma unui test-grilã cu 200 de
întrebãri, pe o duratã de patru ore.
Punctajul minim de promovare re-
prezintã 60% din punctajul maxim
realizat la cele 200 de întrebãri pen-
tru fiecare domeniu ºi se calculea-
zã la nivelul fiecãrui centru univer-
sitar în care se organizeazã con-
cursul. Ocuparea locurilor/postu-
rilor în specialitate se face în ordi-
nea punctajului de promovare ob-
þinut, pe fiecare centru universitar,
în limita locurilor/posturilor publi-
cate pentru fiecare domeniu în cen-
trul universitar respectiv, alcãtuin-
du-se o singurã clasificare pentru
fiecare domeniu.

Peste 600 de absolvenþi UMFPeste 600 de absolvenþi UMFPeste 600 de absolvenþi UMFPeste 600 de absolvenþi UMFPeste 600 de absolvenþi UMF
au susþinut, ieri,au susþinut, ieri,au susþinut, ieri,au susþinut, ieri,au susþinut, ieri,
Rezidenþiatul la CraiovaRezidenþiatul la CraiovaRezidenþiatul la CraiovaRezidenþiatul la CraiovaRezidenþiatul la Craiova

Emoþii mari pentru absolvenþii universitãþilor de Medicinã ºi Farmacie din toa-
tã þara. Aceºtia au susþinut, ieri, concursul de rezidenþiat în cele ºase centre uni-
versitare din Bucureºti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara.
La UMF Craiova au fost 663 de candidaþi care au concurat pentru  posturile ºi
locurile din domeniile medicinã, medicinã dentarã ºi farmacie.

Rezidenþiat pe post pentru
specialitãþile deficitare

Specialitãþile deficitare pentru
care a fost organizat rezidenþiat pe
post în spitale clinice cu secþii cli-
nice universitare, institute sau cen-
tre medicale clinice în sesiunea din
15 noiembrie 2015 sunt anestezie
ºi terapie intensivã, chirurgie car-
diovascularã, epidemiologie, far-
macie clinicã, hematologie, medi-
cinã de laborator, medicinã de ur-
genþã, neonatologie, oncologie
medicalã, psihiatrie, psihiatrie pe-
diatricã, radioterapie, radiologie ºi
imagisticã medicalã.

La nivel naþional, anul acesta,
absolvenþii universitãþilor de medi-
cinã, medicinã dentarã ºi farmacie
au concurat pe un numãr de 3.388
locuri ºi posturi pentru medicinã,
263 locuri ºi posturi pentru medi-
cinã dentarã, precum  ºi 152  lo-
curi ºi posturi pentru farmacie.

Din cei 5.777 tineri medici care
s-au înscris la concursul de Rezi-
denþiat anul acesta, 4.302 au optat
pentru domeniul medicina, 1.066
pentru domeniul medicinã dentarã
ºi 409 pentru farmacie.

Reguli stricte
Conform meto-

dologiei, alegerea
locurilor/posturilor
în specialitate ºi a
centrelor de pregã-
tire se face în aceeaºi zi, pe baza
punctajului ºi a clasificãrilor, la o
datã stabilitã de comun acord de
universitãþile de medicinã ºi farma-
cie, în intervalul orar 9.00 – 21.00.
Candidaþii se vor prezenta în cen-
trul universitar unde au susþinut
concursul de rezidenþiat. Dacã re-
partiþia nu se finalizeazã în prima
zi, va continua în ziua urmãtoare,
în acelaºi interval orar, iar locurile
ºi posturile rãmase disponibile se
vor afiºa pe pagina de internet la
sfârºitul primei zile de repartiþie.

În urma alegerii locului/postu-
lui ºi a centrului de pregãtire în
specialitate se vor înainta Minis-
terului Sãnãtãþii listele nominale,
inclusiv în format electronic, pri-
vind locurile/posturile, specialitã-
þile ºi centrele alese ºi procesele-
verbale ale sesiunii de alegeri (cu
semnãturile candidaþilor) în ter-
men de 3 zile lucrãtoare. Candi-

daþii sau împuterniciþii acestora
care nu sunt prezenþi la data, ora
ºi locul fixate pentru alegerea
postului ori a locului în specialita-
te ºi a centrului de pregãtire pierd
drepturile conferite de concurs.
Candidaþii care deþin un titlu de
specialist ºi aleg loc/post au obli-
gaþia ca în termen de 15 zile de la
data încheierii contractului indivi-
dual de muncã pe duratã determi-
natã sau nedeterminatã, dupã caz,
sã depunã la Ministerul Sãnãtãþii
angajamentul de platã pentru cea
de a doua specialitate.

Departajarea candidaþilor cu
punctaj egal se face pe baza punc-
tajului ponderat, care reprezintã
calculul statistic în funcþie de rãs-
punsurile corecte date de toþi can-
didaþii la întrebarea consideratã cu
gradul de dificultate cel mai mare.
Departajarea candidaþilor care au
obþinut punctajul maxim posibil se

face prin susþinerea unei probe su-
plimentare de departajare. Aceastã
probã constã în 100 de întrebãri
din tematica ºi bibliografia aproba-
te, de tip complement multiplu, al-
cãtuite cu 24 de ore înainte de sus-
þinerea probei, într-un sediu secu-
rizat. Aceastã probã are loc în ziua
de sâmbãtã, 21 noiembrie 2015, în
centrul universitar în care s-a des-
fãºurat concursul. Corectura se
face în mod electronic în sala de
concurs, în prezenþa candidaþilor.

Rezultatele sunt folosite pentru
alcãtuirea unei ierarhizãri a candi-
daþilor care au obþinut punctajul
maxim posibil. Candidaþii care nu
se prezintã la proba de departajare
figureazã în clasificare în ordine al-
fabeticã, dupã ierarhizarea candida-
þilor care au susþinut proba de de-
partajare. Pentru susþinerea probei
de departajare nu se percepe taxã.

RADU ILICEANU

Astãzi, la sediul Guvernului, elevii ºi profesorii care i-au pregãtit
vor fi premiaþi în cadrul unei ceremonii. Este vorba despre tinerii
din 99 de unitãþi de învãþãmânt preuniversitar, cei care au dus faima
României pe toate meridianele, prin premiile obþinute la Olimpia-
dele ºi Concursurile ªcolare Internaþionale.

Performanþa estePerformanþa estePerformanþa estePerformanþa estePerformanþa este
recompensatã de guvernanþirecompensatã de guvernanþirecompensatã de guvernanþirecompensatã de guvernanþirecompensatã de guvernanþi

 Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, care nu mai are nevoie de
nicio prezentare, are patru cam-
pioni: Dan Mircea Mirea (meda-
lia de aur la Olimpiada Internaþio-
nalã de Biologie, argint la Olimpia-
da Internaþionalã de Lingvisticã),
Denis Mitã  (argint la Olimpiada
Balcanicã de Informaticã),  Ale-
xandra Udriºtoiu (bronz la Olim-
piada Balcanicã de Informaticã
pentru Juniori), Teodora Maria
ªerbana (bronz la Olimpiada In-
ternaþionalã de ªtiinþe a Uniunii
Europene). Cei patru corifei au fost
îndrumaþi de profesori eminenþi – Magdale-
na Roxana Dincã, Genelia Petrescu,Ma-
rinela Dochia, Marius Nicoli. De aseme-
nea, premiantã este ºi Izabela Tiberiade, cu
menþiune la Olimpiada Internaþionalã de Limbã
ºi Creaþie Romani, îndrumatã de prof. Mi-
hai Radu ºi Valentina Cojocaru.

Sunt ºi doi elevi de la ºcoli din judeþ, care
au fost premiaþi la concursuri internaþiona-
le: Ionuþ Sebastian  (Liceul Agricol „ªte-
fan Milcu” Calafat) ºi Nicoleta Izabela
Dincã (Liceul Teoretic Amãrãºtii de Jos),
ocupanþi ai locului al III-lea la Olimpiada
Internaþionalã a Elinismului, având drept

îndrumãtor pe prof. XantilaGiuvanudius.
Pentru medalia de aur ºi punctajul cel mai
mare obþinut, remuneraþia va fi de 12.545
de lei, premiul I va fi recompensat cu 9.720
de lei, al II-lea loc cu 8.330 de lei, treapta a
treia a podiumului va fi rãsplãtitã cu 5.950
de lei, iar menþiunea va beneficia de 4.065
de lei. Pentru Balcaniade, Olimpiadele de
Lingvisticã ºi de Elenism, primul loc va fi
recompensat cu 4.440 de lei, iar urmãtorii
de pe podium vor primi 3.785 de lei, res-
pectiv 2.945 de lei, cel de-al IV-lea loc fiind
recompensat cu 2.550 de lei.

CRISTI PÃTRU
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- Vreau sã vã întreb de la înce-
putul acestui interviu, dacã aveþi
rude la Paris, prieteni ºi ce v-au
spus. Credeþi cã vor fi priviþi altfel
dupã aceste atentate ? Vor exista
reacþii mai puþin plãcute ?! La ce
se vor aºteaptã în urmãtoarele zile?

Desigur, am foarte mulþi prie-
teni la Paris... toatã lumea este
afectatã pentru cã este o tragedie
mare. Pe stadion nu erau doar fran-
cezi, erau de toate naþionalitãþile.
Au murit ºi sirienii, de fapt ei mor
zilnic în Siria. Sunt gãsiþi sau poa-
te nu, dupã luni întregi sub dãrâ-
mãturi. Se vorbeºte foarte mult ºi
despre refugiaþi... dar ºi de ISIS,
din pãcate în ISIS sunt înrolaþi mii
de luptãtori strãini.  Sirienii de bunã
credinþã plãtesc pentru aceºti ne-
buni. Însã nu se merge niciodatã
la cauzã. Dacã nu terminam cu ca-

uza... nu terminãm cu terorismul.
Cauza este teroristul numãrul  unu:
Bashar Al Assad.

- Sã înþeleg cã este o legãturã
între atentate ºi Summit-ul de la
Viena unde trebuia sã se discute
soarta preºedintelui Sirie ?!

Normal cã are legãturã cu Sum-
mitul... dupã aceste atentate, dupã
cum se vede... gata nu se mai vor-
beºte nimic despre Al Assad. Se
vorbeºte chiar de pãstrarea lui ca
sã radicalizeze terorismul...

- Dar nu credeþi cã sirienii
obiºnuiþi ar trebui sã se implice
mai mult în combaterea teroris-
mului, pentru cã sunt conaþionali
de-ai dumneavoastrã care vã fac
rãu, dupã cum bine vedeþi.

Vã spun clar, sirienii obiºnuiþi

Dr. Ahmad Chawi:
Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

Atentatele sângeroase din Franþa, de la
Paris, au declanºat foarte multe discuþii, în-
trebãri fãrã rãspuns, dar ºi o urã care nu ne
face bine. S-a vorbit foarte mult despre pier-
deri de vieþi omeneºti, dupã un bilanþ provizo-
riu se constatã cã teroriºtii nu aleg, printre
victime fiind ºi foarte mulþi musulmani. Au
murit francezi, englezi, nemþi... ºi doi români.
ªi nu numai... Avem soluþii la aceastã crizã,
cum îi vom privi pe refugiaþi din acest mo-

ment?! Mai primim refugiaþi?! Ce gândesc
sirienii de bunã credinþã stabiliþi în Europa?
Cum se simt ei, copiii lor, în mijlocul unui po-
por îndoliat?! Am pus întrebãri ºi am obþinut
rãspunsuri de la unul dintre liderii activi ai co-
munitãþii siriene din Craiova, dr. Ahmad
Chawi, ºeful biroului medical al sirienilor din
Diaspora, stabilit în Bãnie de foarte mult timp,
absolvent al Facultãþii de Medicinã din cadrul
UMF Craiova.

nu tolereazã aceste acte de tero-
rism ºi le condamnã cu fermitate.
Sirienii obiºnuiþi au ºi ei copiii, nu
vor încuraja niciodatã aºa ceva,
dar eu am atras atenþia cã aºa se
va întâmpla, încã de acum patru
ani. Dar trebuie sã recunoaºtem cã
nu poate o grupare teroristã sã punã
la cale aºa ceva…în 10 zile.

„De 200 de zile Allepo
nu mai este conectat la reþeaua
de electricitate”

-  Dar  în Siria mai aveþi rude
în acest moment ºi dacã pãstraþi
legãtura cu ele.

În primul rând vreau sã vã mul-
þumesc pentru tot interesul pe care
îl acordaþi problemei siriene în mod
special ºi problemei Orientului Mij-
lociu, în mod general. Vã citesc în

fiecare zi pagina
de Externe ºi sunt
lucruri extrem de
interesante. Da, cu
siguranþã mai am
rude acolo, în Si-
ria, pãstrez legãtu-
ra cu ei, dar e foar-
te greu sã facã
acest lucru, în zi-
lele acestea. Eu
sunt din localitatea
Aleppo, cred cã aþi
vãzut la televizor cã
este un oraº bom-
bardat aproape zil-
nic. De internet
nici nu mai poate
fi vorba. Ceea ce
este foarte grav ar
fi faptul cã de mai
bine de 200 de zile
oraºul nu mai este
conectat la reþeaua

de electricitate, iar oamenii au ape-
lat la generatoare, pe care le împru-
mutã sau le închiriazã de la diverºi
particulari. Apa curentã curge oda-
tã la 10 zile ºi atunci doar câteva
ore pe zi. Oraºul este împãrþit în
douã pãrþi, dacã vrei sã ajungi dintr-
un cartier într-altul este o adevã-
ratã aventurã, pentru cã faci peste
20 de ore, adicã, cum ar fi sã
ajungi din Calea Bucureºti în car-
tierul Craioviþa Nouã, dar sã o iei
prin Slatina sau prin Vâlcea. Mã
înþelegeþi  ?! Totul este un coºmar.
Sã trãieºti în Siria acum este coº-
mar.

- Cine se face vinovat de situa-
þia creatã în Siria ?!

Este greu sã te pronunþi cu
exactitate, nici nu aº avea cum,

dar pot sã subliniez faptul cã de
situaþia actualã se face vinovatã
toatã lumea, în frunte cu marile
puteri, pentru cã nu au ºtiut sã
gestioneze o situaþie creatã acolo.
Poporul sirian s-a rãsculat împo-
triva dictatorului Bashar Al-Assad.
S-a întâmplat prin mai multe þãri.
Poporul sirian nu l-a mai vrut în
fruntea þãrii. Iniþial, toate puterile
au încurajat demersul, ca apoi sã
nu mai susþinã nimeni revoluþia ºi
sã lase lucrurile încurcate, fix la
mijlocului drumului. De ce pe tira-
nul sârb l-au putut înlãtura rapid ºi
pe al-Assad nu ?! Toþi ne vorbesc
de democraþie, toþi au vrut sã in-
staureze democraþia, iar când am
vrut ºi noi, nu s-a mai putut. Dacã
era înlãturat la 6 luni de la izbucni-
rea conflictului, nu se ajungea aici.
Nu era nici ISIS, nu erau nici re-
fugiaþi prin Europa.

„ªtim cu toþii cã Rusia are
interese geostrategice în Siria”

- Putem vorbi de un rãzboi în-
tre SUA ºi Rusia prin interme-
diari...

ªi de data asta îmi este greu sã
mã pronunþ dacã este sau nu este
rãzboi între marile puteri. Dar cert
este un lucru. ªi SUA ºi Rusia sunt
înþelese, ambele þãri îl vor pe dic-
tator, vor sã-l pãstreze pe Bashar
al-Assad. ªtim cu toþii cã Rusia are
interese geostrategice în Siria, dar
aceste interese le putea avea ºi dacã
era îndepãrtat dictatorul  de la în-
ceput dar nu au vrut.

- Ce înseamnã Stat Islamic ºi
când s-a înfiinþat el ?!

Când s-a înfiinþat v-am rãspuns
dupã declanºarea revoluþiei din Si-
ria. Cine a înfiinþat acest Stat Isla-
mic (ISIS) nu am cunoºtinþã, nu
pot sã ºtiu eu de cine a fost înfiin-
þat, dar cert este cã aceastã grupa-

re este ajutatã din afarã. ªi vã rãs-
pund cu o întrebare. Dacã cumpãr
eu un Golf, mã aflã tot oraºul, când
ei dau comandã de Toyota sau cum-
pãrã 500 de maºini 4x4 unde le pri-
mesc ?! Ce bancã plãteºte ?! În ce
port ajung ?! Când se deplaseazã
convoiul cu 200 de maºini din ora-
ºul Raka în oraºul Palmyra, adicã…
vreo 200 de km, oare nu le vede
satelitul ?! Iar când ajung acolo ºi
ocupã Palmyra, ce se întâmplã.
Sare toatã lumea în sus... În Irak
ocupã o suprafaþã mai mare. De ce
nu sunt bombardaþi acolo ?! Nici
ruºii nu îi bombardeazã... ruºii bom-
bardeazã opoziþia lui Bashar. De ce
?! De ce Armata irakianã a predat
zone întregi lui ISIS fãrã nicio lup-
tã ?! ISIS este un babau ajutat, nu-
mai aºa poate toatã lumea sã invo-
ce motivul ISIS ºi sã intervinã în
zonã. Este acelaºi scenariu ca cu
armele de distrugere a lui Sadam
care nu au fost gãsite niciodatã.

- ªtiu cã aþi vizitat de mai mul-
te ori taberele de refugiaþi din Tur-
cia, le-aþi dus ajutoare, care mai
este situaþia refugiaþilor astãzi,
mai îºi pãrãsesc casele, la ce sã
ne aºteptãm ?!

Mai sunt foarte mulþi sirieni care
se pregãtesc sã pãrãseascã þara,
pentru cã acolo nu mai sunt con-
diþii de trãit. Au plecat ºi vor mai
pleca, mai ales acum dupã ce s-a
bãgat ºi Rusia acolo.

„Refugiaþii nu vor sã ajungã
în România”

- Se pune mereu o întrebare
de ce refugiaþii nu ajung în þãri

arabe bogate sau în SUA, de ce
preferã Europa. Cum consideraþi
poziþia României vizavi de primi-
rea refugiaþilor ?! Vor veni ºi la
Craiova ?! Se vor mai întoarce
refugiaþii înapoi în Siria ?!

În toatã zona arabã nu existã
stabilitate, toþi trãiesc în fricã pen-
tru cã niciun conducãtor nu este
ales democratic, iar refugiaþii toc-
mai asta cautã, liniºte ºi mai ales
un viitor pentru copii. Acesta este
motivul pentru care refugiaþii aleg
Europa. Cred cã oricare dintre noi
care am dori sã începem o viaþã
nouã am alege Germania ºi nu
Moldova. Aºa cred eu... Iar în SUA
nu au cum sã ajungã pe jos. De-
spre cum a procedat România, ce
pot sã spun. Refugiaþii nu vor sã
ajungã în România. Eu, de exem-
plu, nu am reuºit sã-l conving nici
pe fratele meu sã vinã în Româ-
nia. Eu cred cã o parte se vor în-
toarce acasã, în Siria dacã se li-
niºteºte treaba. Am vãzut sondaje-
le fãcute în comunitãþile de sirieni
din Germania ºi peste 55% au spus
cã vor sã se întoarcã acasã. Din-
tre aceºtia 71% au spus cã au ple-
cat din cauza terorii provocate de
Bashar al-Assad. Deci nu au ple-
cat de bine.

- Unde se poziþioneazã Turcia
în acest conflict ?!

Turcia din prima zi s-a poziþio-
nat lângã revoluþionari ºi anti Bas-
har al-Assad. Erdogan a militat
pentru înlãturarea dictatorului din
Siria. Însã, la momentul respectiv
nu a fost ajutatã de nimeni. Turcia
a primit peste douã milioane de
refugiaþi ºi a ajutat foarte mult ºi
financiar ºi material. Preºedintele
Erdogan plãteºte ºi acum preþul
acestei poziþionãri.

- Care sunt consecinþele rãz-
boiului din Siria pentru statele
apropiate : Irak, Liban, Iorda-
nia ?!

Pãi Libanul nu are preºedinte de
mai bine de doi ani de zile, dacã în
Siria nu se ajunge la o soluþie, nici
în Liban nu va fi liniºte. Irakul este
ocupat de ISIS în proporþie de
50%. Iar Iordania trebuie sã su-
porte 1,5 milioane de refugiaþi. ªi
Iordania este o þarã care trãieºte
din ajutoarele venite din Turcia.
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Ceea ce se detaºeazã cu o tristã evidenþã
dupã tragedia din inima Parisului este per-
plexitatea. Sau, apelând la un termen ceva
mai „popular”, intim comunitãþii strãzii, ului-
rea: cum a fost posibil un astfel de carna-
giu? ªi cum mai este încã posibil. Fiindcã,
în ciuda valului de asigurãri ºi în contrast
cu solidaritatea de altfel admirabilã – gestul
zecilor de mii de suporteri cântând Marseil-
leza ieºind prin tunelul de la Stade de France
capãtã simbolul unei demnitãþi în mugurii
speranþei prompt regãsite –, toate reacþiile
izbucnite în noaptea de vineri spre sâmbãtã,
în Franþa ºi pretutindeni în lume au stat sub
semnul aceleiaºi uluiri: a unei interogaþii ivi-
te, în lunga ºi turmentata istorie a umanitã-
þii, aproape exclusiv în cele mai dramatice
momente ºi care, la nivelul conºtiinþei noas-
tre elementare, se subordoneazã lui cum e
cu putinþã aºa ceva.

Recurentã, în ultimele douã decenii, ne-
fericita întâmplare parizianã se adaugã se-
riei de dezastre începutã cu atacul Turnuri-
lor Gemene din New York, cu cele din Spa-
nia ºi de la Londra, cu dezastrele de pe plaja
din Tunisia, cu atrocitãþile din Nigeria etc.)
ºi toate se subsumeazã aceleiaºi realitãþi: glo-
balizarea. Care, dincolo de eºantionul de
beneficii, mai mult ori mai puþin salutare,
dar salutate deseori în discursuri gratuite, a
indus schimbãri de naturã paradigmaticã.
Puþini se mai întreabã, spre a da un singur

Între Între Între Între Între arbitrul liberarbitrul liberarbitrul liberarbitrul liberarbitrul liber ºi „arbitrul sclav”: ºi „arbitrul sclav”: ºi „arbitrul sclav”: ºi „arbitrul sclav”: ºi „arbitrul sclav”:
un diagnostic al terorun diagnostic al terorun diagnostic al terorun diagnostic al terorun diagnostic al teroriiiiiiiiii

dar semnificativ exemplu, câte tragedii s-au
produs prin mileniile umanitãþii ºi al cãror
ecou a ajuns la noi, dacã a ajuns, la distanþe
de decenii, ori chiar de secole. Cu siguran-
þã, au mai rãmas ºi altele despre care n-avem
decât ipoteze palide, ivite în baza unor de-
poziþii indirecte ori a unor cine ºtie ce ex-
plorãri arheologice.

Ne place ori nu, globalizarea, asimilatã cu
prea multã emfazã cu deschiderea obligato-
riu beneficã spre libertate, demnitate, egali-
tate, îºi vãdeºte limite pe care ne e greu sã le
acceptãm, ori mãcar sã le evaluãm ºi în con-
secinþele mai intrigante.  Privind, deseori
accidental, victimã, la rându-mi, al ofertei –
inimaginabilã cu trei decenii în urmã – cu
care sutele de posturi tv ne provoacã, varii
producþii cinematografice e aproape impo-
sibil sã nu constat cã suntem luaþi drept co-
bai ai unui mecanism odios funcþionând în
regim de fabricã de violenþã. Cândva fabri-
cã de visuri, utopii, fie ele ºi sublimate „ideo-
logic”, cinematografia, cu imperiul hollywo-
odian ca model, a devenit o sursã de culti-
vare a urâtului, a brutei, a violenþei cu orice
preþ. ªi cu cât mai sofisticatã devine vânã-

toarea de rating (în fapt, aceeaºi raþiune a
profitului cu orice preþ) cu atât mai „inedi-
te” în latura caracterialã a violenþei se aratã
cliºeele obsesive ale unor autori de produc-
þii surogat.

ªi atunci, ce resorturi susþin acest senti-
ment de uluire ivit la contactul cu astfel de
atacuri sângeroase? Subsumarea lor unei
ciocniri de civilizaþii, oricât de tentantã ºi,
pânã la un punct, justificatã, nu depãºeºte,
din pãcate, un complex al stereotipiilor. Nu
mai puþin invocatã ºi, la fel de relativ justifi-
catã, e ºi confruntarea pe axa Nord-Sud,
care traseazã falia dintre bogaþii ºi sãracii
lumii de azi. Subzistente în istoria noastrã
milenarã, ambele se dovedesc, tocmai de
aceea, palide argumente ca explicaþii ale re-
suscitãrii terorismului din aceºti ani.

Se înþelege cã printre cauzele cele mai
credibile – ºi, în parte, mult mai legitime –
sunt chiar „ciocnirile” unor Puteri ºi Super-
Puteri stârnite de mai vechi ºi mai noi orgo-
lii „paternale”: ieºirea dintr-un cerc de inte-
rese regionale în cercul mare al unui bicis-
nic „campionat” de Stãpâni, cu ºi sub pre-
textul unor intervenþii umanitare, e deja axio-

ma unei politici, decorate retoric cu atribu-
tul „corectitudinii”. De parcã ordinea, natu-
ralã ori atestatã de parcursuri istorice diferi-
te, n-ar mai fi de ajuns, s-au pornit rãzboaie
pe mai multe fronturi în numele unei „Noi
Ordini” pe care fiecare o înþelege în pro-
priul interes.

ªi, totuºi, ceva scapã ºi acestei justifi-
cãri. Examinând mai atent acte de barbarie
precum cele recente de la Paris, nu ne pu-
tem sustrage unei interogaþii asupra struc-
turii identitare, sociale, religioase, culturale,
morale, a unor astfel de atentatori sãlbatici.
Credinþa nu doar cã nu poate fi invocatã ca
suport, dar compromite una dintre tezele cele
mai valide pe care, e drept, creºtinismul ºi
le-a asumat pe un parcurs, al sãu, nelipsit
de contradicþii ºi de tragedii. E acel liber ar-
bitru, al Sf. Augustin, al lui  Boethius ºi al lui
Toma din Aquino care, în intimitatea desti-
nului dãruit, individul are dreptul alegerii. În
cazul teroriºtilor islamiºti de vineri noaptea,
se pare cã arbitrul, substituindu-l pe Allah, e
cel ce comandã, impune, obligã. Iar tinerii
îndoctrinaþi devin niºte biete unelte. Dar nu
mai puþin detestabile.

Acþiunea a fost iniþiatã de Asociaþia
„EcoAssist” Bucureºti, cu sprijinul al-
tor cinci organizaþii non-guvernamen-
tale, cu concursul dat de Administraþia
Penitenciarelor, Jandarmeria Românã ºi
Primãriile ºi Consiliile Locale din loca-
litãþile prinse în proiect. «Sunt 15 co-
munitãþi din România, care participã în
acest program. Apelul nostru a fost
„Plantãm fapte bune în România” ºi
sperãm ca lumea sã rezoneze în acest
sens», a spus  Liana Buzea, cea care
a pus bazele acestei iniþiative.

„Pe toþi trebuie sã ne preocupe
salvarea pãdurilor”

Judeþul Dolj nu putea rãmâne în
urmã, astfel cã a fost prins în proiect,
cu douã comune – Greceºti ºi Rojiºte.
Directorul Direcþiei Silvice Dolj, ing.
Silviu Nuþã,a punctat datele
principale ale proiectului: «În
urma Protocolului semnat între
Ministerul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor, RNP, Asociaþia Comu-
nelor din România ºi alte ONG-
uri, s-a stabilit plantarea acestor
puieþi. La Rojiºte, a fost vorba
despre o suprafaþã de 1,26 ha,
reîmpãduritã cu 3.300 de puieþi
de salcâm, 1.500 de glãdiþã ºi
1.500 de mãlin, valoarea spon-
sorizãrii RNP fiind de 2.700 de

Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale (AFIR)
anunþã prelungirea pânã miercuri, 18 decembrie 2015,
ora 16.00, a sesiunii de depunere a cererilor de finanþare
prin Submãsurile 4.2a – Investiþii în procesarea/marke-
tingul produselor din sectorul pomicol, 4.2 – Sprijin
pentru investiþii în prelucrarea/comercializarea ºi/sau
dezvoltarea de produse agricole ºi 6.3 – Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici ºi pânã la data de 30 noiem-
brie 2015, ora 16.00 pentru submãsura 4.1a – Investiþii
în exploataþii pomicole. Termenul iniþial pentru închiderea
sesiunilor era 30 octombrie 2015.

Prelungirea termenului de primire a cererilor de
finanþare s-a decis ca urmare a numãrului mare al
solicitãrilor primite în acest sens din partea potenþialilor
beneficiari, precum ºi a disponibilului sumelor pentru
sesiunea 2015. În plus, s-a avut în vedere ºi faptul cã
cererile de finanþare pentru proiectele din sectorul pomicol
necesitã un timp mai îndelungat de pregãtire, având în
vedere necesitatea eliberãrii unor avize ºi documente
suplimentare (autorizaþia de plantare, proiect tehnic de
plantare etc.).

Pragurile de calitate pentru perioada 31 octombrie – 18
decembrie 2015 vor fi de 20 de puncte pentru submãsura
4.2 ºi 15 puncte pentru submãsurile 4.2a ºi 6.3. Pentru
submãsura 4.1a, în perioada 31 octombrie – 30 noiembrie
2015 pragul de calitate va fi de 25 puncte.

VALENTIN CEAUªESCU

La sfârºitul sãptãmânii trecute, Regia Naþionalã a
Pãdurilor (RNP), prin Direcþiile Silvice din teritoriu, a
fost parte dintr-un amplu program de împãdurire, la
nivel naþional, parteneri fiind mai multe ONG-uri, cele
care au iniþiat acþiunea. Este vorba de plantarea unui
numãr de un milion de puieþi, în zone în care a fost
clarã deteriorarea fondului silvic, cu repercusiuni
grave asupra mediului.RNP a asigurat atât materialul
sãditor, cât ºi asistenþa tehnicã, iar judeþul Dolj a
participat la aceastã acþiune, prin douã comune –
Greceºti ºi Rojiºte –, unde, cu ajutorul voluntarilor, s-
au reîmpãdurit circa patru hectare de teren, suprafeþe
aflate în proprietatea comunitãþilor locale.

lei. La acþiune au participat 250 de vo-
luntari, iar suportul tehnic, din partea
Direcþiei Silvice Dolj, a constat în ºase
specialiºti. La Greceºti, suprafaþa des-
tinatã este de douã ha, împãrþitã pe douã
parcele, 10.000 de puieþi fiind pregãtiþi
pentru plantat, costul fiind de 4.335 de
lei. Aici, au participat 400 de voluntari
ºiopt specialiºti de-ai noºtri, dar a rã-
mas o micã suprafaþã neacoperitã, din
cauza condiþiilor din teren, însã, într-o
sãptãmânã, va fi ºi aceasta reîmpãdu-
ritã. Sunt binevenite astfel de acþiuni
ale ONG-urilor, cãrora le vom da tot
sprijinul nostru, deoarece pe toþi tre-
buie sã ne preocupe salvarea „aurului
verde”. Este vorba de viitorul nostru».

Cu toþii pentru un viitor mai bun
La nivelul judeþului Dolj, Asociaþia

„Creºtini”, parte din proiect, a coor-

donat acþiunile. «A fost vorba despre
activitãþi venite din suflet, realizate de
oameni care þin cont de viitorul nos-
tru. Au participat voluntari ºi reprezen-
tanþi ai Direcþiei Silvice Dolj, Filialei Dolj
a Societãþii Naþionale a „Crucii Roºii”,
Inspectoratului Judeþean de Jandarmi,
Grupãri de Jandarmi Mobile, Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã Dolj,
Facultãþii de Agriculturã ºi Agronomie,
Societãþii Studenþilor Mediciniºti din
România, ªcolii Post-liceale Ecologice
„Sf.ªtefan” Craiova, ªcolii Gimnazia-
le „Mircea Eliade” Craiova, ªcolii Gim-
naziale Coºoveni. Împreunã, dãm o
ºansã pãdurilor , pentru un viitor mai
bun», a precizat  Marlene Melines-
cu, coordonator proiect în Dolj. Pri-
marul de la Greceºti,  Mircea Corîci,
ne-a declarat , la rândul sãu: „A fost

foarte bun acest pro-
gram. Prin aceste
acþiuni, putem redu-
ce riscul apariþiei
unor alunecãri de te-
ren. De fapt, la noi,
acesta este ºi sco-
pul, de aceea am pus
la dispoziþie terenul.
Suntem interesaþi cu
toþii în astfel de ac-
tivitãþi”.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

«În cercul înalt al ma-
rilor directori de operã din
întreaga lume, Holender
trece drept unul dintre cei
mai seroºi experþi, lucru
dovedit ºi de ºirul impre-
sionant al celor care au
pãºit pe scena Staatsoper
ºi al celor care au fost
descoperiþi ºi lansaþi aici.
A primit de cinci ori titlul
de doctor honoris causa,
Marea Medalie de Merit
a Republicii Austria, este
Officier De L’Ordre des
Arts et des Lettres ºi a
fost decorat cu cel mai
înalt ordin al statului ro-
mân, „Steaua României”.
Este membru de onoare
al Staatsoper ºi Volksoper din Viena, purtãtor al Medaliei de Aur Franz
Schalk decernatã de Wiener Philharmoniker, al Ordinului de Merit în Aur
al Republicii Italia, al Ordinului Soarelui Rãsare al Japoniei ºi cetãþean de
onoare al Timiºoarei». („Spuse, trãite, dorite. Amintiri”, Editura Uni-
versitãþii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaºi, 2011)
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Personalitate de prim rang a
muzicii ºi culturii europene, Ioan
Holender a fost prezentat de mana-
gerul Naþionalului craiovean, Mir-
cea Corniºteanu, ca „unul dintre
românii care a reuºit la cel mai înalt
nivel în afara graniþelor României ºi
unul dintre puþinii români care n-a
uitat de unde a pornit ºi care se re-
întoarce cât poate de des în þara sa”.
Pe de altã parte, moderatorul „În-
tâlnirilor SpectActor”, Nicolae
Coande, l-a apreciat ca pe „un
ambasador extraordinar al români-
tãþii”. Acesta s-a referit ºi la misiu-
nea asumatã de Holender la Opera
vienezã – imediat dupã moartea
prietenului sãu, directorul Eberhard
Waechter – vreme de 19 ani. „La 2
aprilie 1992 era învestit cu aceastã
extraordinarã funcþie ºi prelua con-
ducerea Vienna Volksoper ºi Wie-
ner Staatsoper, cu un buget de 80
de milioane de euro, cu 2.000 de

angajaþi ºi cu grija de a face sã intre
în salã, în fiecare zi, 3.000 de spec-
tatori, plãtitori de bilete”.

„Am plecat din România
la 24 de ani, pentru a supravieþui”

Cu modestie în aprecierea pro-
priei cariere, subtil nu de puþine ori
în exprimare ºi însoþindu-se pe alo-
curi de umor, Ioan Holender s-a
„lansat” în tema conferinþei, „Ope-
ra ºi teatrul dramatic”, pornind de
la anii formãrii sale la Timiºoara ºi,
apoi, pãrãsirii României, în ianuarie
1959, urmându-ºi mama care avea
pãrinþii la Viena. „Când eu am ple-
cat din þarã, la 24 de ani, n-am ple-
cat cu ideea de a ajunge ceea ce am
ajuns. Am plecat pentru a supravie-
þui. A fost singurul motiv. N-am
dorit sã plec, ci am fost nevoit, pen-
tru cã n-a mai fost nici o alternativã
de existenþã în România mea, pe
care am iubit-o când am plecat ºi
iubirea aceasta mi-a rãmas pânã
astãzi”, a afirmat Holender.

Provenind dintr-o familie bur-
ghezã a cãrei fabricã ºi casã au fost

„Omul ãsta s-a întâlnit cu toate mãrimile lumii
ºi el îºi pierde vremea cu noi!”, ar fi spus, într-o
împrejurare, T., soþia bunului sãu prieten profe-
sor ºi scriitor, tot timiºorean, Livius Ciocârlie.
Deloc departe de adevãr afirmaþia, dacã stãm sã
ne gândim numai la toþi aceia pe care Ioan Holen-
der i-a cunoscut în timpul celor aproape 19 ani în
care a condus Opera din Viena, având cel mai lung
mandat de director din istoria acestei instituþii.

Ieri, Ioan Holender „ºi-a pierdut vremea” ºi cu
craiovenii, cãrora le-a mãrturisit cã este pentru
prima datã când ajunge nu în acest oraº, ci în Ol-
tenia. Le-a vorbit despre plecarea din þarã, „de
nevoie”, în 1959, despre viaþa ºi activitatea sa în
capitala muzicii, despre culturã, în general, ºi me-

tehnele ei în România ºi despre Festivalul Inter-
naþional „George Enescu” de la Bucureºti, în spe-
cial, al cãrui director artistic a fost din 2005 pânã
la ediþia de anul acesta, când a anunþat cã se re-
trage din funcþie, în locul sãu fiind numit dirijorul
rus Vladimir Jurowski. „Teatrul, opera ºi concer-
tele simfonice au fost lumina mea lãuntricã”, a
afirmat Ioan Holender în faþa publicului craiovean.

Cu prilejul conferinþei susþinute în cadrul „În-
tâlnirilor SpectActor” de la Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu”, invitatul ºi-a prezentat ºi douã cãrþi:
„Spuse, trãite, dorite. Amintiri” (Editura Universi-
tãþii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaºi, 2011) ºi «Fes-
tivalul „George Enescu” în era Holender» (Editura
Operei Naþionale Bucureºti, 2015).
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naþionalizate în 1948, tânãrul Ioan
Holender a reuºit, în ciuda „origi-
nii sociale nesãnãtoase”, sã se în-
scrie la Politehnicã, dupã ce ante-
rior urmase ªcoala Medie-Tehni-
cã de Energie Electricã. A studiat
doar trei ani, pentru cã, în 1956,
pe când era în anul al treilea, a par-
ticipat la miºcãrile studenþeºti din
oraº favorabile Revoluþiei Maghia-
re. În urma unui discurs de soli-
darizare cu revoluþionarii unguri
a fost arestat, apoi eliberat ºi, în
cele din urmã, exmatriculat din
cauza unor „grave abateri de la
morala proletarã”. Exmatriculat
însã din toate instituþiile de
învãþãmânt superior din
þarã! A fost dat afarã inclu-
siv din postul de antrenor
de tenis pe care îl avea,
acesta fiind sportul sãu pre-
ferat, pe care îl practicã ºi
astãzi, la 80 de ani.

I s-a „prezis” cã va deveni tenor.
Nu s-a întâmplat aºa…

«Nãzuinþele spre teatru ºi spere
operã n-au existat în tinereþea mea.
Am fost atras de teatru târziu, cam
pe la 15-16 ani. Din întâmplare am
ajuns la un spectacol de operetã,
„Casa cu trei fete”, dupã Schubert,
care m-a distrat. Mi-a plãcut, dar
nu într-atât cât sã am dorinþa de a
mã reîntoarce. Când, mai târziu,
tatãl meu m-a dus la „Traviata”,
m-a impresionat foarte mult – mu-
zica, cântul, scena, decorul, po-
vestea. Spectacolele de operã erau
toate, pe vremea aceea, cântate în
limba românã», a povestit Ioan Ho-
lender, mãrturisind cã, mai apoi,
prezenþa sa la reprezentaþii a fost
una constantã. Mai ales cã era o
perioadã în care Timiºoara nu du-
cea lipsã de celebre spectacole ºi
mari figuri de artiºti.

Pasiunea sa pentru operã a cres-
cut, ajungând cã cânte acasã cu-
noscute arii, astfel cã, într-o zi,
mama l-a dus pe tânãrul Holi – cum

îi mai spun ºi astãzi prietenii – la
singurul profesor de canto din oraº,
Sigismund Wiener, care i-a „prezis”
cã va deveni tenor. Nu s-a întâm-
plat aºa… „Am ajuns la Viena preo-
cupat mai curând sã supravieþuiesc
decât cu gândul la o viaþã adevãra-
tã”, mãrturiseºte în volumul „Spu-
se, trãite, dorite. Amintiri”. Impac-
tul cu marea capitalã, cu lumea oc-
cidentalã a fost resimþit din plin de
tânãrul care pânã atunci nu parcur-
sese prea mari distanþe de Timiºoa-
ra. A încercat sã-ºi continue studii-
le de inginerie mecanicã, „dar mi-
am dat imediat seama cã, în siste-

mul universitar de aici, avea sã-mi
fie imposibil”. Când, dupã audiþia
susþinutã la Conservatorul oraºului
Viena, a fost nu doar admis, ci i s-a
acordat ºi o bursã Hugo Breitner, a
fost de-a dreptul fericit.

„N-am fost nici aºa de bun
cum spun unii, nici aºa de rãu

cum zic alþii”
A intrat în contact cu lumea

muzicalã austriacã mai întâi ca ba-
riton, însã Viena ºi ceea ce se pe-
trecea la Staatsoper erau îndepãr-
tate. Uºile i s-au deschis mai târziu,
ca impresar, când nume sonore,
precum Ileana Cotrubaº ºi Ludo-
vic Spiess, au urcat pe scena aces-
te prestigioase instituþii. Sub direc-
toratul lui Eberhard Waechter, în
1988, era numit secretar general al
Operei vieneze, iar dupã moartea
subitã acestuia, devenea el însuºi di-
rector. Avea 52 de ani. A condus-o
în perioada 1 aprilie 1992 – 30 au-
gust 2010, iar simultan, timp de
patru ani, a administrat ºi Vienna

Volksoper. N-au lipsit nici criticile
cã promoveazã aici atâþia artiºti din
þara sa natalã, nici suspiciunile cã
un român a ajuns la conducerea
celei mai reprezentative instituþii de
culturã a Vienei, mândria Austriei.

„Am fost suportat în postura de
director al acestei instituþii o pe-
rioadã mai lungã decât oricare din
înaintaºii mei. Asta nu înseamnã cã
sunt mai bun sau mai de calitate
decât au fost ei. În linia înaintaºi-
lor mei sunt nume extraordinare în
artã, mari dirijori ºi compozitori,
ca Gustav Mahler sau Herbert von
Karajan. Eu n-am fost ºi nu sunt
nici compozitor, nici dirijor. S-au
mai schimbat puþin ºi îndatoririle
unui director de teatru, care eu
consider cã este suficient dacã
conduce instituþia ºi cautã sã cre-
eze posibilitãþile cele mai bune,
optime, pentru artiºtii care recre-
eazã creaþii”, a declarat, ieri, Ioan
Holender. „N-am fost nici aºa de
bun cum spun unii, nici aºa de rãu
cum zic alþii”, a conchis acesta.

Un brand naþional fãrã o salã
de spectacol adecvatã

A condus nu numai destinele
Operei din Viena, ci, pe parcursul a
ºapte ediþii, ºi pe cele ale Festivalu-
lui Internaþional „George Enes-
cu”, pe care îl considerã a fi „cea
mai importantã manifestare cultu-
ralã muzicalã din þarã”. „Din pãca-
te…”, adaugã Holender, explicând
cã „diferenþa dintre cum este finan-
þatã cultura în România, în compa-
raþie cu festivalul, este extrem de
mare”. Reluând ideea exprimatã
chiar în deschiderea unei ediþii a eve-
nimentului din anii trecuþi, domnia
sa a atras atenþia cã în Bucureºti nu
existã un spaþiu adecvat pentru
spectacole de mare anvergurã. „Este
un lucru pozitiv cã festivalul are po-
sibilitatea de a se desfãºura în felul
în care se desfãºoarã, cu toatã tra-
gedia faptului cã în toatã Þara Ro-
mâneascã nu s-a reuºit sã se con-
struiascã o salã mãcar decentã,
apropiatã de cerinþele unui popor
iubitor de artã. Sala Palatului, cu
înfãþiºarea ºi acustica sa, aratã di-
ferenþa enormã între ceea ce s-a
fãcut înainte ºi ce se face acum”.

Întâlniri la nivel înalt nu atât
de eficiente, cât… amuzante!

Pe cât de amuzante în aparen-
þã, pe atât de triste în esenþã au
fost referirile lui Ioan Holender la
întâlnirile pe care le-a avut cu pre-
ºedinþii României, în anii în care a
fost director artistic al Festivalului
Internaþional „George Enescu”,
ºtiut fiind faptul cã evenimentul are
loc sub Înaltul Patronaj al acesto-
ra. «Ar trebui ca ei sã aibã ceva de
spus, aºa cã eu am mers la întâl-
niri pentru schimbul de idei. Ori
schimbul acesta foarte mult nu m-
a ajutat. Constantinescu ºi Iliescu
au avut, într-adevãr, un interes in-
telectual pentru ceea ce se întâm-
pla. Cu Bãsescu a fost mai mult
hazlie toatã povestea. L-am rugat
sã vinã la deschidere. „Da’ ãla
vine?” m-a întrebat. „Cine?”, zic.
„Pãi, ãsta, Tãriceanu!”. În fine, a
venit, condiþionat ca „ãla” sã nu
vinã. „Ãla” n-a venit… În loja ace-
ea cu 70 de locuri n-au stat decât
el cu soþia, iar sala era arhiplinã. A
fost aºa de penibil… Erau bilete
care s-ar mai fi putut vinde. (…)
La ultima ediþie care s-a desfãºu-
rat cât a fost preºedinte a venit la
„Oedip”. La final mi-a spus. „Mã
aºteptam la ºi mai rãu!”. A fost sin-
cer…», a povestit Ioan Holender.

***
 Conferinþa din cadrul „Întâlni-

rilor Spectactor” i-a prilejuit refe-
riri ºi la „bugetele indecente” ale
Operelor din România, care se aflã
„pe muchie de existenþã”. Dupã o
carierã în instituþii de spectacol din
întreaga lume, Ioan Holender con-
siderã cã „singurul cãruia îi eºti da-
tor este publicul”, care plãteºte im-
pozite, dar ºi biletul pentru specta-
col. „Din culturã nu trebuie sã iasã
bani. Din culturã le dai oamenilor
bucurie, spiritualitate, speranþã. Nici
ºcolile nu aduc bani, dar prin ele
oamenii devin ºcoliþi. Cultura costã
ºi nu aduce bani. ªi e bine aºa, zic
eu…”, a mai declarat domnia sa.
Povestea unei vieþi care surprinde
prin simplitatea spunerii, ca ºi prin
morala ei, a fost aplaudatã, la final,
la scenã deschisã de craiovenii ve-
niþi la întâlnirea duminicalã.
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Autoritãþile franceze au arestat
preventiv ºase persoane din antu-
rajul teroristului kamikaze Omar
Ismail Mostefai, unul dintre auto-
rii atentatelor de la Paris. Cetãþean
francez, acesta a fost identificat
drept unul dintre autorii unui aten-
tat sinucigaº comis în sala de con-
certe Bataclan, situatã în centrul
Parisului, unde au fost ucise cel
puþin 85 de persoane. Nãscut la
Courcouronnes (Essonne), la pe-
riferia Parisului, Omar Ismail Mos-
tefai are o fiºã pentru radicalizare
islamistã încã din 2010, dar nu a
fost “implicat niciodatã într-un
dosar de filierã sau de asociere în
vederea comiterii de infracþiuni de
naturã teroristã”, potrivit lui Fran-
çois Molins, procurorul Parisului.
Condamnat în mai multe rânduri
pentru infracþiuni de drept comun,
el nu a fost încarcerat niciodatã în
vreo închisoare. Mostefai a fost
identificat cu ajutorul amprentelor,

Unul dintre teroriºti

avea bilet

de intrare la meciul

de fotbal de pe

Stade de France
Cel puþin unul dintre teroriºtii

care au luat parte la atentatele
de vineri searã din Paris a
încercat sã intre pe Stade de
France (la periferia nordicã a
oraºului), unde se desfãºura
meciul amical de fotbal dintre
selecþionatele Franþei ºi Germa-
niei, pentru a detona înãuntru
încãrcãtura explozivã pe care o
avea asupra sa ºi pentru a
provoca panicã ºi îmbulzealã.
nformaþia a fost oferitã de surse
de securitate ale stadionului,
care au menþionat cã au reuºit
sã-l opreascã pe individ, Potrivit
declaraþiilor unuia dintre
paznicii de pe stadion fãcute
pentru Wall Street Journal, care
s-a identificat doar cu numele de
Zuheir, serviciile de securitate
din Saint-Denis au descoperit
vesta plinã cu explozibili a
teroristului atunci când acesta a
fost percheziþionat înainte de
intrarea la meci. Poliþia francezã
a confirmat povestea paznicului,
iar agenþii bãnuiesc cã teroristul
încerca sã provoace panicã în
interiorul stadionului, cu o
capacitate de 81.000 de persoa-
ne, astfel încât oamenii sã ajungã
sã se calce în picioare. Dupã ce a
fost descoperit, teroristul a
încercat sã fugã de agenþii de
securitate ºi ºi-a detonat vesta
explozivã într-un dintre tuneluri-
le de la intrarea în stadion.  Trei
minute mai târziu, un alt terorist
ºi-a detonat vesta explozivã în
imediata apropiere a stadionului,
iar un al treilea s-a aruncat în
aer într-un McDonald’s aflat
lângã intrarea în stadion. În
aceste trei atacuri ºi-a pierdut
viaþa o persoanã.

Organizatorii Euro

2016 susþin

cã nu sunt motive

de anulare

a turneului final
Turneul final al Euro 2016

din Franþa nu ar trebui anulat
chiar dacã riscul atentatelor
teroriste rãmâne ridicat, a
declarat directorul comitetului
francez de organizare, Jacques
Lambert pentru televiziunea
RTL. Atacurile teroriste de
vineri ridicã problema securitã-
þii echipelor ºi fanilor la turneul
final de anul viitor. “Vom lua
deciziile care trebuie luate astfel
ca turneul final al Euro 2016 sã
se desfãºoare în cele mai bune
condiþii de siguranþã. Securita-
tea pe stadioane funcþioneazã
bine, riscul este mai mare pe
strãzi, în adunãrile spontane.
Întrebãrile privind anularea
Euro 2016 nu fac decât jocul
teroriºtilor”, a declarat Lam-
bert.  La meciul amical Franþa-
Germania de vineri, câteva
explozii s-au auzit chiar lânã
arena Stade de France, iar una
dintre bombe a fãcut 3 victime la
Saint Denis.  Turneul final al
Euro 2016 este programat în
perioada 10 iunie - 10 iulie.

Bilanþul victimelor atentatelor teroriste din
Paris era ieri de 129 de morþi ºi 352 de rãniþi,
dintre care 99 în stare gravã. Potrivit infor-
maþiilor dezvãluite de autoritãþile franceze, cele
trei comandouri de kamikaze ºi-au coordonat
atacurile producând ºase atentate în 33 de
minute: islamiºtii care au declanºat apocalipsa
în numele Daech sunt descriºi ca profesio-
niºti, perfect coordonaþi, utilizând metode pa-
ramilitare cu sânge rece. Este vorba de „tineri
veterani”, formaþi în taberele de antrenament
ale Statului Islamic, organizaþie teroristã care
a  revendicat raidurile sângeroase. Pe întreg
teritoriul þãrii a fost instituitã starea de urgenþã
ºi restabilit controlul asupra frontierelor. Este
cel mai grav atac terorist cunoscut în Franþa.
Islamiºtii uciºi erau dotaþi identic: arme kalaº-
nikov calibrul 7,62 mm ºi o veste explozivã.
Atacurile au fost revendicate de reþeaua tero-

ristã Stat Islamic, care susþine cã acestea sunt
o reacþie la ofensele aduse profetului musul-
man Mahomed ºi la raidurile aeriene efectuate
de Franþa în Siria ºi Irak.  Numeroºi cetãþeni
strãini - din România,
Belgia, Spania, Suedia,
SUA, Portugalia, Tuni-
sia, Maroc ºi Algeria -
figureazã printre per-
soanele ucise în atacu-
rile teroriste comise la
Paris. Printre persoanele
decedate în atacurile te-
roriste figureazã nume-
roºi strãini - doi cetãþeni
români, un spaniol, cel
puþin trei belgieni, un
cetãþean britanic, doi al-
gerieni, un marocan, doi

tunisieni, doi chilieni, doi portughezi, un sue-
dez ºi un american. Printre rãniþi figureazã
cetãþeni din România, Statele Unite, Marea
Britanie, Elveþia ºi Brazilia.

Preºedintele american Barack
Obama a promis ieri o dublare a
eforturilor pentru a elimina grupa-
rea Statul Islamic (SI), dupã aten-
tatele sângeroase  de la Paris, în
deschiderea summitului ºefilor de
stat ºi de guvern din þãrile G20,
reuniþi la Antalya, în Turcia. “Ne
vom dubla eforturile, împreunã cu
alþi membri ai coaliþiei (antijihadis-
te) pentru a asigura o tranziþie paº-
nicã în Siria ºi pentru a elimina
Daesh (acronimul în limba arabã

Artiºti din lumea întreagã au þi-
nut sã-ºi exprime sentimentele de
tristeþe, durere ºi furie ce le încear-
cã dupã atentatele de la Paris. Pre-
ºedinta Academiei de Arte ºi ªtiinþe
Cinematografice de la Hollywood,
Cheryl Boone Isaacs, a exprimat
solidaritatea ºi sprijinul acestei in-
stituþii pentru Franþa ºi poporul fran-
cez, în deschiderea celei de-a ºap-
tea ceremonii a Governors Awards
desfãºuratã în Salonul Ray Dolby
din complexul Hollywood & Hig-
hland. “Toþi cei de aici sunt solidari
ºi sprijinã Franþa ºi poporul fran-
cez”, a spus ea, menþionând lunga
istorie de a face film ºi dragostea
de cinema a acestei þãri. Cheryl
Boone Isaacs a cerut pãstrarea unui
moment de reculegere la începutul
galei în memoria celor uciºi. Regi-
zorul Spike Lee, care a primit un
premiu Oscar onorific pentru în-
treaga cariera la ceremonie, a de-
clarat cã a fost afectat de atacurile
de vineri, mai ales cã fiica lui se afla
în Franþa în cadrul unui program
de schimb universitar ºi pãrãsise
þara în ziua atacurilor.  Trupa irlan-
dezã de rock U2, care a anulat douã
spectacole la Paris, a adus un oma-
giu victimelor de la sala de concer-
te Bataclan, unde a venit sâmbãtã
seara pentru a se reculege. “Gân-
durile noastre se îndreaptã în pri-
mul rând spre fanii formaþiei Eagles
of Death Metal. Acesta este primul
atac direct în domeniul muzicii al

dupã ce un deget secþionat i-a fost
gãsit în sala parizianã de specta-
cole în care avea loc un concert
de rock atunci când jihadiºtii au
luat-o cu asalt. ªase presupuºi
complici ai teroristului sunt ares-
taþi preventiv, inclusiv tatãl ºi fra-
tele acestuia. De altfel, autoritãþile
franceze au gãsit una dintre maºi-
nile folosite de autorii atacurilor
teroriste. “Este vorba de un Seat
Leon de culoare neagrã. (...) Vehi-
culul a fost gãsit abandonat în zona
Montreuil, situatã în apropiere de
Paris. (...) Acest lucru înseamnã
cã, dupã participarea la atacurile
teroriste, unii autori au pãrãsit ca-
pitala”, au transmis surse citate de
Europe 1. Mai multe puºti de asalt
Kalaºnikov, de acelaºi tip cu cele
folosite în atentatele de vineri sea-
rã, au fost descoperite în maºina
neagrã marca Seat Leon gãsitã în
periferia esticã a capitalei france-
ze, la Montreuil, au declarat ieri

surse judiciare.
Martori interogaþi
de poliþie au po-
vestit cã au vãzut
un Seat negru care
a fost folosit de
atacatori la trei
dintre locurile în
care au avut loc
atacurile împotriva
unor baruri ºi re-
staurante din estul
Parisului.

Barack Obama promite sã-ºi dubleze
eforturile pentru a elimina Statul Islamic

Artiºti din lumea întreagã îºi
exprimã solidaritatea cu Franþa

acestui rãzboi al terorismului”, a
declarat Bono, solistul trupei U2.
Justin Bieber, care a susþinut un
concert cu casa închisã la Staple
Center din Los Angeles, a cerut tu-
turor fanilor sãi prezenþi în salã sã
þinã un minut de reculegere în me-
moria victimelor de la Paris.  La
rândul sãu, departe de capitala Fran-
þei, unde locuieºte doar o parte a
anului, actriþa Salma Hayek a trans-
mis un mesaj pe contul sãu de Twit-
ter: “Ura nu va câºtiga niciodatã.
Trimit rugãciunile mele ºi dragos-
tea mea prietenilor mei prieteni din
Paris”. Madonna, care obiºnuieºte
sã þinã spectacole ºi sã stea în Pa-
ris, a fost în stare de ºoc. “Suntem
toþi imigranþi. În toþi curge sânge
de aceeaºi culoare. Toþi suntem
uniþi. Rugaþi-vã pentru pace. La
Paris ºi peste tot în lume”, a scris
ea pe Twitter.  Actorul american
Jared Leto a scris pe Twitter un
mesaj în limba francezã: “Paris, gân-
durile noastre + rugãciunile vã în-
soþesc + victime de la Bataclan -
am jucat acolo recent. Este o tra-
gedie oribilã ºi fãrã sens”.  Atacuri-
le care au lovit Parisul vineri seara
s-au desfãºurat în în ºase locuri di-
ferite, de la prestigiosul stadion Sta-
de de France, emblematica salã de
concerte Bataclan ºi pânã în inima
capitalei Franþei, unde se aflã ba-
ruri foarte frecventate la sfârºit de
sãptãmânã, nu departe de Piaþa Re-
publicii.

pentru SI)”, a declarat Obama în
faþa presei, la încheierea unei în-
trevederi cu omologul sãu turc
Recep Tayyip Erdogan. La rândul
sãu, Erdogan a menþionat cã a vor-
bit cu omologul sãu american de-
spre lupta împotriva Statului Isla-
mic în Siria. “Ne confruntãm cu
un efort terorist colectiv. Aceste
acþiuni teroriste nu sunt îndreptate
doar împotriva poporului francez,
ci împotriva umanitãþii în ansam-
blul sãu”, a spus Erdogan.

Ministrul de Externe irakian,
Ibrahim al-Jaafari, a spus cã ser-
viciile secrete din þara sa au obþi-
nut informaþii care indicau cã Fran-
þa, SUA ºi Iranul se numãrau prin-
tre þãrile vizate de un atac. În co-
mentarii postate online în marja ne-
gocierilor de sâmbãtã de la Viena
pe tema conflictului din Siria, Al-
Jaafari nu a clarificat cine era po-
tenþialul atacator ºi nu a spus când
anume serviciile irakiene au intrat

în posesia acestor informaþii. Co-
mentariile sale vin dupã atentatele
sângeroase de vineri searã din Pa-
ris, soldate cu 129 de morþi ºi pes-
te 350 de rãniþi, ºi care au fost re-
vendicate de gruparea jihadistã Sta-
tul Islamic. Ministrul irakian a mai
spus cã þãrile vizate au fost infor-
mate în legãturã cu aceastã ame-
ninþare. Un purtãtor de cuvânt al
lui Al-Jaafari a refuzat sã ofere mai
multe detalii.
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O noapte la Muzeu:
Secretul Faraonului

Se difuzeazã la HBO,
ora 16:15

Pregãtiþi-vã pentru cea mai
sãlbaticã ºi plinã de aventuri
Noapte la Muzeu din câte au
fost, cu Larry Daley (Ben
Stiller) cãlãtorind în jurul
pãmântului, unind personaje-
le favorite cu altele noi ºi
îmbarcându-se într-o cãutare
epicã pentru a salva magia
înainte de a dispãrea pentru
totdeauna.

Ospiciul

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:45

Jesse Metcalfe (serialul TV
„Neveste disperate”) este
protagonistul acestui thriller
terifiant despre un bãrbat care
se interneazã fãrã motive
medicale reale într-un spital de
boli mintale, numai pentru a-ºi
ajuta sora sã scape de aici.
Odatã internat, el descoperã
cã un medic (Peter Stormare,
Fargo) îºi foloseste nemilos
pacienþii pe post de cobai,
transformându-i în ucigaºi
însetaþi de sânge...

Jane ºi Maura:
Detectivi în Boston

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  01:00

 Detectiva Jane Rizzoli ºi
legista  Dr. Maura Isles dau
peste cap încurcatele planuri
ale celor rãi. Filmul este bazat
dupã o serie de cãrþi ale lui
Tess Gerritsen. Deºi sunt
diferite ca de la cer la pãmânt,
un detectiv dur ºi un doctor
excentric ºi mult la feminin
decât Jane, cele douã sunt
foarte bune prietene, ajutân-
du-se în orice situaþie.

LUNI - 16 noiembrie

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

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
12:00 Teleshopping
12:30 Puterea binelui
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi
19:00 Emisiunea de luni
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:00 Nocturne
00:00 Dosar România
01:00 Observatori la Parlamen-

tul European
02:00 Tot ce conteazã
02:50 Discover România
03:00 Telejurnal
03:50 Vorbeºte corect!
03:55 Întrebãri ºi rãspunderi
04:45 Vorbeºte liber!
05:35 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

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

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Totul e un joc
21:45 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
00:00 La fix
01:00 Drumul lui Leºe

TVR 2

07:40 Drumul ruºinii
09:15 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
12:30 Pee-Wee: Iarna care mi-

a schimbat viaþa
14:30 Invincibil
16:15 O noapte la Muzeu:

Secretul Faraonului
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Falsificatorul
20:00 Cei rãmaºi
21:00 Graþie ºi durere
22:00 Secþia de geriatrie
23:00 Angélique
00:55 Northmen. Saga

vikingilor
02:35 Lone Star
04:50 Cei rãmaºi
06:00 Pee-Wee: Iarna care mi-

a schimbat viaþa

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
01:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:45 Teleshopping
09:00 Iertare (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Rosario (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Iertare
20:00 Rosario
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Iertare (R)
02:30 Doamne de poveste
03:30 Inimã de þigan (R)
04:15 Doctorul casei
05:00 Doamne de poveste
05:45 Vorbeºte lumea

08:30 La Mãruþã (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 CJ7 (R)
14:30 September
16:15 La bloc
18:30 Cumplitul adevãr
20:30 Strãzile îndurãrii
22:45 Ospiciul
00:15 Strãzile îndurãrii (R)
02:15 Cine A.M.
05:15 Cumplitul adevãr (R)

PRO CINEMA

08:00 Neata cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 ªerifi de România
23:30 Un show pãcãtos
01:00 ªerifi de România (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:45 WOWBiz
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Casa: construcþie ºi

design (R)
08:20 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Constantin 60 (R)
12:30 Jurnalul STV Junior (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:10 La TV (R)
Comedie
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Putere ºi Glorie
2014, Istoric
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Focus Magazin (R)
00:00 Secretele Labirintului (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:45 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
03:00 Cireaºa de pe tort (R)
03:45 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Cupa Meseriasilor:

Episodul 1, Sezonul 1
19:45 Fotbal U21: Anglia - Elvetia
21:45 ªtiri Sport.ro
22:00 Magazin UEFA Champions

League
22:30 N-are mama, n-are tata!:

Episodul 4, Sezonul 2
23:00 Wrestling WWE Superstars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling SMACK:

Episodul 478
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Mai multe
seninluni, 16 noiembrie - max: 17°C - min: 5°C

$
1 EURO ........................... 4,4412 ............. 44412
1 lirã sterlinã................................6,2755....................62755

1 dolar SUA.......................4,1223........41223
1 g AUR (preþ în lei)........143,6224.....1436224

Cursul pieþei valutare din 16 noiembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu pre-

vederile art. 1 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale si
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea nr.286/2011, astfel cum
a fost modificat prin Hotarârea de
Guvern nr.1027/2014, Direcþa Jude-
þeanã de Pazã ºi Servicii Dolj  or-
ganizeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru
ocuparea unui post temporar va-
cant în regim contractual, pe pe-
rioadã determinatã de secretar
dactilograf tr.IA din cadrul Servi-
ciului Juridic si Administrativ. Con-
cursul pentru ocuparea postului
vacant va consta în 3 etape succe-
sive, dupã cum urmeazã: - selecþia
dosarelor de înscriere; - proba
scrisã - 08.12.2015.2015 ora 10,oo;
- interviul – 11.12.2015 ora 10,oo.
Potrivit art.3 din acelasi Regula-
ment-cadru, in vederea participã-
rii la concurs, candidatul trebuie
sa îndeplineasca urmãtoarele con-
diþii: Condiþii generale: a) are cetã-
þenia românã, cetãþenie a altor sta-
te membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparþinând Spaþiu-
lui Economic European ºi domi-
ciliul în România; b) cunoaºte lim-
ba românã, scris ºi vorbit; c) are
vârsta minimã reglementatã de
prevederile legale; d) are capacita-
te deplinã de exerciþiu; e) are o sta-
re de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medi-
cale eliberate de medicul de fami-
lie sau de unitãþile sanitare abilita-
te; f) îndeplineºte condiþiile de stu-

dii ºi, dupã caz, de vechime sau
alte condiþii specifice potrivit cerin-
þelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului
ori contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: -
studii medii; - vechime în muncã:
minimum 1 ani; Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune
pânã pe data de 24.11.2015, la se-
diul Direcþiei Judeþene de Pazã ºi
Servicii Dolj  din str. Constantin
Lecca, nr. 32. Detalii privind condi-
þiile specifice ºi bibliografia de con-
curs sunt disponibile la sediul Di-
rectiei Judetene de Paza si Servicii
Dolj Compartiment Resurse Uma-
ne-persoanã de contact, Bercã Mã-
dãlina, la telelefon  0251/415841.

S. C . PIEÞE ªI TÂRGURI CRA-
IOVA SRL organizeazã concurs în
vederea ocupãrii postului vacant de
ªef Serviciu Dezvoltare, perioadã
nedeterminatã, în data de 9.12.2015.
Concursul se va desfãºura la sediul
SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL din str. Calea Bucureºti, nr. 51,
dupã cum urmeazã: - în data de
09.12.2015 ora  11.00,  probã scrisã;
- în data de  14.12.2015, ora 11.00,
interviu. Dosarele se vor depune
pânã la data de 04.12.2015 ora 10.00,
la sediul SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL - Compartimentul
Resurse Umane, Salarizare. Tema-
tica ºi condiþiile de participare vor fi
afiºate la sediul societãþii. Relaþii su-
plimentare la numãrul de telefon
0251/410696.

S.C. Nutron SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
„Punct încãrcare cereale în Portul Ce-
tate”, propus a fi amplasat în localita-
tea Cetate, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul S.C. Nutron SRL
cu sediul în Municipiul Constanþa, Port
Constanþa SUD MOL 1S, Dana 114,
Boroul1, Etaj3, în  zilele de luni- vineri
între orele 9-14. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

Comuna Piscu Vechi, Judeþul Dolj
organizeazÎ în data de 04.12.2015, ora
12.00, licitaþie publicÎ în vederea închi-
rierii unui imobil - teren situat în Comu-
na Piscu Vechi, satul Pisculet, str. În-
vãþãtor Ion Bobica, nr. 4, T3, P11, jude-
þul Dolj, spaþiu pentru amplasarea unei
unei Staþii de bazã pentru  comunica-
þiile electronice (3G, GSM, LTE) -pilon,
domeniu public al Comunei Piscu
Vechi, judeþul Dolj. Înscrierile la licita-
þie se fac pânÎ la data de 04.12.2015, ora
10.00, la sediul  Primariei din Str. Mihai
Viteazu, nr. 83, Comuna Piscu Vechi,
judeþul Dolj, cod poºtal: 207455. Alte
informaþii suplimentare se pot obþine
la telefon nr. 0769.221.799.

Comuna Piscu Vechi, Judeþul 
Dolj organizeazÎ în data de 04.12.2015,
ora 11.00, licitaþie publicÎ în vederea
închirierii unui imobil - teren situat în
Comuna Piscu Vechi, satul Pisculeþ,
T4, P5, str. Tarinei, nr. 28, judeþul Dolj,
spaþiu pentru amplasarea unei Staþii
de Bazã GSM ce va deservi populaþia
satului Pisculeþ ºi împrejurimile, atât
cu semnal GSM cât ºi cu internet,
domeniu public al Comunei Piscu
Vechi, judeþul Dolj. Înscrierile la licita-
þie se fac pânã la data de 04.12.2015,
ora 10.00, la sediul Primãriei din Str.
Mihai Viteazu, nr. 83, Comuna Piscu
Vechi, judeþul Dolj, cod poºtal: 207455.
Alte informaþii suplimentare se pot
obþine la telefon nr. 0769.221.799.



12 / cuvântul libertãþii luni, 16 noiembrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
OFERTE SERVICIU

SOCIETATE co-
mercialã angajea-
zã dulgheri - fierari.
Salariu motivant,
punct de lucru Sta-
dion Oblemenco-
Craiova. Telefon:
0726/513.672,
0766/334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LO-
GOPED PEN-
TRU LIMBA ITA-
LIANÃ SAU GER-
MANÃ. Telefon:
0251/418.864.
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat
la un patron cu ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

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

Pregãtesc stu-
denþi - elevi la con-
tabilitate. Telefon:
0722/943.220.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 ca-
mere decomanda-
te etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin
Craiova, casã locui-
bilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând urgent, con-
venabil casã 6 ca-
mere cu 4000 mp
curte, grãdinã în
Livezi - Podari,
ªoseaua Naþiona-
lã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu
HORATION, Cra-
iova, str. Recu-
noºtinþei, nr. 45.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã la  gri,
zona Trenul Pier-
dut. Telefon: 0727/
316.893.

VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Vând Han - 5 ca-
mere, magazin,
mobilate, Beci tip
Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon:
0786/193.499.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren
2000 mp, comuna
Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi
centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând
casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire
centralã, izolatã
termic sau schimb
cu 2 apartamente
2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/
498.818.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parce-
lat. Telefon: 0766/
568.412.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500
sau 5000 mp. Tele-
fon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªim-
nicu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Tele-
fon: 0766/292.953.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã
în Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.

Vând Dacia Nova
T, fabricaþie 1998,
62.000 Km pro-
prietar. Telefon:
0720/927.206.
Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
LOGAN Prestige,
1,6 16V, 2009,
62.000 km, full,
proprietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE
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 Condi-
tionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

Unic proprietar -
vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009.
Peugeot 206 an fa-
bricaþie 2008, ben-
zinã ºi GPL. Tele-
fon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã,
distribuþie schim-
batã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã,
cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil.
Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
m e n s i u n i l e
1x0,50m, butelii
naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând centralã ter-
micã electricã tip
EKCOL 1 NF 8-
500lei, Vanã devia-
toare 3 cai SF 20E-
200 lei, Boiler- 100
l Romstal – 200 lei.
0745/ 350.608.

Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând frigider ARC-
TIC (patru sertare
la congelator) ca-
zan de þuicã 100
litri. Telefon: 0725/
576.141.
Vând sãpun de
casã 5 lei/ Kg, cru-
ce de marmurã
1200/100 - scrisã -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich di-
mensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri
de veci cimitir ªeþu
– Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse,
lucrare marmurã.
Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbo-
lia cãpriori ºi cãrã-
midã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
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Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãni-
tã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu
20 litri nouã, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil
sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 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,
covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat mase
plastice, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase tabu-
rele (scaune) din
lemn melamina-
te. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

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

Cumpãr loc de veci
Aleea A ºi B cimiti-
rul Sineasca. Tele-
fon: 0726/ 426.799.

CASE
Cumpãr casã Craio-
va, exclus Catargiu,
Brestii, Romaneºti. Te-
lefon: 0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez o camerã
la bloc la o fatã cu
posibilitãþi de platã
a chiriei ºi utilitãþi-
lor lunar. Telefon:
0726/497.404.
Primesc în gazdã
un bãiat. Telefon:
0765/957.791.

Primesc urgent în
gazdã o fatã la bloc
Calea Bucureºti.
Costul chirie + între-
þinere- 500 lei. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc 2 fete în
gazdã, apartament
3 camere mobilat
Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez aparta-
ment 2 camere de-
comandate, Craio-
viþa Nouã - Nitela,
tot confortul, etaj 3,
centralã, aer condi-
þionat. Telefon:
0761/634.437.
Mobilat, douã ca-
mere – zona: Vic-
tor Papilian. Tele-
fon: 0723/737.611.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã lo-
ialã, sincerã cu lo-
cuinþã 1,65- 70/80,
plãcutã, fãrã vicii. Te-
lefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºte-
ºugul (meseria),
foarte profitabil.
Telefon: 0723/
684.511.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut Certifi-
cat de Înregis-
trare în original
Nr. 29712945,
pentru IONESCU
ANDREEA - MA-
RIA PFA, sediul sat
Giubega, comuna
Giubega, str. Ca-
lea Vârtopului Nr.
6, judeþul Dolj. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a repurtat, vineri
searã, a patra victorie din tot atâtea
etape scurse din Divizia A1, victimã
cãzându-i de aceastã datã tocmai
campioana Tomis Constanþa, de care
a trecut cu 3-1 chiar la Malul Mãrii.

Alb-albaºtrii au deschis întâia
victorie de trei puncte cu set însu-
ºit cu 25-18, urmat un altul decis în
prelungiri, 31-29.

Gazda dobrogeanã a avut o reac-
þie de orgoliu în setul trei, pe care l-a
câºtigat la pas, cu 25-13. Craiova a
închis meciul cu un 25-22, iar, la final,
cãpitanul Laurenþiu Licã a declarat:
“Constanþa joacã de obicei foarte
bine acasã ºi mã bucur cã ma reu-
ºit o victorie mare. Una foarte
bunã pentru moralul nostru, pen-
tru cã trebuia sã luãm câte trei
puncte ºi în etapele precedente. E
o mare victorie sã baþi campioana
pe terenul ei ºi cred cã meritãm
aceastã victorie”.

La rându-i, tehnicianul Dan Pas-
cu a afirmat: “Noi ne-am propus pen-
tru meciul de la Constanþa sã fa-
cem un joc cât mai bun ºi trebuie

Rezultat fenomenal pentru bãieþi: “E o mareRezultat fenomenal pentru bãieþi: “E o mareRezultat fenomenal pentru bãieþi: “E o mareRezultat fenomenal pentru bãieþi: “E o mareRezultat fenomenal pentru bãieþi: “E o mare
victorie sã baþi campioana pe terenul ei”victorie sã baþi campioana pe terenul ei”victorie sã baþi campioana pe terenul ei”victorie sã baþi campioana pe terenul ei”victorie sã baþi campioana pe terenul ei”

MASCULIN – ETAPA A 4-A
Tomis Constanþa – SCM U CRAIOVA 1-3, U Cluj

– Tricolorul Ploieºti 0-3, AS VC Caransebeº – Di-
namo Bucureºti 3-1, Piatra Neamþ – CSM Bucu-
reºti 0-3, Arcada Galaþi – Explorãri Baia Mare 3-1,
Unirea Dej – Municipal Zalãu 0-3.

1. Caransebeº 12 7. CSM Buc. 6
2. Ploieºti 9 8. Galaþi 6
3. Baia Mare 9 9. Dej 3
4. CRAIOVA 9 10. Dinamo 1
5. Zalãu 8 11. Piatra N. 1
6. Constanþa 7 11. Cluj 1

FEMININ – ETAPA A 7-A
SCM U CRAIOVA – Dinamo Bucureºti 0-3, CSM

Lugoj – CS U Cluj 3-1, Unic Piatra Neamþ – Penici-
lina Iaºi 3-1, Medicina Tg. Mureº – Rapid 3-0,
CSM Bucureºti – Alba Blaj 2-3. ªtiinþa Bacãu –
CSM Târgoviºte (astãzi).

1. CSM Buc. 18 7. Iaºi 8
2. Dinamo 18 8. Lugoj 8
3. Alba Blaj* 17 9. Piatra N. 7
4. Târgoviºte* 15 10. CRAIOVA* 6
5. Bacãu* 11 11. U Cluj 3
6. Tg. Mureº 9 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

sã recunosc cã echipa mea se mo-
bilizeazã mai bine atunci când are
adversari puternici în faþã. Cred cã
a fost un meci frumos, un meci dis-
putat, în care noi am greºit mai pu-
þin decât de obiecei.Îi felicit pe bã-
ieþi pentru dãruire ºi pentru dorin-
þa de a câºtiga”.

În runda viitoare, sâmbãtã, SCM
U va juca la Polivalentã cu “lanterna
U Cluj. Pânã atunci însã, Licã ºi com-
pania au de îndeplinit, miercuri
(18:00), formalitatea cu Fatra Zlin,
meci contând pentru manºa retur a
ºaisprezecimilor CEV Cup. În prima
partidã, disputatã în Cehia, Craiova
s-a impus cu 3-0.

Fetele, eºec “alb” cu Dinamo
Anterior disputei bãieþilor, sâmbã-

tã, echipa femininã a pierdut, scor 0-
3, în faþa lui Dinamo Bucureºti. Gru-
parea din Capitalã a fãcut legea în
primul set, 25-14, apoi manºa secun-
dã a fost mult mai echilibratã. Jucã-
toarele lui Alexandru Cosma au sal-
vat douã mingi de set ºi s-a ajuns în
prelungiri, acolo unde fiecare a avut

ºansa sã se impunã. S-a terminat 31-
33, pentru ca finalmente, dupã un
start ma slab, Dinamo sã câºtige la
pas, 25-18.

Deºi a început în forþã derby-ul cu Atlassib
Sibiu, conducând cu 26-19 la capãtul sfertului
inaugural, SCM U Craiova a suferit, sâmbãtã,
în Sala Transilvania, a treia înfrângere stagio-
nalã, scor 78-85.

Alb-albaºtrii s-au vãzut, în premierã, în dez-
avantaj în minutul ºapte al actului secund, unul
adjudecat de gazde cu 23-16, astfel cã la odih-
nã s-a mers cu un rezultat de egalitate: 42-42.

Urmãtoarea manºã a fost echilibratã pânã
cãtre final, un coº al lui Johnson apropiind
Craiova la o “lungime”, dar Sibiul s-a dus apoi
la ºase puncte, 62-56 îniantea ultimului sfert.

La 66-62 în favoarea Atlassibului, Burlacu
a fost sancþionat cu greºealã tehnicã dupã
un duel cu Popa Calotã ºi a pãrãsit terenul
pentru cinci greºeli personale. Au urmat cinci
puncte consecutive în contul amfirionilor (71-
62), însã bãieþii lui Oliver Popovic au gãsit
resurse sã punã presiune pe adversar, 75-71

Naþionala României a fost surclasatã de
Danemarca, scor 0-3, vineri searã, la Giurgiu,
într-un meci din cadrul grupei 5 de calificare la
CE 2017.

Golurile nordicilor, ajunºi pânã în semifina-
lele precedentei întreceri continentale – dispu-
tatã chiar în acest an, au fost semnate de Bor-
sting (8, 30) ºi Zohore (79).

Cristi Dulca a utilizat echipa: Cojocaru –
Hodorogea, Miron, Boldor, Cr. Manea – Piþian
(A. Ioniþã 36), Nedelcearu – Bumba, Calcan,
Pãun (Rotariu 82) – Puºcaº (Voduþ 64).

Tot vineri, Þara Galilor, formaþie pe care Ro-
mânia o va întâlni mâine, la Wrexham, a trecut
cu 2-1, “acasã”, de Armenia.

Clasament: 1. Þara Galilor 10p (4j), 2. Bul-
garia 9p (5j), 3. România 9p (5j), 4. Danemarca
7p (3j), 5. Luxemburg 1p (4j), 6. Armenia 1p (5j).

Primul loc din grupã accede la turneul final.
Locul 2 – potenþial de play-off.

SCM va evolua în
urmãtoarea partidã pe
terenul Penicilii Iaºi.

Craiovenii se înclinã la Sibiu Rezultatele complete ale rundei cu numã-
rul 8: CSU Atlassib Sibiu – SCM U CRAIOVA
85-78, Gaz Metan Mediaº – Steaua CSM 75-
93, Dinamo Bucureºti – BC Timiºoara 88-78,
BC Mureº – Energia Tg. Jiu 90-74, CSM CSU
Oradea – Phoenix Galaþi 87-78, U-BT Cluj –
BCM-U Piteºti 81-77.

1. Sibiu (5/3) 13
2. CRAIOVA (5/3) 13
3. Dinamo (5/3) 13
4. Oradea (5/2) 12
5. U-BT Cluj (5/2) 12
6. Steaua (5/1) 11
7. Mureº (4/3) 11
8. Galaþi (3/5) 11
9. Piteºti (4/4) 9
10. Tg. Jiu (2/5) 9
11. Timiºoara (1/7) 9
12. Mediaº (1/7) 9
BCM-U Piteºti a început campionatul cu o

penalizare de 3 puncte.

cu 84 de secunde rãmase de jucat. O arunca-
re de la distanþã semnatã de Grubor a fãcut
ca SCM sã se apropie la –3 înaintea ultimelor
30 de secunde, numai cã totul s-a nãruit când
Popescu a ratat iar gazdele au marcat specta-
culos pe contraatac.

Djordje Micic, care a primit ºi el tehnic în
secvenþele de final, a fost cel mai bun realiza-
tor al Craiovei, cu 15 puncte, urmat de ameri-
canul Westley Johnson (14), Bozo Djuraso-
vic (10), Milos Grubor (9), Milivoje Bozovic,
Cãtãlin Burlacu (ambii cu 8 puncte), Bogdan
Popescu ºi Niciolas Covingtron (ambii cu 7
puncte).

La capitolul eficienþã, primul a fost Johnson,
cu un indice de 14, statut deþinut de yancheu
ºi la capitolul asisst-uri (5), în timp ce la recu-
perãri s-au impus Bozovic ºi Burlacu (câte 8).

Etapa viitoare, duminicã 22 noiembrie, Uni-
versitatea va primi vizita Mureºului.

FOTBAL U21 – PRELIMINARII EURO 2017

România, învinsã la scor
de neprezentare de cãtre Danemarca

Rezultate înregistrate
sâmbãtã: Luceafãrul Craio-
va – Progresul Segarcea 1-
2, SIC Pan Unirea – Dunã-
rea Bistreþ 2-0, Metropoli-
tan Iºalniþa – Danubius
Bechet 0-2, Unirea Leamna
– Recolta Ostroveni 2-7,
ªtiinþa Malu Mare – Viitorul
Cârcea 1-2. Partida Tractorul

Qatar – Turcia 1-2 (Ali Assadalla 26 / A. Turan 69, To-
sun 72), Luxemburg – Grecia 1-0 (Joachim 90+1), Cehia –
Serbia 4-1 (Sivok 17, Necid 63 pen., Krejci 82, Zahustel
90+3 / Skuletic 78), Spania – Anglia 2-0 (Mario Gaspar
72, Cazorla 84), Polonia – Islanda 4-2 (Grosicki 52, Ka-
pustka 66, Lewandowski 76, 78 / Sigurdsson 4 pen., Fin-
nbogason 69), Irlanda N. – Letonia 1-0 (Davis 55), Belgia –

Bolivia – Venezuela 4-2 (Ramallo
19, 45+1, Arce 23 pen., Cardozo 48 /
Rondon 31, Blanco 55), Ecuador –
Uruguay 2-1 (Caicedo 23, Martinez
59 / Cavani 49), Chile – Columbia 1-
1 (Vidal 45 / J. Rodriguez 68),
Argentina – Brazilia 1-1 (Lavezzi 34 /
Lucas Lima 58), Peru – Paraguay 1-0
(Farfan 20).

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Play-off Euro

2016: Irlanda – Bosnia.
DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS DUBLU – Tur-

neul Campionilor, la Londra, în Re-
gatul Unit: Jean-Julien Rojer/Ho-
ria Tecau – Marcin Matkowski/
Nenad Zimonjic / 16:00 – TENIS
SIMPLU – Turneul Campionilor:
Andy Murray – David Ferrer /
18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1:
ªtiinþa Bacãu – CSM Târgoviºte /
20:00 – TENIS DUBLU – Turneul

FOTBAL – PLAY-OFF EURO 2016 – MANªA TUR
Vineri: Bosnia – Irlanda 1-1 (Dzeko 85 / Brady 82).
Sâmbãtã: Ucraina – Slovenia 2-0 (Iarmolenko 22,

Selezniov 54), Suedia – Danemarca 2-1 (Forsberg 45,
Ibrahimovic 50 pen. / Jorgensen 80).

Partida Norvegia – Ungaria, scor 0-1, s-a jucat joi, iar
asearã a avut loc returul de la Budapesta. Azi e progra-
matã revanºa dintre Irlanda ºi Bosnia, în timp ce manºa

secundã a celorlalte douã partide va avea loc mâine.
Sunt calificate deja la CE, primul din istorie cu 24 de

reprezentative la start, urmãtoarele: Franþa, Cehia, Is-
landa, Turcia, Belgia, Þara Galilor, Spania, Slovacia,
Germania, Polonia, Anglia, Elveþia, Irlanda de Nord,
România, Austria, Rusia, Italia, Croaþia, Portugalia,
Albania.

FOTBAL – MECIURI AMICALE INTERÞÃRI
Italia 3-1 (Vertonghen 13, De Bruyne 74, Batshuayi 82 /
Candreva 3), Þara Galilor – Olanda 2-3 (Ledley 45+3, Huws
70 / Dost 32, Robben 55, 81), Slovacia – Elveþia 3-2 (Duris
39, 48, Mak 55 / Derdiyok 63, Drmic 67), Franþa – Germa-
nia 2-0 (Giroud 45+1, Gignac 86), Rusia – Portugalia 1-
0 (ªirokov 89), Macedonia – Muntenegru 4-1 (Shikov 35,
Trajkovski 38 pen., 40, 64 / Jovetic 89),

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 AMERICA DE SUD – ETAPA A 3-A
1. Ecuador 9 6. Columbia 4
2. Chile 7 7. Bolivia 3
3. Uruguay 6 8. Peru 3
4. Brazilia 4 9. Argentina 2
5. Paraguay 4 10. Venezuela 0
Se calificã direct primele patru clasate, în timp ce locul 5 va disputa o

dublã de baraj.
Etapa viitoare (mâine searã/noapte): Columbia – Argentina, Venezu-

ela – Ecuador, Paraguay – Bolivia, Uruguay – Chile, Brazilia – Peru.

FOTBAL – LIGA A IV-A – ETAPA A 13-A

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Campionilor: Ivan Dodig/Marcelo
Melo – Pierre-Hugues Herbert/Ni-
colas Mahut / 22:00 – TENIS SIM-
PLU – Turneul Campionilor: Sta-
nislas Wawrinka – Rafael Nadal.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL U21 – Preli-

minarii Euro 2017: Anglia – Elveþia
/ 3:30 – FOTBAL AMERICAN –
NFL: Cincinnati – Houston.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL U21 – Preli-

minarii Euro 2017: Anglia – El-
veþia.

1. Cetate* 29 7. Bistreþ 23
2. Ostroveni 28 8. Unirea 17
3. Cârcea 27 9. Iºalniþa 9
4. Bechet 26 10. Leamna 7
5. Calafat* 25 11. Luceafãrul 7
6. Segarcea 24 12. Malu Mare 1
* - un joc mai puþin.

Cetate – Dunãrea Calafat a fost
amânatã.

BASCHET – LIGA NAÞIONALÃ

VOLEI – DIVIZIA A1VOLEI – DIVIZIA A1VOLEI – DIVIZIA A1VOLEI – DIVIZIA A1VOLEI – DIVIZIA A1VOLEI – DIVIZIA A1VOLEI – DIVIZIA A1VOLEI – DIVIZIA A1VOLEI – DIVIZIA A1
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Jucãtorii ªtiinþei, Kay ºi Nuno Rocha, au fost titulari în meciul pe care
naþionala þãrii lor, cea a Insulelor Capului Verde, a pierdut-o în deplasare, la
Nairobi, cu Kenya, scor 0-1. Kay a fãcut pereche pe tot parcursul jocului
în centrul defensivei cu stelistul Varela, iar Nuno Rocha a fost utilizat ca
mijlocaº central pânã în minutul 64, când a fost înlocuit de Platini. A fost
prima manºã din barajul pentru calificarea în grupele principale ale preli-
minariilor Mondialului din 2018. Unica reuºitã i-a aparþinut lui Olunga.
„Rechinii albaºtri”, care ocupã locul 4 între echipele africane conform
ierarhiei FIFA, vor avea ºansa sã întoarcã rezultatul marþi, la Praia, în faþa
echipei aflate pe 38 în topul formaþiilor de pe Continentul Negru.

Podariul a câºtigat clar meciulPodariul a câºtigat clar meciulPodariul a câºtigat clar meciulPodariul a câºtigat clar meciulPodariul a câºtigat clar meciul
disputat cu Urban Tdisputat cu Urban Tdisputat cu Urban Tdisputat cu Urban Tdisputat cu Urban Titu, la primul meciitu, la primul meciitu, la primul meciitu, la primul meciitu, la primul meci
al “Piticului” pe banca tehnicãal “Piticului” pe banca tehnicãal “Piticului” pe banca tehnicãal “Piticului” pe banca tehnicãal “Piticului” pe banca tehnicã

Etapa prolificã pentru douã din-
tre echipele Doljului din liga a tre-
ia. Dupã succesul categoric al “sa-
telitului” Universitãþii Craiova în
faþa Mãgurei Cisnãdie, scor 3-0,
în seria a patra, ACS Podari a tras
la indigo rezultatul alb-albaºtrilor,
în meciul din seria a treia contra
celor de la Urban Titu. A fost de-
butul pe banca tehnicã  a lui Gigi
Ciurea, care a profitat de o înfrân-
gere cu acelaºi scor a Podariului
în runda trecutã, la Chiajna, pentru
a-l înlocui pe Dragoº Bon. Dupã
un început echilibrat de joc, cãpi-
tanul Dorin Preda a deschis sco-
rul în minutul 17, iar pânã meciul
putea fi tranºat rapid dacã atacan-
tul Neacºu era un pic mai precis
la cele douã ºuturi trimise în barã.
Totuºi Neacºu ºi-a reglat tirul chiar
înainte de pauzã, în minutul 44, re-
luând cu capul la colþul lung. ªi
repriza a doua a fost la discreþia
elevilor lui Gigi Ciurea, care au mai
ratat alte ocazii ºi au punctat prin
Ionuþ Badea în minutul 79, assist-
ul venind de la Marcu. În urma
acestui succes, Podariul acumulea-

zã 15 puncte, dar rãmâne pe locul
10, iar în ultima etapã a turului va
juca în deplasare cu Atletic Bra-
du. În jocul cu Urban Titu, antre-
norul Gigi Ciurea a folosit formu-
la: Mecea - Marcu, Dina, Dreºcã,
Marinoiu – I. ªerban (46 I. Sâr-
mon), D. Stancu – Surugiu (69
Cruºoveanu), I. Badea (82 Rai-
cea), D. Preda - G. Neacºu (73
Geamãnu). Oaspeþii, antrenaþi de
Gheorghe Becheanu i-au avut în
teren pe: Miºa - V. ªerban, Vlad,
Oprea, Lupu - Ghenu, Mirescu,
Neguþ, Moruz, Niculae - Rãdes-
cu. Au mai intrat Moraru, Tuþã ºi
Constantinescu.

CSO Filiaºi nu a reuºit sã com-
pleteze seria de succese doljene
în week-end, pierzând disputa de
pe arena “Michael Klein” cu FC
Hunedoara, scor 2-0. Gazdele, cu
Adrian Iencsi pe bancã, au rezol-
vat meciul prin dubla lui Tecsi,
acesta transformând un penalty în
minutul 13 ºi marcând pentru 2-0
în minutul 40. În ultima etapã a
turului, Filiaºiul joacã pe teren pro-
priu cu Naþional Sebiº.

Kay ºi Nuno RochaKay ºi Nuno RochaKay ºi Nuno RochaKay ºi Nuno RochaKay ºi Nuno Rocha
au pierdut la Nairobiau pierdut la Nairobiau pierdut la Nairobiau pierdut la Nairobiau pierdut la Nairobi

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea

DebutDebutDebutDebutDebut
cu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptulcu dreptul

pentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciureapentru Ciurea


