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- S-au schimbat o mulþime de mi-
niºtri la Învãþãmânt, dar, Popescu-
le, în ºcoalã nu s-a fãcut nici o
schimbare.

actualitate / 3

Cei cinci craioveni, trei bãrbaþi ºi douã femei, ares-
taþi preventiv la începutul lunii septembrie pentru ul-
traj, dupã ce s-au încãierat cu poliþiºtii ºi jandarmii ve-
niþi sã le cearã sã opreascã muzica datã tare noaptea,
au fost condamnaþi. Cu toþii ºi-au recunoscut faptele ºi
au cerut sã beneficieze de prevederile vi-
zând reducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã, lucru admis de magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova, care le-au aplicat pe-
depse cuprinse între 2 ani ºi 8 luni ºi 4 ani
închisoare, toate fiind însã cu suspendare.

La primul sãu interviu ca premier, pentru Radio România Actualitãþi, Dacian Cioloº a
fãcut afirmaþii mai degrabã de bun simþ. Convins de “lupa” cu care sunt analizate toate
demersurile sale, ºi-a asumat între altele, eroarea de la fotografia de prezentare a membri-
lor guvernului, când femeile au fost palsate în spatele bãrbaþilor, deºi era “treaba altora”,
spunem noi, fãgãduind cã o va reface.
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„Guvernul are anumite
instrumente directe
de acþiune pentru
a proceda la anumite
schimbãri”

Premierul Dacian Cioloº a de-
clarat, ieri dimineaþã, cã Parla-
mentul are o legitimitate mai
mare decât Guvernul, precizând,
totodatã, cã este conºtient ºi de
faptul cã Executivul are anumite
atribuþii ºi anumite “instrumente
directe de acþiune pentru a proce-
da la anumite schimbãri”. “Aº
vrea sã nu uitãm ºi, încã o datã
subliniez, orice am spune despre
ei, cei care sunt în Parlament sunt
aleºi de noi, sunt aleºi de români,
nu de alþii ºi de ce sã n-o spun,
din punct de vedere juridic, legal
ºi chiar politic cei din Parlament
au mai multã legitimitate forma-
lã decât am eu, pentru cã oame-
nii aceia au fost aleºi, eu nu am
fost ales, însã legitimitatea mai
izvorãºte tocmai din faptul cã eu
am primit un vot în Parlament
pentru a putea sã-mi fac treaba”,
a declarat prim-ministrul Dacian
Cioloº, într-un interviu la Radio
România Actualitãþi. Premierul ºi-
a exprimat speranþa cã va avea
sprijinul Parlamentului atunci
când va solicita un vot pentru anu-
mite legi, precizând, totodatã, cã
ºtie cã Guvernul are anumite atri-
buþii ºi anumite “instrumente di-
recte de acþiune pentru a proceda
la anumite schimbãri”. “Nu spun
asta doar ca sã fac plãcere cuiva,
eu sunt conºtient cã ceea ce va face
acest guvern nu poate sã facã ºi
fãrã o consultare cu Parlamentul,
va trebui sã explicãm ceea ce fa-
cem. Sper sã avem majoritate
atunci când va fi cazul sã solici-
tãm un vot în Parlament pentru
anumite legi, însã, pe de altã par-
te, sunt conºtient ºi de faptul cã
Guvernul are anumite atribuþii ºi
anumite instrumente directe de
acþiune pe care va trebui sã le fo-
losim ºi sã ni le asumãm noi di-
rect... “, a arãtat Cioloº.

Alexandru Hogea era din Sinaia, unde a ab-
solvit Colegiul “Mihail Cantacuzino”. Dupã in-
cendiul din Clubul Colectiv, el a fost internat
la Spitalul Universitar cu arsuri pe apoape 60
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Premierul Dacian Cioloº a spus, ieri, într-un
interviu la postul public de radio, cã le-a reco-
mandat miniºtrilor sã semneze o declaraþie de
integritate, precizând cã i se pare important ca
semnalul pentru transparenþã ºi integritatate
sã fie dat chiar de la nivelul Guvernului. El a

adãugat cã este conºtient de faptul cã Executi-
vul are anumite atribuþii ºi anumite “instru-
mente directe de acþiune pentru a proceda la
anumite schimbãri”, deºi Parlamentul are o

legitimitate formalã mai mare.

“Aceastã declaraþie de integri-
tate pe proprie rãspundere a fost
semnatã de miniºtri, nu le-am im-
pus eu, ci le-am recomandat.
Sunt niºtre criterii de integritate
care au fost sintetizate de mai
multe organizaþii neguvernamen-
tale, de mai mulþi ani de zile lu-
creazã pe acest domeniu”, a de-
clarat primul-ministru Dacian
Cioloº.

Premierul a mai spus cã i se
pare important ca semnalul pen-
tru transparenþã ºi integritate sã
fie dat “încã de la vârf, de la ni-
velul Guvernului”. “Mi se pare cã
e important, în primul rând, ca

oamenii sã-ºi asume aceste cri-
terii în mãsura în care ei chiar le
îndeplinesc ºi, pe de altã parte,
cred cã e important sã dãm ºi
semnalul, încã de la vârf, de la
nivelul Guvernului, cã vom cere
ca anumite criterii de integritate
sã fie respectate de toatã lumea,
pentru cã transparenþã ºi integri-
tate mi se par elementele incipien-
te pentru o administraþie care sã
fie într-adevãr funcþionalã”, a
arãtat Cioloº.

Totodatã, premierul a adãugat
cã este important sã se dea sem-
nalul cã “lucrurile trebuie sã se
schimbe mãcar acum, în al 12-lea

ceas”. “Sunt lucruri pe care, pro-
babil, n-o sã le putem face în cur-
sul acestui an de mandat al Gu-
vernului, dar, cel puþin, cred cã
e important sã dãm semnalul cã
lucrurile trebuie sã se schimbe
mãcar acum, în al 12-lea ceas,
în interesul tuturor, ºi al cetãþe-
nilor ºi al partidelor politice care
vor guverna din 2017” a mai spus

Dacian Cioloº.
Miniºtrii Cabinetului Cioloº au

semnat pe proprie rãspundere,
joi, în prima ºedinþã de Guvern,
declaraþii de integritate ce conþin
criterii clare propuse de 35 de or-
ganizaþii nonguvernamentale, asu-
mându-ºi astfel cã nu sunt impli-
caþi în cazuri de corupþie, potri-
vit ONG România Curatã.

Liderul partidului M10, Monica Ma-
covei, i-a cerut, ieri, ministrului Edu-
caþiei, Adrian Curaj, sã aibã curajul de
a-i retrage titlul de doctor fostului pre-
mier Victor Ponta, adãugând cã tutu-
ror celor care ºi-au plagiat tezele de
doctorat ºi de masterat trebuie sã le
fie retrase diplomele. Monica Maco-
vei i-a solicitat, duminicã, noului mi-
nistru al Educaþiei, într-o conferinþã
de presã, la Galaþi, sã aibã curaj ºi
sã-i retragã retragã titlul de doctor
fostului premier Victor Ponta, trans-
mite corespondentul MEDIAFAX.

Macovei: Îi cer ministrului Curaj sã aibã curajul sã-i retragã
titlul de doctor lui Victor Ponta

Un alt tânãr rãnit în Colectiv a murit la un spital
din Viena, numãrul celor decedaþi a ajuns la 60

Alexandru Hogea, tânãrul care a murit duminicã într-un spital din
Viena, avea 19 ani, era din Sinaia ºi era student la Facultata de

Automaticã ºi Calculatoare din Bucureºti. Numãrul celor care ºi-au
pierdut viaþa în tragedie ajungând la 60.

la sutã din suprafaþa corpului, iar în 7
noimebrie a fost transferat la spitalul aus-
triac, în timp ce pãrinþilor lui li s-a spus
cã acesta va fi transferat la un spital din
Bruxelles.

O adolescentã din Sinaia a creat, în
10 noiembrie, o campanie pe Facebook
pentru susþinerea tânãrului. “Am înþeles
cã a fost intubat. Acum este în Viena,
inernat la AKH! Haideþi sã fim alãturi de
Alex! Puteam fi noi în locul lui”, arãta

eleva din Sinaia. Alexandru Mihai Iancu, un
alt tânãr rãnit în incendiu, a murit, sâmbãtã,
la Spitalul “Sf. Ioan” din Capitalã, iar vineri,
a decedat Andreea ªtefan la o clinicã din Ger-

mania, unde a fost transferatã în urmã cu
aproximativ douã sãptãmâni. În urma incen-
diului din 30 octombrie, la clubul Colectiv au
decedat 26 de persoane, iar pe drum spre
spital a mai murit o persoanã. În trei sãptã-
mâni de la tragedie au decedat alte 33 de per-
soane, numãrul victimelor ajungând, dumini-
cã, la 60.

Alte aproximativ 150 de persoane au fost
rãnite ºi internate în spitale din Capitalã. Din-
tre acestea, 39 au fost transportate spre uni-
tãþi sanitare din strãinãtate, însã zece au de-
cedat, trei în Marea Britanie, unul în Israel,
doi în Olanda, unul în drum spre Elveþia, unul
în Franþa ºi doi în Germania.

“Suntem la sediul M10, filiala Galaþi,
care este pe strada Universitãþii ºi
Galaþiul are o universitate de tradiþie
ºi cu o vechime de 65 de ani ºi, pen-
tru cã suntem pe strada Universitã-
þii, unde avem o universitate foarte
bunã, îi cer ministrului Curaj, minis-
trului Învãþãmântului, domnul Curaj,
sã aibã curajul ºi sã-i retragã titlul de
doctor lui Victor Ponta”, a afirmat
Macovei. Ea a adãugat cã tuturor
celor care ºi-au plagiat tezele de doc-
torat sau de masterat trebuie sã le
fie retrase diplomele.
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La primul sãu interviu ca pre-
mier, pentru Radio România Ac-
tualitãþi, Dacian Cioloº a fãcut
afirmaþii mai degrabã de bun
simþ. Convins de “lupa” cu care
sunt analizate toate demersurile
sale, ºi-a asumat între altele,
eroarea de la fotografia de pre-
zentare a membrilor guvernului,
când femeile au fost palsate în
spatele bãrbaþilor, deºi era “trea-
ba altora”, spunem noi, fãgã-
duind cã o va reface. A avut re-
feriri la transparenþa miniºtrilor,
evaluãrile în sens european din
administraþie, birocraþia prea
mare, stadiul pregãtirilor pentru
iarnã, îmbunãtãþirea absorbþiei
fondurilor europene, de la 60%
- pe fondurile structurale - ºi
ceva mai mult la fondurile din
agriculturã, la 70% º.a.m.d..
Cum premierul Dacian Cioloº se
aflã încã în primele zile de man-
dat, când abia se familiarizeazã

MIRCEA CANÞÃR
cu echipa guvernamentalã, dar
ºi cu aceastã demnitate insolitã,
prea multe nu avea de spus, deºi
lasã impresia unui riguros func-
þionar european, dacã se poate
spune aºa, prin seriozitatea afi-
ºatã ºi grija în exprimare. În ge-
nere, Dacian Cioloº, a lãsat sã
se înþeleagã ceea ce se doreºte
la Bruxelles, de la o þarã mem-
brã, unde nu stãm deloc grozav
cu... “ambalajul”. Evident, lumea
româneascã, nu va arãta nicio-
datã ca lumea francezã, belgia-
nã sau olandezã. Nici Molenbe-
ek-ul Bruxelles-ului, nu aratã ca
o rezervaþie nordicã. Suntem
totuºi mult “prea specifici”, cu
prea mult chip ºi prea puþinã ase-
mãnare. “România e parte a
UE ºi nu anexã a UE. Trebu-
ie sã ne întãrim poziþia (...),
România are voturi în UE, e
important sã înþelegem cã
dacã am vrut sã facem parte

din UE, motivul e cã am vrut
sã mergem într-o anumitã di-
recþie. Dacã ceva nu ne con-
vine în UE, avem intrumen-
te sã schimbãm acele lu-
cruri”. Pânã la urmã, premierul
Dacian Cioloº a rãspuns punc-
tual la întrebãrile care i s-au pus,
nu a susþinut un monolog. Se aflã
abia la “încãlzire” ºi prudenþa de
a nu comite vreo inadvertenþã,
s-a fãcut resimþitã. A avut o re-
ferire inclusiv la “oculta interna-
þionalã”, care l-ar fi numit pre-
mier, ceea ce, deºi s-a exprimat
îngrijit, rãmâne neverosimil, ca
sã nu îi spunem o prostie, sub-
minatã doar de maniera instalã-
rii guvernului sãu. Altceva, în
schimb, nu s-a atins, în dialogul
de la Radio România Actualitãþi:
guvernul Dacian Cioloº moºte-
neºte o situaþie economicã, pre-
zentatã recent de precedesorul
sãu, dar ºi de Eurostat, ca una

bunã. Dacã lucrurile stau aºa ºi
nu altfel, o consultare cu guver-
natorul BNR, Mugur Isãrescu,
pe bugetul anului 2016, justifica-
tã se subînþelege, nu poate avea
legãturã cu majorarea salariilor
bugetarilor cu 10%, mãsurã
aprobatã de parlament, dar ne-
promulgatã de preºedintele
Klaus Iohannis, cunoscându-se
reticenþa guvernatorului BNR la
orice evadare din austeritate, Ori,
pânã la urmã, demersurile oricã-
rei guvernãri, trebuie sã prizeze
la popor. Nu e vorba de popu-
lism, unul din corelativele inevi-
tabile ale democraþiei. Ca popo-
rul sã te vrea la putere, el trebu-
ie sedus. Cine nu o face, o pier-
de. Cine o face fãrã mãsurã, se
pierde pe sine. În fine, aºteptam,
deºi poate a lipsit provocarea, un
plus de empatie, faþã de mediul
privat autohton, stimulat cu in-
termitenþã, dar mai ales referiri
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exprese la agriculturã, domeniu
în care actualul premier e bãnuit
de expertizã indubitabilã. Primul
interviu al premierului Dacian
Cioloº nu a fost nici memorabil,
nici banal, ci mai degrabã unul
“de serviciu”. Faptul cã guver-
nul se doreºte dirigintele partide-
lor ºi parlamentului, n-a dat prea
bine ºi, mai degrabã, o conside-
rãm o scãpare. Dacian Cioloº
conduce un guvern eterogen, de
amici tehnocraþi, care se vrea
unul al “salvãrii naþionale”, dupã
o guvernare rezonabilã de cen-
tru-stânga. Abandonatã. Dar
despre PSD nu are rost sã vor-
bim, acum. Interesant este însã
faptul, cã prin programul de gu-
vernare, cu multe obiective pe
termen lung, guvernului Dacian
Cioloº i-ar conveni sã rãmânã “în
mandat” ºi dupã viitoarele ale-
geri parlamentare. Ceea ce pare
mai greu de înþeles.

Ponderea spitalizãrilor din nu-
mãrul total de cazuri a fost
9,50%. Deoarece morbiditatea
înregistratã se aflã în intervalul
aºteptat ºi nu existã dovada cir-
culaþiei de virusuri gripale în rân-
dul populaþiei, Direcþia de Sãnã-
tate Publicã Dolj caracterizeazã
sãptãmâna prin lipsã de activita-
te gripalã. Rata incidenþei în rân-
dul populaþiei a cazurilor de
IACRS a fost de 197,90‰oo, a
pneumopatiilor a fost de
85,55‰oo iar a gripei de 0‰oo.

Peste 1.600 de doljeni vaccinaþi
antigripal, într-o sãptãmânã

În sãptãmâna 09-15 noiembrie
a.c. au fost vaccinate antigripal
1.611 persoane din grupele de risc
prin cabinetele de medici familie,
spitale, centre de plasament. Vac-
cinarea este cea mai sigurã ºi efi-
cientã metodã de prevenire a îm-
bolnãvirilor prin gripã ºi  reco-
mandã tuturor celor care sunt în

Numãrul virozelor ºi pneumoniilorNumãrul virozelor ºi pneumoniilorNumãrul virozelor ºi pneumoniilorNumãrul virozelor ºi pneumoniilorNumãrul virozelor ºi pneumoniilor,,,,,
în uºoarã scãdereîn uºoarã scãdereîn uºoarã scãdereîn uºoarã scãdereîn uºoarã scãdere

Numãrul total al cazurilor de viroze respiratorii înregistrat în judeþul Dolj (1.968), este mai scãzut
faþã de valoarea în sãptãmâna anterioara (2.019 cazuri) ºi se încadreazã în evoluþia multianualã a
sezoanelor, potrivit Direcþiei de Sãnãtate Publicã. S-au înregistrat 1.374 cazuri de infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare, 594 cazuri de pneumopatii acute ºi nici un caz suspect de gripã.

categoriile cu risc crescut de îm-
bolnãvire sã solicite vaccinul gra-
tuit.

Grupele considerate la risc ºi
pentru care se recomandã imuni-
zarea antigripalã sunt persoanele
cu vârsta cuprinsã între 6 luni ºi
64 ani cu afecþiuni medicale cro-
nice pulmonare, cardiovasculare,
metabolice, renale, hepatice, ne-
urologice, diabet zaharat, astm,
infecþie HIV, medicii, cadrele sa-
nitare ºi personal auxiliar din spi-
tale, ambulatorii, inclusiv salaria-
þii din instituþiile de ocrotire a co-
piilor ºi bãtrânilor, din unitãþile de
bolnavi cronici, care vin în con-
tact respirator cu pacienþii sau
asistaþii. Tot în aceastã categorie
se încadreazã adulþii ºi copiii rezi-
denþi în instituþiile de ocrotire so-
cialã, precum ºi persoanele care
acordã asistenþã medicalã, socia-
lã ºi îngrijiri la domiciliu celor cu
risc înalt, precum ºi toate persoa-
nele peste 65 de ani. Campania de

vaccinare a populaþie vizea-
zã reducerea la maximum a
îmbolnãvirilor prin gripa de
sezon.

Cei care nu sunt incluºi în
categoriile cu prioritate la vac-
cinare ºi intenþioneazã totuºi
sã se imunizeze vor fi nevoiþi
sã cumpere dozele necesare.
Vaccinul antigripal poate fi
achiziþionat ºi din farmacii.
Înainte de toate însã trebuie
ºtiut cã imunizarea este con-

traindicatã persoanelor care au fe-
brã ridicatã sau sunt diagnosticate
în acel moment cu gripã. Nici co-
piii pânã la ºase luni nu pot fi vac-
cinaþi deoarece nu au siste-
mul imunitar dezvoltat ºi pot
face bronºite sau chiar en-
cefalite, care pot duce la
deces.

Avertisment
din partea medicilor

Cei care prezintã semne
de rãcealã ar trebui sã nu
ezite sã anunþe medicul de
familie. În plus, pentru a
preveni îmbolnãvirile, spe-
cialiºtii Direcþiei de Sãnãta-
te Publicã îi sfãtuiesc pe
doljeni sã respecte o serie de
mãsuri. Medicii recomandã
spãlarea frecventã a mâini-
lor, cu apã ºi sãpun, în spe-
cial în situaþii de participare
la activitãþi publice. În caz
de strãnut, este recomanda-

tã folosirea batistelor din hârtie, de
unicã folosinþã, care previn rãspân-
direa picãturilor potenþial infectate
în mediul ambiant.

Pentru cele 500.000 de doze de
vaccin gripal a fost plãtitã suma de
5.717.050 de lei. În acest sezon a
fost accesatã o cantitate similarã
cu cea din 2014, dar existã posibi-
litatea de a mai achiziþiona doze, în
funcþie de solicitãrile ºi de reco-
mandãrilor venite din partea spe-
cialiºtilor INSP cu privire la activi-
tatea virozelor respiratorii.

Chiar dacã vaccinul antigripal
rãmâne cea mai eficientã moda-
litate de protecþie împotriva îm-

bolnãvirilor de sezon, medicii re-
comandã populaþiei sã þinã sea-
ma ºi de o serie de mãsuri pre-
ventive. Este necesar sã fie res-
pectate normele generale de igie-
nã, precum spãlarea mâinilor ori
de câte ori e nevoie ºi pãstrarea
unei igiene corporale riguroase.
În aceastã perioadã este indicat
consumul de fructe ºi legume,
care asigurã un aport optim de
vitamine, pentru întãrirea siste-
mului imunitar. Este, de aseme-
nea, important sã se respecte ore-
le de somn pentru a evita slãbi-
rea sistemului imunitar.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã, magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova dispuneau, pe 3
septembrie a.c., arestarea preven-
tivã pentru 30 de zile a cinci craio-
veni acuzaþi de ultraj. Este vorba
despre Mircea Marian Costescu,
Mircea Cosmin Costescu, Elena
Gabriela Þiclete, Paul Toader ºi
Ana Maria Drãghici. Cei cinci cra-
ioveni, împreunã cu alte rude de-
ale lor, se încãieraserã, în noaptea
de 1 spre 2 septembrie, cu poliþiº-
tii Secþiei 3 Craiova ºi jandarmii
chemaþi de vecinii lor care se sã-
turaserã de urletele ºi muzica datã
la maximum. Oamenii legii au fost
solicitaþi în noaptea respectivã, în
jurul orei 01.30, de locatarii de pe
strada Drumul Muntenilor, deran-
jaþi de cheful unor vecini de etnie
romã, care dãduserã muzica tare
ºi deranjau liniºtea publicã. Un
echipaj al Secþiei 3 Craiova a ajuns
la faþa locului, poliþiºtii le-au cerut
petrecãreþilor sã opreascã muzica,
însã romii nu numai cã nu s-au

Poliþiºtii doljeni continã acþiunile
desfãºurate pe raza judeþului pen-
tru prevenirea ºi combaterea tãieri-
lor ilegale de arbori din pãduri ºi a
faptelor ilegale asociate cu circula-
þia, depozitarea, prelucrarea prima-
rã ºi comercializarea materialului
lemnos. Astfel, potrivit reprezentan-
þilor IPJ Dolj, numai la acest sfârºit
de sãptãmânã, în cadrul activitãþi-
lor desfãºurate, oamenii legii au de-
pistat 6 doljeni cu vârste cuprinse
între 27 ºi 61 de ani, care au tãiat
ilegal ºi ulterior au sustras material
lemnos. Poliþiºtii din Filiaºi, în timp
ce se aflau în serviciul de patrulare
în comuna Braloºtiþa, sâmbãtã, în
jurul orei 11.00, i-au depistat pe
Gicã I., de 51 de ani, Adrian N., de
43 de ani ºi Nicu S., de 27 de ani,
toþi  din localitate, care au tãiat fãrã
drept, din rezerva Primãriei Braloº-
tiþa, 97 de arbori din specia salcie.
Prejudiciul cauzat urmeazã a fi sta-
bilit ulterior de cãtre reprezentanþii
Ocolului Silvic Filiaºi. „Poliþiºtii dol-
jeni au întocmit pe numele celor trei
un dosar de cercetare penalã ºi con-
tinuã cercetãrile sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunilor de tãiere ilegalã
ºi sustragere de material lemnos”, a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

În acest week-end, poliþiºtii ru-
tieri doljeni au organizat, pe prin-
cipalele drumuri din judeþ, cu risc
ridicat de producere a accidente-
lor, o serie de acþiuni pentru con-
ºtientizarea conducãtorilor auto cu
privire la riscurile la care se expun
atunci când depãºesc regimul le-
gal de vitezã, dar ºi pentru preve-
nirea accidentelor rutiere generate
de încãlcarea regulilor privind efec-
tuarea depãºirilor. În urma activi-
tãþilor desfãºurate, oamenii legii au
constatat 230 de abateri de naturã

Peste 140 de ºoferi sancþionaþiPeste 140 de ºoferi sancþionaþiPeste 140 de ºoferi sancþionaþiPeste 140 de ºoferi sancþionaþiPeste 140 de ºoferi sancþionaþi
pentru vitezã excesivãpentru vitezã excesivãpentru vitezã excesivãpentru vitezã excesivãpentru vitezã excesivã

contravenþionalã, pentru sancþio-
narea cãrora au aplicat amenzi în
valoare de aproape 50.000 lei. Din-
tre acestea, 141 de sancþiuni au
fost aplicate pentru depãºirea vite-
zei legale, iar alte 6 sancþiuni au
fost aplicate unor conducãtori auto
care nu au respectat regulile pre-
vãzute de legislaþie privind efectua-
rea depãºirilor. Totodatã, poliþiºtii
doljeni au reþinut 6 permise de con-
ducere ºi au retras 5 certificate de
înmatriculare, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

Prinºi cu lemne sustrase din
rezerva Primãriei Braloºtiþa

Cei cinci craioveni, trei bãrbaþi ºi douã
femei, arestaþi preventiv la începutul lunii
septembrie pentru ultraj, dupã ce s-au în-
cãierat cu poliþiºtii ºi jandarmii veniþi sã le
cearã sã opreascã muzica datã tare noap-
tea, au fost condamnaþi. Cu toþii ºi-au re-
cunoscut faptele ºi au cerut sã beneficie-
ze de prevederile vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã, lucru ad-
mis de magistraþii Judecãtoriei Craiova, care

le-au aplicat pedepse cuprinse între 2 ani
ºi 8 luni ºi 4 ani închisoare, toate fiind însã
cu suspendare. În plus, fiecare dintre in-
culpaþi trebuie sã presteze 100 de zile de
muncã în folosul comunitãþii. Sentinþa a fost
pronunþatã vineri la Judecãtoria Craiova ºi
nu este definitivã, putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova. Odatã cu
pronunþarea sentinþei, cei trei bãrbaþi au
fost puºi în libertate.

conformat, ci au început sã-i în-
jure ºi sã-i ameninþe pe oamenii
legii. Poliþiºtii au solicitat în spri-
jin alte echipaje de poliþie ºi jan-
darmi, iar romii au sãrit la bãtaie.
Doi poliþiºti au fost loviþi cu pum-
nii ºi picioarele de romi, în final
mai multe persoane fiind ridicate
ºi duse la audieri, la sediul Secþiei
3 Poliþie Craiova. În urma anali-
zãrii cauzei cu un procuror de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, s-a luat decizia reþinerii
pentru 24 de ore a ºase persoane,
acuzate de ultraj, cinci dintre ele
fiind arestate o zi mai târziu, dupã
cum au precizat ºi reprezentanþii
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova: „s-a dispus punerea
în miºcare a acþiunii penale ºi a
fost sesizatã instanþa de judecatã
cu propunerea de arestare preven-
tivã a 5 inculpaþi. S-a reþinut cã
în noaptea de 01-/02.09.2015,
orele 01.40, fiind în exercitarea
atribuþiilor de serviciu, doi poli-

þiºti din cadrul IPJ Dolj, Poliþia
municipiului Craiova, au fost lo-
viþi cu pumnii ºi picioarele de
numiþii Costescu Mircea Marian,
Costescu Mircea Cosmin, Þiclete
Elena Gabriela, Toader Paul ºi
Drãghici Ana Maria”, se aratã în
comunicatul Parchetului.
Au recunoscut comiterea
faptelor

Toþi cei cinci inculpaþi au fost
trimiºi în judecatã, în stare de arest
preventiv, pe 16 septembrie a.c.,
dosarul fiind înregistrat la Judecã-
toria Craiova. În timp ce bãrbaþii
au rãmas în continuare dupã gra-
tii, pe 1 octombrie a.c. cele douã
femei din grup au fost eliberate în
baza deciziei Tribunalului Dolj, fi-
ind plasate sub control judiciar.
Procesul s-a judecat în procedura
simplificatã, inculpaþii recunoscând
comiterea faptelor ºi solicitând sã
beneficieze de prevederile Codului
de procedurã penalã vizând redu-

cerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. Astfel, vineri, 20 noiem-
brie a.c., magistraþii Judecãtoriei
Craiova au pronunþat sentinþa în
dosar, toþi cei cinci craioveni pri-
mind pedepse cu suspendare. Cea
mai mare a primit-o Mircea Mari-
an Costescu – 4 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani –, iar ceilalþi
patru au fost condamnaþi la câte 2
ani ºi 8 luni închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de 3
ani. Judecãtorii au mai decis ca fie-
care dintre inculpaþi sã presteze ºi
o muncã neremuneratã în folosul
comunitãþii în cadrul Primãriei Cra-
iova, pe o perioadã de 100 de zile
lucrãtoare. Odatã cu pronunþarea
sentinþei, cei trei bãrbaþi au fost
puºi în libertate, cu toþii având de
respectat o serie de obligaþii impu-
se de instanþã: sã se prezinte la
Serviciul de Probaþiune Dolj, la

datele fixate de acesta; sã primeas-
cã vizitele consilierului de probaþi-
une desemnat cu supravegherea
fiecãruia; sã anunþe, în prealabil,
schimbarea locuinþei ºi orice de-
plasare care depãºeºte 5 zile; sã
comunice schimbarea locului de
muncã; sã comunice informaþii ºi
documente de naturã a permite
controlul mijloacelor lor de exis-
tenþã ºi sã frecventeze un program
de reintegrare sociala derulat de
serviciul de probaþiune sau în co-
laborare cu instituþii din comunita-
te. Cât priveºte acþiunile civile for-
mulate de pãrþile civile, respectiv
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova ºi cei doi agenþi de poli-
þie, instanþa a disjuns cauza, dis-
punând formarea unui nou dosar,
cu termen la 12.01.2016. Pe latu-
rã penalã, procurorii pot ataca la
Curtea de Apel Craiova sentinþa
pronunþatã pe fond.
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Radu Caºotã este elev în clasa
a XI-a la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova, iar trei ore
pe zi ºi le petrece alãturi de copiii
care sunt internaþi la Secþia de Pe-
diatrie a Spitalului Filantropia, aflatã
în imediata vecinãtate a parcului.
Zâmbetul sãu cald îl ajutã sã-ºi
facã repede noi ºi noi prieteni. De
aceea, pentru el a fost uºor sã ajun-
gã la sufletele micuþilor. De câte
ori deschide uºa saloanelor, este
întâmpinat cu strigãte de bucurie,
copiii ºtiu cã urmeazã cea mai fru-
moasã parte a zilei: joaca. Astãzi,
Radu se pregãteºte sã intre în sa-
loane cu o cutie de culori ºi o car-
te cu desene pentru cã ºi-a propus
sã-ºi provoace prietenii la o între-
cere de colorat. ”Am participat la
mai multe acþiuni de voluntariat.
Am strâns ºi am reciclat gunoaie-
le, am plantat copaci, dar nicioda-
tã nu am fost implicat într-un pro-
iect de voluntariat pentru copii.
Iubesc sã interacþionez cu ei ºi
când am auzit de aceastã iniþiati-
vã, am ºtiut cã este pentru mine.
Îmi place foarte mult sã pot sã
ajut”, mãrturiseºte Radu, arãtân-
du-ne cu mândrie tricoul pe care
scrie „Poveti cu supereroi”, titlul
inimosului proiect de voluntariat în
care este implicat.

Pentru Radu,
voluntariatul
este pasiune

Din pasiune pentru vo-
luntariat, Radu ºi-a con-
vins aproape toatã clasa
sã participe, astel cã
mulþi dintre colegii sãi de
la „Fraþii Buzeºti” le sunt
astãzi alãturi micuþilor in-
ternaþi la Pediatrie. Fiind-
cã este vorba de copiii,
iniþiativa i-a atras ºi pe alþi
liceeni de la alte colegii
din Craiova. În proiectul

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Pornit dintr-o idee frumoasã de a-i aju-
ta pe copiii din spitale, proiectul „Poveºti
cu supereroi” a pus stãpânire rapid pe ini-
mile generoase ale tinerilor. Elevi ºi stu-
denþi s-au adunat, într-un numãr foarte
mare, pentru a da o mânã de ajutor ºi, cel
mai important, pentru a pune o picãturã
de speranþã ºi bucurie pe chipurile micu-
þilor internaþi pentru tratament într-una

din secþiile de pediatrie ale spitalelor cra-
iovene. Acum, când proiectul a ajuns la
jumãtate de drum, se întâmplã ceva ce nici
echipa de implementare nu a preconizat.
Iniþiativa lor se dovedeºte a fi fermentul,
acel ceva de care era nevoie pentru a adu-
na laolaltã, pe criterii de generozitate ºi
omenie, câteva zeci de tineri într-o adevã-
ratã familie a voluntarilor.

„Poveºti cu supereroi” sunt impli-
caþi tineri care învaþã la colegiile
„Carol I” ºi „Elena Cuza”, dar ºi
studenþi de la mai multe facultãþi,
cum ar fi Facultatea de Litere, Fa-
cultatea de ªtiinþe Sociale ºi Kine-
toterapie. „De la 80 de voluntari,
cât ne-am propus iniþial, am ajuns
la un numãr de peste 150 de tineri
care au dorit sã ni se alãture în
acest proiect. Pentru noi acest lu-
cru a însemnat foarte mult pentru
cã am constatat cã iniþiativa noas-
trã prinde foarte mult la tineri,
aceºtia fiind extraordinar de des-
chiºi sã participe la acþiuni de vo-
luntariat”, a mãrturisit Traiana
Diaconu, manager de program al
Asociaþiei de Consultanþã ºi Con-
siliere Economico-Socialã (AC-
CES) Oltenia, care implementeazã
proiectul „Poveºti cu supereroi”.

Elena dãruieºte
din bucuria
sa ºi celorlalþi

Elena-Laura Pãsãrin este stu-
dentã în anul III la Litere, secþia
Românã-Englezã, ºi participã la
acest proiect de voluntariat con-
vinsã fiind cã micuþii au nevoie de
alþi copii care sã-i facã sã uite cã

se aflã pe un pat de spital. Când
au auzit cã ºi studenþii se pot im-
plica într-un proiect de volunta-
riat, s-a decis imediat sã partici-
pe, iar astãzi este pe holurile de la
Filantropia gata sã aducã bucuria
în sufletele micuþilor pacienþi.
„Am dorit foarte mult sã particip
la acest proiect deoarece mie îmi
plac copii ºi eu cred cã ei au mare
nevoie de noi aici. Chiar dacã sunt
internaþi cu pãrinþii, ei trebuie sã
întâlneascã alþi copii pentru a se
juca ºi pentru a uita sã sunt inter-
naþi într-un spital. Mã bucur foar-
te mult cã pot sã-i ajut ºi cã mi se
oferã aceastã ºansã de a le fi alã-
turi ºi de a face o faptã bunã, pânã
la urmã”. Ca ºi Radu, Elena este
pregãtitã cu culori ºi cãrþi ºi abia
aºteaptã sã-i întâlneascã pe copii
pentru a colora împreunã. Zâm-
betul sãu sincer spune acelaºi
mesaj, cât de bucuroasã se simte
cã poate sã aducã un strop de
bucurie în viaþa unor copii.

Optimismul
ºi energia Iuliei

Douã ore din timpul sãu liber
ºi le petrece alãturi de copii ºi Co-
rina-Agnana Pasãre. Este studentã
în anul II la Litere, Secþia Româ-
nã-Francezã, iar acest proiect ede
voluntariat a ajutat-o sã-ºi desco-
pere anumite calitãþi pe care nu
ºtia nici ea cã le are. „Îmi plac
copii, îmi place sã mã joc cu ei,
dar nu am ºtiut cã am atât de multã
rãbdare sã mã joc ore întregi cu
ei. Dar acum am descoperit cã pot
sã fac acest lucru ºi chiar îmi
aduce liniºte ºi mã ajutã foarte
mult ºi pe mine”, spune Corina, o
tânãrã cu trãsãturi delicate ºi un
chip luminos. Lângã ea, prietena
sa, Iulia Nedelcu, studentã anul II
la Litere, Secþia Românã-Engle-
zã, debordeazã de energie. Ochii
scânteietori ºi optimismul sãu se

transmite ºi celor din jur. Volun-
tariatul a captivat-o din momen-
tul în care l-a descoperit, cu mulþi
ani în urmã, iar acum este ceva-
ul care îi aduce multã satisfacþie.
Se implicã în tot ceea ce face ºi
nu este greu sã inventeze mici tru-
curi pentru a-i atrage ºi pe alþii de
partea sa. Cu micuþii prieteni de
la Filantropia nu îi este deloc greu
sã comunice deoarece face exact
ce-i place cel mai mult. „E o plã-
cere sã particip la acest proiect
de voluntariat care are ca temã
copii internaþi în spitale. Ei sunt
aºa de bucuroºi sã ne vadã încât
aproape cã am devenit prieteni”,
spune zâmbind larg.

„Proiectul a fost
gândit pentru
a crea o legãturã
între oameni
ºi comunitate”

Proiectul „Poveºti cu supereroi”
este parte a campaniei sociale
„Eroi de poveste”, desfãºurat de
Asociaþia de Consultanþã ºi Consi-
liere Economico-Socialã Oltenia
(ACCES OLTENIA), în partene-
riat cu Asociaþia pentru Sprijin ºi
Implicare Socialã (A.S.I.S.), prin
Programul de finanþare nerambur-
sabilã susþinut de Consiliul Jude-
þean Dolj, pentru anul 2015. „Pro-
iectul urmãreºte dezvoltarea co-
munitarã ca modalitate de îmbu-
nãtãþire a calitãþii vieþii în mediul
social ºi dezvoltarea unei cetãþenii
active prin demararea unor acþiuni
colective care sã genereze soluþii
pentru sistemul asistenþei sociale

din municipiul Craiova. În cadrul
proiectului, a fost dezvoltat un pro-
gram de voluntariat specializat în
asistenþã socialã, care a fost gân-
dit pentru a crea o legãturã între
oameni ºi comunitate, cu scopul
de a îmbunãtãþi calitatea vieþii prin
consiliere ºi terapie pentru persoa-
nele care necesita spitalizare ºi pen-
tru a creºte nivelul responsabilitã-
þii sociale în rândul tinerilor”, spu-
ne Traiana Diaconu, managerul de
programe al ACCES Oltenia.

Mai aproape
de sufletele copiilor

Programul de voluntariat a fost
finalizat de 77 dintre voluntari, iar
63 de tineri încã aºteaptã sã le
vinã rândul. Fiindcã nu este un
lucru chiar simplu sã interacþio-
nezi cu copii, prin intermediul pro-
iectului, fiecare voluntar a fost
instruit de specialiºti cum trebuie
sã se comporte pentru a se apro-
pia de sufletele lor. Potrivit coor-
donatorilor proiectului „Poveºti cu
supereoi”, pânã în prezent au fost
realizate peste 15 sesiuni de trai-
ning cu teme de Psihoterapie (psi-
hoterapeut Gabriela Predu), Tera-
pie prin joc ºi Consiliere în Asis-
tenþã Socialã (lect. univ. Emilia
Sorescu), sesiuni la care au par-
ticipat aproximativ 150 de tineri,
elevi si studenþi. În perioada sep-
tembrie – decembrie se furnizea-
zã activitãþi de „art therapy” la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã nr.1 – Secþia Oncopediatrie,
Spitalul Clinic Municipal „Filantro-
pia” ºi Spitalul de Boli Infecþioase
„Victor Babeº”. În cadrul proiec-

tului au fost achiziþio-
nate cãrþi de colorat,
creioane, jocuri inter-
active, echipament pe
care voluntarii îl utili-
zeazã, totul pentru ca
sarcina ºi obiectivul
lor sã fie atins, ºi anu-
me sã-i ajute pe copiii
internaþi la aceste sec-
þii sã depãºeascã si-
tuaþiile nu tocmai plã-
cute, în unele cazuri
chiar dificile, în care
se aflã, cunoscut fiind
faptul cã, de multe ori
familiile micuþilor sunt
incapabile sã le solu-
þioneze singure.

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova

„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste„Poveºti cu supereroi”, o poveste
a voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiovaa voluntariatului care se scrie la Craiova



6 / cuvântul libertãþii luni, 23 noiembrie 2015dezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralã

Ne aducem aminte cu surprin-
dere cã, în 26 noiembrie 2013,
ºeful Guvernului de la Beijing a
venit la Bucureºti în fruntea unei
delegaþii numeroase, formatã din
demnitari ºi aproximativ 200 de
reprezentanþi ai unor importante
companii chineze, interesate de
investiþii în România ºi în statele
din zonã. Cea de-a treia ediþie a
Forumului economic ºi comercial
China-Europa Centralã ºi de Est
s-a desfãºurat, marþi, 26 noiem-
brie 2013, la Bucureºti, dupã ce
prima ediþie a avut loc la Buda-
pesta, în 2011, iar cea de-a doua
la Varºovia, în 2012, unde a par-
ticipat ºi premierul de atunci, Mi-
hai-Rãzvan Ungureanu.

Lucrãrile Summit-ului Premie-
rilor din China-Europa Centralã ºi
de Est s-au încheiat cu adoptarea
documentului Bucharest Guideli-
nes, care prevedea promovarea
investiþiilor ºi afacerilor în dome-
niul infrastructurii, IMM, agricul-
turii, transporturilor feroviare ºi
telecomunicaþiilor. Dacã am fi
fost ºi oneºti, ce bine era!

Pe acest fond, Agenþia Naþio-
nalã pentru Zootehnie “Prof. Dr.
G. K. Constantinescu” a respins,
recent, solicitarea Federaþiei Cres-
cãtorilor de Bovine din Romania,
pentru acreditare în vederea con-
ducerii Registrului Genealogic la
rasele “Balþata Româneasca tip
Simmental” ºi “Bãlþata cu Negru
Româneascã”. Solicitarea a fost
respinsã deoarece, marea majori-
tate a animalelor pentru care Fe-
deraþia Crescãtorilor de Bovine
din Romania solicitã înfiinþarea
Registrului Genealogic, sunt cu-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Deºi existã pe teren, lipseºte în acte oficiale

În urmã cu doi ani, o impresionantã
delegaþie din partea Chinei a purtat
discuþii cu partea românã pe parcursul
unor iniþiative lãudabile de a ne des-
chide comerþul extern ºi spre pieþe rã-
sãritene. Nu doar cã politic au fost ºi
voci ce s-au arãtat contra acestui de-
mers, dar nici noi, românii, nu ne-am
fãcut temele. Þara cu cea mai mare
populaþie a planetei dorea sã achiziþi-
oneze un numãr impresionant de vaci

din rasa „Bãlþata româneascã”. Dar, ca
la noi, mioritici permanentizaþi, s-a
produs inevitabilul unei aberaþii: avem
vaci din rasa cerutã, dar nu le avem
evidenþiate în actele de specialitate ale
serviciilor zootehnice. Orice lamenta-
re ulterioarã e inutilã, imaginea de par-
tener serios în relaþie cu China a mai
primit o bifã, iar pentru noi relansãri
economice trebuie sã învãþãm sã nu
mai umblãm cu lecþiile nefãcute.

prinse în programele de amelio-
rare ale asociaþiilor acreditate pen-
tru conducerea Registrelor Ge-
nealogice la aceste rase, respec-
tive Asociaþia Crescãtorilor de vaci
Balþata Româneascã Tip Simmen-
tal ºi Asociaþia Generalã a Cres-
cãtorilor de Taurine din România.
Iatã cã ne deºteptãm!

Totodatã, Asociaþia Crescãto-
rilor de Vaci Holstein Ro a înce-
put o colaborare cu Agenþia Naþi-
onalã pentru Zootehnie privind
modificarea Programului de ame-
liorare al rasei “Bãlþatã cu negru
româneascã”, prin introducerea
testului genomic, urmãrindu-se

astfel eficientizarea activitãþii de
selecþie ºi reducere a intervalului
dintre generaþii.

O istorie bogatã
Rasa Bãlþata româneascã a fost

declaratã în anul 1959, dupã o lun-
gã perioadã de absorbþie a trãsã-
turilor din rasa Simmental, din
care au rezultat trãsãturi noi. Bãl-
þata româneascã a dobândit rapid
popularitate, reprezentând în anul
1955, 37% din numãrul de bovi-
ne din România, iar în anul 1969
a ajuns la 44% din numãrul total
de bovine.

Începand din anul 1860, rasa
Bãlþata româneascã a rezultat în
urma unei lungi încruciºãri din-
tre Sura de stepa transilvaneanã -
ºi taurul Simmental importat din
Eveþia, Austria, Germania, Cehia
ºi Slovacia. Zonele în care s-a
efectuat încruciºarea celor doua
rase au fost: Banat, Transilvania
ºi Bucovina. În zilele noastre, ra-
sa Bãlþata româneasca este cea
mai numeroasã în România, din
punct de vedere al exemplarelor.
 Cele mai importante importuri de
tauri ºi  junici din rasa Simmen-
tal au fost fãcute în anii 1872,
1885-1890 ºi 1919, în regiunile
unde existau locuitori de origine
germanã.

Primele asociaþii de reproduc-

þie au fost fondate în anul 1910,
controlul producþiei de lapte a fost
introdus în anul 1914. Între anii
1962-1980, 1.400 de junici ºi 60
de tauri din rasa Simmental au
fost importaþi.

Avanteje
materiale
consistente

Unii au priceput din greºeli. Ast-
fel, Asociaþia crescãtorilor de vaci
BALÞATA ROMÂNEASCA de tip
Simmental, cu sediul în Harman -
judeþul Braºov, anunþã toþi fermie-
rii interesaþi de înscrierea vacilor
din rasa Balþatã Româneascã în
Registrul Genealogic, în vederea
beneficierii pentru anul 2016 a
subvenþiei de 70% pentru servi-
ciile de COP ºi 100% pentru Re-
gistrul Genealogic, conform dis-
poziþiilor legale în vigoare. În ve-
derea înscrierii în Registrul Ge-
nealogic al rasei Balþata Româ-
neascã, fermierii sunt invitaþi sã
contacteze una din Asociaþiile care

efectueazã serviciul de COP din
judeþul de domiciliu.

Pe lângã subvenþia acordatã
pentru serviciile de COP ºi RG,
fermierii pot beneficia în condi-
þiile legii ºi de ajutorul voluntar
cuplat atât pentru vacile de lapte
(250 Euro/cap de animal), cât ºi
pentru cele de carne (300 Euro/
cap de animal). Data limitã de în-
scriere în Registrul Genealogic
este 12.12.2015. În Oltenia, doar
în municipiul Slatina, judeþul Olt
existã Asociaþia generalã a cres-
cãtorilor de taurine –filiala Olt
unde se pot face înscrierile.

Caracteristici
tentante

Producþia de carne este foarte
bunã datoritã aptitudinilor deose-
bite ale rasei materializate prin:
pretabilitate foarte bunã la siste-
mul intensiv de îngrãºare, greu-
tate corporalã mare, precocitate
bunã, spor foarte bun de creºte-
re, conversie bunã a furajelor,
economicitate bunã ºi indici can-
titativi ºi calitativi deosebiþi ai
cãrnii. Astfel, tãuraºii, îngrãºaþi
intensiv, au un spor de creºtere
de peste 1200 g/cap/zi (realizând
peste 550 kg la sacrificare - 16
luni), cu un consum specific de
cca. 7 UN/kg spor ºi un randa-
ment la sacrificare de 53-58 %.
Carnea în carcasã are o pondere
de peste 65 %, raportul carne-
oase este de 4,2/1, iar carnea are
însuºiri tehnologice ºi organolep-
tice bune.

Acestea sunt ºi argumentele
pentru care delegaþia chinezã ve-
nitã cu mare fast în 2013 în Ro-
mânia a dorit sã comercializeze
mii de vaci din rasa bãlþatã ro-
mâneascã, chiar dacã necesarul
lor este de milioane. Numai cã,
România avea efectivele cerute,
dar nu erau înregistrate în acte.
Iar la întocmirea actelor de ex-
port-import se cerau certificate
de apartenenþã a efectivelor la
rasa sus-amintitã. Ca la noi, la
nimeni!
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La reuniunea organizatã la iniþiativa eurode-
putatului român au participat Ambasadorul Al-
geriei, Amar Belani, Ambasadorul Egiptului,
Ehab Fawzy, Ambasadorul Mauritaniei, Moha-
medoun Daddah, Ambasadorul Marocului,
Menouar Alem, Ambasadorul Tunisiei, Tahar
Cherif, însãrcinatul cu afaceri libian la Uniunea
Europeanã, Farida El Allagi, precum ºi Coordo-
natorul Grupului S&D în Comisia pentru Afa-
ceri Externe a Parlamentului European, Richard
Howitt ºi preºedintele Delegaþiei pentru relaþii-
le cu þãrile din Maghreb ºi cu Uniunea Mag-
hrebului Arab, Pier Antonio Panzeri. „Scopul
reuniunii de astãzi, care este o premierã în Gru-
pul meu, este crearea unui grup de lucru care
sã se întâlneascã în mod regulat pentru schim-
buri de opinii. Evenimentele tragice din Paris ºi
Egipt, atacurile din Tunisia, Libia, Turcia, Li-
ban sau Irak, demonstreazã în mod clar cã toa-
te statele din Europa ºi din întreaga regiune se
confruntã cu probleme în asigurarea securitã-
þii. Totodatã, aceastã situaþie demonstreazã
nevoia creºterii cooperãrii cu partenerii din re-
giune în ceea ce priveºte contra-terorismul ºi
securitatea. Cea mai bunã abordare împotriva

Împreunã cu co-raporto-
rul irlandez, Terry Leyden,
parlamentarul român a avut
întâlniri cu liderii importanti
ai actualei guvernãri, premie-
rul, preºedintele, miniºtri, dar
ºi lideri ai opoziþiei, ai Curþii
Supreme de Justiþie, dar ºi re-
prezentanþi ai societãþii civi-
le. Muntenegru traverseazã,
în ultimul an, o crizã politicã
consistentã, care a culminat
cu boicotul opoziþiei în Par-
lament. Chiar dacã, din
punct de vedere al deciziilor
politice, Muntenegru pare cã se îndreaptã în di-
recþia corectã, din perspectiva aderarii la Uniunea
Europeanã, totuºi, situaþia realã aratã cã mai au
mult de îmbunãtãþit.  “Principalele puncte nevral-
gice ale situatiei din Muntenegru sunt legate de
lupta împotriva corupþiei, reforma electoralã, res-
pectarea drepturilor ºi libertãþilor mass-media ºi,
mai ales, sã se previnã, pe viitor, escaladarea eve-
nimentelor violente prin restricþionarea interven-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

“Principalele puncte nevralgice
ale situaþiei din Muntenegru sunt legate

de lupta împotriva corupþiei”Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului S&D din
Parlamentul European pentru politicã externã, a prezidat recent, o reuniune cu
ambasadorii la Uniunea Europeanã ai celor ºase state din Nordul Africii, pe o
dezbatere privind cooperarea în regiunea Europa - Marea Mediteranã, migra-

þia, prevenirea radicalizãrii ºi a terorismului ºi integrarea regionalã.

Co-raportorul Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei pentru Munte-
negru, liberalul Ionuþ Stroe, a întreprins, în ultimele zile, o vizitã de monitori-

zare a situaþiei în care se regãseºte aceastã þarã din pespectiva respectãrii
statului de drept ºi a libertãþilor cetãþeneºti.

radicalizãrii ºi a terorismului constã într-o abor-
dare integratã ºi trebuie sã întãrim cooperarea
în toate domeniile: economic, cultural ºi cu si-
guranþã, în domeniul politic.”, a subliniat Vic-
tor Boºtinaru.

þiei brutale a forþelor de ordine. În cadrul discuþii-
lor, am subliniat nevoia de a se angaja la un dialog
contructiv, cu toate forþele poltice ºi decizionale,
pentru cã problemele enumerate mai sus nu pot fi
rezolvate fãrã un accord politc consistent. ªi, chiar
dacã pare cã dialogul este destul de greoi la înce-
put, acesta este singurul instrument de rezolvare
a situatiei pe care o traverseazã aceasta þarã”, a
subliniat deputatul PNL, Ionuþ Stroe.

Au participat jurnaliºti, forma-
tori de opinie, cadre universitare,
oameni de culturã, studenþi de la
Secþia „Jurnalism” a Facultãþii de
Litere din cadrul Universitãþii din
Craiova, precum ºi reprezentanþi ai
Asociaþiei Studenþilor Basarabeni
din Craiova ºi Asociaþiei Studen-
þilor Timoceni din Craiova.  „At-
mosfera de adevãratã catedralã a
culturii din sala „Acad. Dinu C.
Giurescu” a insuflat, ca de fiecare
datã, o vie dezbatere ºi o circula-
þie a opiniilor. Eu am fãcut parte
din juriul care a acordat premiile
celor trei jurnaliste din Republica
Moldova ºi am þinut neapãrat sã
le prezint astãzi ( n.r vineri) tineri-
lor din salã, care au participat la

Vineri, 20 noiembrie 2015, la sala
„Acad. Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” din
Craiova a avut loc o dezbatere organizatã
de portalul on-line jurnalromanesc.ro, cu
tema  „Viitorul presei de limba românã din
comunitãþile istorice din jurul graniþelor
României”. Cu aceeaºi ocazie au fost pre-

miaþi ºi trei tineri jurnaliºti din Republi-
ca Moldova, lucrãrile acestora fiind pre-
zentate în faþa publicului chiar de cãtre
directorul portalului, jurnalistul severi-
nean Romeo Crâºmaru. Concursul s-a de-
rulat în cadrului unui proiect finanþat prin
Departamentului Politici pentru Relaþia
cu Românii de Pretutindeni.

aceastã dezbatere, lucrãrile câºti-
gãtoare ale concursului organizat
de jurnalromanesc.ro cu tema
„Românii din comunitãþile isto-
rice”. Ce am observat a fost cã Re-
portajul video „Cetãþenia româ-
nã, un drept care costã scump”,
distins cu premiul I ºi realizat de
tânãra jurnalistã din Republica
Moldova, Anastasia Cucuruz a
generat emoþii....ceea ce înseamnã
cã noi, românii de pe ambele ma-
luri ale Pruturi gândim la fel”,  a
subliniat Romeo Crâºmaru.

„Nevoia de educaþie
în jurnalism”

Evenimentul s-a bucurat de
prezenþa lect.univ.dr Xenia Ne-

grea de la Departamentul de co-
municare, jurnalism ºi ºtiinþe ale
educaþiei, a lect.univ.dr Mihai
Ghiþulescu de la Facultatea de
ªtiinþe Sociale a Universitãþii din
Craiova, a scriitorul prof. Tudor
Nedelcea, precum ºi a jurnalistu-
lui Dan Lupescu, directorul Revis-
tei Lamura. Moderatorul dezbate-
rii a fost jurnalistul Mihai Firicã.-
 „Suntem la un eveniment impor-
tant pentru comunitatea noastrã
jurnalisticã, pentru tinerii jurnaliºti
din România ºi atât de plin de sem-
nificaþie pentru tinerii jurnaliºti din
comunitãþile româneºti aflate în
jurul graniþelor României, jurna-
liºti care încearcã sã promoveze
limba românã, sentimentul naþio-

nal, indiferent cã vorbim de Basa-
rabia, Serbia, Bulgaria, Ucraina sau
Ungaria ºi vom vorbi despre o

temã extrem de importantã ºi anu-
me ce se va întâmpla cu jurnalis-
mul de limba românã”, a spus Mi-
hai Firicã în deschiderea evenimen-
tului. Realizatorul Liliana Hino-
veanu Ursu de la Radio Oltenia Cra-
iova a vorbit despre puterea presei
în demersul nostru de a-i ajuta pe
tinerii jurnaliºti din comunitãþile
istorice sã poatã mânui aºa cum tre-
buie limba românã literarã. Cel de-
al doilea membru al juriului concur-
sului organizat de jurnalromanes-
c.ro, lect.univ.dr Mihai Ghiþules-
cu, a vorbit despre problemele co-
munitãþile româneºti ºi problema
presei de limba românã din aceste
comunitãþi. Lect.univ.dr Xenia Ne-
grea a evidenþiat nevoia de educa-
þie în jurnalism la ziariºtii de limba
românã din comunitãþile istorice. 
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Peste 70 de unitãþi ºcolarePeste 70 de unitãþi ºcolarePeste 70 de unitãþi ºcolarePeste 70 de unitãþi ºcolarePeste 70 de unitãþi ºcolare
din Dolj au cabinetedin Dolj au cabinetedin Dolj au cabinetedin Dolj au cabinetedin Dolj au cabinete
medicalemedicalemedicalemedicalemedicale

Toþi elevii ºi
preºcolarii au
drepul la
asostenþã
medicalã
gratuitã, oferitã
de medicii ºi
specialiºtii
cabinetelor
medicale care
fiinþeazã în
incinta instituþii-
lor de învãþãmânt preuniversitar. În prezent, 24 de
unitãþi de învãþãmânt liceal (licee, colegii, seminarii),
21 de ªcoli Gimnaziale ºi 27 de Grãdiniþe din Craiova
au asiguratã asistenþa medicalã primarã. „Toate
structurile medicale din ºcoli asigurã gratuit consulta-
þiile medicale ºi, conform fiºelor elevilor, trebuie sã
efectueze controale periodice. În cazul în care este
vorba despre afecþiuni mai grave, elevii primesc
trimitere cãtre medicii specialiºti. În mare parte, este
asiguratã asistenþa medicalã”, a declarat prof.  Nicu-
ºor Cotescu, inspector general adjunct al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

S eS eS eS eS e
lanseazãlanseazãlanseazãlanseazãlanseazã
volumulvolumulvolumulvolumulvolumul
„Camera„Camera„Camera„Camera„Camera
Dezastru”Dezastru”Dezastru”Dezastru”Dezastru”

În Salonul Medie-
val al Casei de
Culturã „Traian
Demetrescu” se va
lansa miercuri, 25
noiembrie, ora
18.30, „Camera
Dezastru” (Editura
„Aius”) – cel mai
recent volum de
poezie semnat
Liliana Hinoveanu.
Tot aici, autoarea îºi lansa în luna iunie a acestui an
cartea cu 29 de poeme „Doar împrumutând zborul”,
publicatã tot la „Aius”. Noul volum va fi prezentat de
Ioan Lascu, Petriºor Militaru ºi Cornel Mihai Ungurea-
nu, în cadrul unei întâlniri moderate de Luiza Mitu. În
acelaºi cadru, autoarea Liliana Hinoveanu va citi din
creaþia sa ºi va da autografe amatorilor de poezie.

MAGDA BRATU

Eveniment culturaleEveniment culturaleEveniment culturaleEveniment culturaleEveniment culturale
prezentat de eleviprezentat de eleviprezentat de eleviprezentat de eleviprezentat de elevi
de la trei ºcoli craiovenede la trei ºcoli craiovenede la trei ºcoli craiovenede la trei ºcoli craiovenede la trei ºcoli craiovene

Biblioteca
Judeþeanã
„Alexandru ºi
Aristia Aman”
ºi American
Corner Craiova
organizeazã
astãzi, ora
12.30, în Sala
„Acad. Dinu C.
Giurescu”,
evenimentul
„Culorile,
muzica, gândurile ºi visurile copiilor”. Participã elevi
de la Colegiul Naþional „Carol I” însoþiþi de profesori,
ªcoala Gimnazialã „Sfântul Dumitru” ºi ªcoala
Gimnazialã „Anton Pann”, care au pregãtit pentru
aceastã ocazie o expoziþie de desene, un recital la
chitarã, o scenetã de teatru având ca temã „Thanksgi-
ving Day” ºi un moment poetic bilingv, român-englez.

MAGDA BRATU

Programul ales de dirijorul Ivan Iliev spre a fi prezentat
iubitorilor muzicii clasice din Caracal cuprinde atât lucrãri
foarte cunoscute publicului larg (Divertismentul în Re ma-
jor, K. 136/125a de W.A. Mozart, Sperl-Polka, op. 133 de
J. Strauss Sr. ºi Dansul ungar nr. 5 în Sol minor de J.
Brahms), cât ºi o piesã orchestralã în stil renascentist de o
fascinantã frumuseþe melodicã, însã destul de rar întâlnitã
în repertoriile de concert, Suita „Capriol” – creaþie a com-
pozitorului britanic Peter Warlock (1894-1930).

Potrivit unui comunicat de presã al Filarmonicii craiovene,
în partea a doua a concertului, în interpretarea solistelor Ale-
xandra Iosub (sopranã) ºi Mihaela Popa (alto), acompaniate
de aceeaºi Orchestrã de Camerã, melomanii vor audia una din-
tre cele mai emoþionante capodopere ale muzicii sacre din toate
timpurile, „Stabat Mater” de Giovanni Battista Pergolesi (1710-
1736), reprezentant de seamã al barocului muzical italian.

Recent, în lunile septembrie ºi octombrie, Orchestra de
Camerã a Filarmonicii „Oltenia” a susþinut concerte la Pala-

Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia”
concerteazã de Zilele municipiului Caracal

Cu prilejul Zilelor municipiului Caracal,
Orchestra de Camerã a Filarmonicii „Oltenia”
din Craiova va susþine mâine, 24 noiembrie, ora
18.00, un concert extraordinar la Teatrul Naþio-
nal din Caracal, la invitaþia Centrului Cultural
Municipal. Evenimentul se înscrie în seria
concertelor desfãºurate în cadrul proiectului
„Turneu în Oltenia” iniþiat în septembrie a.c.,
odatã cu inaugurarea Stagiunii de Concerte a
municipiului Calafat.

tul „Marincu” din Calafat, urmând ca pe parcursul stagiunii
2015-2016 sã concerteze ºi în alte oraºe din regiunea Olte-
nia (în cadrul proiectului „Turneu în Oltenia”), precum ºi
în unele oraºe din Bulgaria ºi Serbia (proiectul transfronta-
lier „Muzica clasicã uneºte oamenii de peste Dunãre”).

MAGDA BRATU

Se aflã în plinã desfãºura-
re, în judeþul Dolj, Concursul
Naþional de Discurs Public în
Limba Englezã (CNDPE) des-
tinat elevilor ºi studenþilor cu
vârste cuprinse între 12-20 de
ani. „Pe 12 noiembrie, s-a în-
cheiat, la nivelul unitãþilor ºco-
lare, perioada de înscriere, iar
între 19-22 noiembrie s-a des-
fãºurat faza „pe ºcoalã”, ur-
mând ca etapa localã sã se
desfãºoare, pe 4 decembrie, la
Liceul Teoretic „Henri Coan-
dã” din Craiova. În februarie,
la începutul lunii, se va desfã-
ºura competiþia judeþeanã, iar,
dupã douã-trei sãptãmâni, va fi finala regionalã, câºtigãtorii
urmând sã meargã la semifinala ºi finala naþionalã, laureaþii
fiind prezenþi la Londra, la începutul lunii mai 2016. Tinerii

Elevii se „bat” în limba englezã
între 12-15 ani nu pot partici-
pa decât pânã la faza judeþea-
nã ”, a menþionat prof.  Mona
Daniela Burcheºin, inspec-
tor pentru Limba englezã în
cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Competiþia este
organizatã, în colaborare cu
Ministerul Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice, de cãtre Uniu-
nea Vorbitorilor de Limbã En-
glezã – România, înfiinþatã în
1996, afiliatã la ESU (The En-
glish Speaking Union), aflatã
sub patronajul Reginei Elisabe-
ta a II-a a Marii Britanii. Con-
cursul Naþional de Discurs Pu-

blic în Limba Englezã are, în acest an, tema „Integrity has
no need of rules”.

CRISTI PÃTRU

Având, deja, o tradiþie, concursurile au trezit, de-a lungul
timpului, interesul ºcolilor care au, în planul de învãþãmânt,
calificãrile necesare, cerute de cãtre organizatori. Pentru fie-
care þarã, poate participa o singurã echipã, pe fiecare secþi-
une, formatã dintr-un titular ºi o rezervã. Din partea Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj s-au trimis înºtiinþãri cãtre uni-
tãþile de învãþãmânt din teritoriu, pentru a pregãti concursu-
rile. „Pânã pe 9 decembrie, trebuie finalizate acþiunile din
ºcoli ºi transmiterea, cãtre coordonatorii de la Bucureºti, a
materialelor de prezentare. În zilele de 10 – 11 decembrie, se
va realiza selecþia naþionalã, iar pe 15 decembrie vor fi trans-
mise rezultatele finale. Fiecare ºcoalã va selecta pe ce mai
buni concurenþi, care trebuioe sã dovedeascã ºi cunoºtiinþe
în douã limbi de circulaþie internaþionalã – englezã ºi france-

A început selecþia elevilor pentru concursuriA început selecþia elevilor pentru concursuriA început selecþia elevilor pentru concursuriA început selecþia elevilor pentru concursuriA început selecþia elevilor pentru concursuri
internaþionale cu tematicã agricolãinternaþionale cu tematicã agricolãinternaþionale cu tematicã agricolãinternaþionale cu tematicã agricolãinternaþionale cu tematicã agricolã

În februarie 2016, la Paris va avea loc cea de-a
XVIII-a ediþie a Concursului European pentru Tineri
Profesioniºti ai Vinului ºi a Concursului European
pentru Bonitatea Animalelor, manifestãri care sunt
destinate unitãþilor de învãþãmânt cu ºcolarizare în
domeniu, iar Salonul Internaþional de Agriculturã din
Franþa va patrona aceste acþiuni . Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj a trimis, în teritoriu, înºtiinþãri
cãtre liceele cu prerogative în domeniu, pentru a
demara procedurile de participare la concursuri.

zã. Aceste concursuri contribuie la educaþia  elevilor în do-
meniul agricol ºi la pregãtirea profesionalã în domeniu”, a
precizat prof.  Simona Ciulu, inspector pentru învãþãmân-
tul profesional ºi tehnic în cadrul ISJ Dolj. Cei care vor câº-
tiga selecþia naþionalã vor avea transportul asigurat de cãtre
organizatori (în limita maximã de 120 de euro/persoanã), cu
trei nopþi de cazare gratuite, iar mesele (60 de euro/zi) vor fi
suportate tot de cãtre gazde.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

În anul 2005 se reuºea, prin eforturile
Muzeului de Artã ºi ale cunoscuþilor ar-
tiºti ªtefan Popa Popa’s ºi Gabriel Bratu,
organizarea la Craiova a primului Salon
Naþional de Graficã Satiricã. Anul ur-
mãtor devenea Salon Naþional de Cari-
caturã, cu participare internaþio-
nalã, pentru ca, începând din
2007, sã se transforme în Salo-
nul Internaþional de Caricaturã
„Nicolae Petrescu-Gãinã”.

Salonul poartã numele unui
celebru caricaturist craiovean

Salonul a luat numele unuia din-
tre cei mai importanþi caricaturiºti
români din secolul al XX-lea, nãs-
cut la 31 martie 1871, la Craiova,
cu studii la actualul Colegiu Naþio-
nal „Carol I” din oraºul natal – ur-
mându-le aici lui Theodor Aman ºi
Eustaþiu Stoenescu – ºi la ªcoala
de Belle Arte de la Bucureºti. Salo-
nul a devenit, apoi, tradiþional, or-
ganizându-se an de an la Muzeul de Artã
din Craiova ºi fiind itinerat la muzeele din
Calafat, Slatina ºi Râmnicu Vâlcea. Din anul
2012 este gãzduit de Muzeul Olteniei.

237 de lucrãri primite,
132 selectate în concurs

Ca în fiecare an, publicul va putea
vedea în cadrul Salonului Internaþional
de Caricaturã „Nicolae Petrescu-Gãi-
nã” lucrãrile celor mai importanþi cari-
caturiºti români contemporani, dar ºi o

Premiile ediþiei 2015:
 Marele Premiu „Nicolae Petrescu-Gãinã”

– Mihai Stãnescu (Bucureºti)
 Premiul „Benedict Gãnescu” – Aurelian Iu-

lius ªuþã (Târgu Jiu)
 Premiul „Silvan Ionescu” – Radu Bercea

(Gura Humorului)
 Premiul „Eugen Taru” – Constantin Ciosu

(Bacãu)
 Premiul „Francisc ªirato” – Marian Avra-

mescu (Ploieºti)
 Premiul „Nicolae Drãgulescu-Drag” – Ser-

giu Grapã (Iaºi)
 Premiul „Dumitru Negrea-Gan” – Viorel

Corodescu (Suceava)

Peste 130 de lucrãri realizate de artiºti din peste
15 þãri din Europa, America ºi Asia vor fi prezenta-
te în cadrul celei de-a VIII-a ediþii a Salonului In-
ternaþional de Caricaturã „Nicolae Petrescu-Gãi-
nã”, care se va deschide mâine, 24 noiembrie, la
Craiova. Evenimentul va avea loc la ora 11.00, în
Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei, unde
publicul va putea admira ºi creaþii ale graficianului

craiovean Gabriel Bratu, celebrului caricaturist ti-
miºorean ªtefan Popa Popa’s, precum ºi o selecþie
de pagini realizate de artiºti care au pierit în urma
atacului terorist de la începutul acestui an asupra
redacþiei publicaþiei franceze „Charlie Hebdo”, din
Paris. Cu acelaºi prilej vor fi acordate premiile Sa-
lonului, toate purtând numele unor mari maeºtri ai
caricaturii româneºti.

serie de caricaturiºti strãini. În expoziþie
se regãsesc toate tipurile de caricaturã,
de la cea politicã la cea cu temã socialã
sau existenþialã, de la caricatura portret
la caricatura de situaþie.

Potrivit graficianului craiovean Gabriel

Bratu, la ediþia din acest an au fost pri-
mite 237 lucrãri, selectate pentru con-
curs fiind 132. Autori sunt 60 de artiºti,
majoritatea din România, iar 15 din alte
þãri: Australia, Brazilia, Cuba, Egipt, Aus-
tralia, Canada, China, Serbia, Republica
Moldova, Iran, Ucraina, Uzbekistan,
Kurdistan, Algeria ºi Uruguai. În afara
concursului expun graficianului craio-
vean Gabriel Bratu ºi caricaturistul ti-
miºorean ªtefan Popa Popa’s. Se alãtu-
rã pe simeze o selecþie de pagini având

ca autori artiºti care au fost uciºi în ata-
cul armat care a avut loc în 7 ianuarie
a.c. asupra redacþiei sãptãmânalului
francez de satirã ºi umor „Charlie Heb-
do”, în care ºi-au pierdut viaþa zece jur-
naliºti ºi doi poliþiºti.

Juriul a fost prezidat
de ªtefan Popa Popa’s

Cu prilejul deschiderii
oficiale a Salonului, de mâi-
ne, vor fi acordate ºi cele
ºapte premii ale acestei edi-
þii, una cu temã liberã. Ju-
riul a fost prezidat de ªte-
fan Popa Popa’s ºi i-a avut
ca membri pe graficianul
Gabriel Bratu (Craiova),
Elvira Romaniuc – direc-
torul Muzeului Obiceiurilor
Populare din Bucovina, din
oraºul Gura Humorului,
totodatã gazdã a Festiva-
lului International de Ca-
ricaturã ºi Literaturã Umo-

risticã „Umor… la Gura Humorului”,
ajuns la cea de-a XXV-a ediþie, ºi graficia-
nul Ionel Gavrilescu (Timiºoara). Premiile
constau în diplome ºi bani.

***
Salonul Internaþional de Caricaturã

„Nicolae Petrescu-Gãinã” este organi-
zat de Consiliul Judeþean Dolj, Asociaþia
Caricaturiºtilor Profesioniºti din Româ-
nia, Muzeul Olteniei ºi Muzeul de Artã
din Craiova ºi va putea fi vizitat de pu-
blic pânã la sfârºitul acestui an.

În amintita perioadã, Teatrul
Þãndãricã a îmbrãcat þinuta de
sãrbãtoare ºi ºi-a întâmpinat pu-
blicul cu peste 70 de evenimen-
te dedicate copiilor, tinerilor ºi
adulþilor. ªi asta pentru cã ediþia
festivalului a fost una cu totul
specialã, în cadrul cãreia s-a des-
fãºurat Gala Aniversarã „ÞÃN-
DÃRICÃ 70”. La eveniment au
participat trupe din þarã, ca ºi din
China, Bulgaria, Belgia, Spania,
Italia ºi Polonia, pe lângã spec-
tacole programul cuprinzând ate-
liere, conferinþe, dialoguri ºi dis-
cuþii teatrale, lansãri de carte, de-
cernarea premiilor de excelenþã
în animaþia româneascã, precum
ºi gala aniversarã.

De asemenea, pe toatã pe-
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„Vrãjitorul din Oz”, cea mai recentã producþie a Teatru-
lui pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, aduce douã premii
la Craiova de la cea de-a XI-a ediþie – una aniversarã – a
Festivalului Internaþional al Teatrului Contemporan de Ani-
maþie „ImPuls”, organizatã de Teatrul de Animaþie Þãndã-

ricã din Bucureºti, între 7 ºi 18 noiembrie. Musicalul pen-
tru copii, în regia lui Cristian Mitescu, a fost distins cu
„Premiul pentru scenografie” – acordat scenografei Eu-
genia Tãrãºescu-Jianu, ºi „Premiul pentru muzica origi-
nalã” – care a revenit compozitorului Alexandru Berehoi.

rioada festivalului, a fost pre-
zentatã expoziþia „Cãlãtoria
lui Þãndãricã”, cu marionete
atent alese dintr-o istorie de 70
de ani a teatrului, pãpuºi care

marcheazã principalele repere în
evoluþia teatrului de animaþie din
România, rememorând atât ar-
tiºti, cât ºi personaje ce au con-
sacrat aceastã artã teatralã. Tema
ediþiei din acest an a fost „Tea-
trul pentru copii ºi tineret faþã
în faþã cu publicul sãu”.

„Vrãjitorul din Oz”, pro-
ducþie a Teatrului pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” din Craio-
va, a fost prezentat publicului
bucureºtean miercuri, 18 no-
iembrie, fiind intens aplaudat de
public, dar ºi premiat de juriu.
Spectacolul este adaptare dupã
L. Frank Baum, cu scenariul ºi
regia semnate Cristian Mitescu,
scenografia Eugenia Tãrãºescu-
Jianu, muzica Alexandru Bere-

hoi, coregrafia Ionuþ Sergiu
Anghel. Viaþã personajelor dau
actorii Mugur Prisãcaru, Alis
Ianoº, Cosmin Dolea, Emanuel
Popescu, Daniel Mirea, Ionica
Dobrescu, Rodica Prisãcaru,
Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari.
„Vrãjitorul din Oz” a mai fost
prezent în aceastã toamnã în
Alba Iulia, la Festivalul Interna-
þional de Teatru „Poveºti”, ºi la
Festivalul Internaþional „Elena
Teodorini”, organizat de Opera
Românã Craiova.

Preºedinte de onoare al juriu-
lui Festivalului „ImPuls” a fost
criticul de teatru Ion Parhon,
rolul de preºedinte revenindu-i
cunoscutului actor, dramaturg ºi
regizor Mihai Gruia Sandu. Din
juriu au fãcut parte criticii de te-
atru Shu-ming Ju, Irina Iones-
cu, Marius Zarafescu, Daria Di-
miu, Cristina Rusiecki, Maria
Mierluþ ºi Raluca Tulbure.
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Capitala Belgiei, Bruxelles, s-a
aflat, ieri, pentru a doua zi conse-
cutiv, sub alertã teroristã, metroul
ºi centrele comerciale fiind închi-
se. În acelaºi timp, un important
dispozitiv al poliþiei ºi armatei cã-
uta mai mulþi suspecþi ce ar avea
legãturã cu atacurile teroriste de
la Paris care sunt bãnuiþi cã ar
intenþiona sã execute atentate ºi
în Belgia. Premierul belgian, Char-
les Michel, a declarat sâmbãtã, la
finalul unei reuniuni a Consiliului
naþional de securitate, cã alerta te-
roristã a fost ridicatã la nivelul
maxim „în urma unor informaþii
privind riscul unui atentat similar
celor de la Paris”, „comis în mai
multe locuri, de mai mulþi indivizi cu arme ºi
explozibili”. Unul dintre cei cãutaþi era bel-
gianul de origine marocanã Salah Abdeslam,
participant la atacurile de la Paris ºi care apoi
a revenit la Bruxelles. Se presupune cã iniþi-
al el a dorit sã se sinucidã la Paris detonând

Liderii occidentali au convenit
prelungirea cu ºase luni a sancþiunilor
aplicate Rusiei

Liderii occidentali care s-au întâlnit în mar-
ja summitului G20 desfãºurat sãptãmâna tre-
cutã în Turcia au fost de acord sã prelungeas-
cã sancþiunile împotriva Rusiei pentru acþiu-
nile acesteia în Ucraina cu ºase luni pânã în
iulie anul viitor, a fãcut cunoscut în diplomat
european cu rang înalt. Decizia a fost luatã în
pofida apelurilor la o colaborare mai strânsã
cu preºedintele rus, Vladimir Putin, în lupta
împotriva grupãrii jihadiste Statul Islamic
dupã atentatele care au avut loc la 13 noiem-
brie la Paris, soldate cu moartea 130 de per-
soane. Preºedintele american, Barack Obama,
cancelarul german, Angela Merkel, premierul
britanic David Cameron, cel italian, Matteo
Renzi, ºi ministrul francez de externe, Laurent
Fabius, care l-a reprezentat la summit pe pre-
ºedintele francez, François Hollande, au avut
o scurtã întâlnire aproape de încheierea sum-
mitului G20 de la Antalya. Diplomatul a afir-
mat cã liderii occidentali au ajuns la conclu-
zia cã este important sã se menþinã presiunea
asupra Rusiei înainte de alegerile programate
în estul Ucrainei. „Alegerile din Ucraina cân-
tãresc greu. Avem ºansa sã obþinem ce ne do-
rim numai dacã jucãm cartea sancþiunilor.
Sancþiunile financiare trebuie sã rãmânã în
vigoare pânã la sfârºit”, a declarat diploma-
tul sub protecþia anonimatului din cauzã cã
acordul a fost confidenþial.

Germania: 125 de persoane arestate,
dupã un protest împotriva partidului
de extremã-dreapta

Numeroase persoane au fost reþinute sâm-
bãtã în oraºul Weinheim, din sudul Germa-
niei, în urma unor confruntãri violente între
poliþie ºi protestatari care au încercat sã per-
turbe o conferinþã a partidului de extremã-
dreapta NPD. Poliþia germanã a reþinut 125
de persoane, între care numeroºi membri ai
miºcãrilor activiste de stânga, în timpul con-
ferinþei Partidului Naþional Democrat (NPD)
la Weinheim. Poliþiºtii au precizat cã activiº-
tii au încercat sã treacã de barierele ridicate
pentru a asigura securitatea conferinþei NPD.
Protestatarii au aruncat cu pietre spre forþe-
le de ordine, care au rãspuns cu gaze lacri-
mogene. Mii de persoane au manifestat împo-
triva NPD, care ºi-a organizat pentru a treia
oarã conferinþa la Weinheim, un oraº cu
44.000 de locuitori. Guvernul local a încer-
cat fãrã succes, în trecut, sã împiedice desfã-
ºurarea conferinþei partidului acolo. NPD este
un partid de extremã-dreapta acuzat de xe-
nofobie, care a evitat sã fie interzis de autori-
tãþile germane, în pofida legãturilor cu gru-
pãri interzise.

Cinci persoane, rãnite într-un incendiu
izbucnit într-un cunoscut zgârie-nori
din Chicago

Cinci persoane au fost rãnite uºor sâmbã-
tã, într-un incendiu izbucnit la etajul 50 al
Centrului John Hancock, un cunoscut zgâ-
rie-nori din Chicago, a anunþat Departamen-
tul de pompieri. Incendiul s-a produs în aripa
de est a clãdirii cu 100 de etaje ºi a fost stins
rapid de echipele de intervenþie, a anunþat pe
Twitter Departamentul de pompieri din Chi-
cago. Flãcãrile au izbucnit într-un dormitor
ºi s-au extins rapid în restul apartamentului,
potrivit pompierilor. Cauza incendiului, care
nu a afectat ºi alte apartamente, face obiectul
investigaþiilor, dar cel mai probabil a fost vor-
ba despre un accident. Cinci persoane au in-
halat fum sau au suferit alte rãni minore, fiind
în stare bunã sau stabilã, a precizat Departa-
mentul de pompieri. Mai multe ambulanþe au
rãspuns la apelul de urgenþã. Departamentul
de pompieri a postat imagini cu flãcãrile care
se vedeau din exteriorul clãdirii. Centrul
Hancock, o clãdire-simbol a oraºului Chica-
go, are apartamente în cea mai mare parte a
etajelor superioare, dar ºi un observator foarte
apreciat de turiºti pentru priveliºtea pe care
o oferã asupra oraºului ºi lacului Michigan.

Aproape toþi francezii sunt de acord cu
mãsurile anunþate de François Hollande
dupã atentatele de la 13 noiembrie ºi au
încredere în forþele de ordine pentru a lupta
împotriva terorismului, potrivit unui son-
daj BVA-Orange-iTELE, dat publicitãþii
sâmbãtã. Conform acestui studiu, 94%
dintre francezii chestionaþi declarã cã au
încredere în forþele de poliþie ºi de jandar-
merie pentru a lupta împotriva terorismu-
lui (+7 puncte faþã de aprilie), dintre care
60% „încredere deplinã”, iar 93% au în-
credere în armata francezã (+5 puncte),
care de altfel cunoaºte un aflux de candi-
daturi dupã atentate. În plus, 87% dintre
francezi au încredere în serviciile france-
ze de informaþii (+4 puncte).  Guvernul a
obþinut rezultate mai puþin favorabile: mai
puþin de un francez din doi (49%) îi acor-
dã încredere în lupta antiteroristã. În ce îl

Autoritãþile din Crimeea au anunþat în
cursul nopþii de sâmbãtã spre duminicã de-
cretarea stãrii de urgenþã dupã întreruperea
totalã a energiei electrice primite din Ucrai-
na, cauzatã potrivit unor surse ucrainene de
acte de sabotaj la liniile de înaltã tensiune.
Surse ucrainene nu au putut preciza cine
poartã responsabilitatea pentru actele de sa-
botaj. „La 22 noiembrie ora 00.25, s-a în-
trerupt furnizarea energiei electrice care
ajunge în Crimeea din Ucraina”, a anunþat
într-un comunicat filiala din Crimeea a Mi-

Bruxelles-ul, douã zile la nivelBruxelles-ul, douã zile la nivelBruxelles-ul, douã zile la nivelBruxelles-ul, douã zile la nivelBruxelles-ul, douã zile la nivel
maxim de alertã teroristãmaxim de alertã teroristãmaxim de alertã teroristãmaxim de alertã teroristãmaxim de alertã teroristã

o centurã cu explozivi, la fel cum au proce-
dat alþi 7 participanþi la acele atacuri, dar ar
fi renunþat cel puþin pentru moment la aceastã
idee, pe care ar putea sã o punã în practicã
la Bruxelles. „Urmãrim situaþia minut cu
minut. Nu are niciun rost sã ascundem ceva.

Ameninþarea este realã, dar facem
totul zi ºi noapte pentru a face
faþã”, a declarat, sâmbãtã, minis-
trul belgian de Interne, Jan Jam-
bon. Potrivit unui responsabil al
poliþiei, s-a decis închiderea cen-
trelor comerciale ºi a metroului
întrucât teroriºtii kamikaze atacã
de obicei zonele aglomerate, dar
ºi pentru a facilita acþiunile de cã-
utare desfãºurate de poliþie ºi ar-
matã, forþele acestora fiind acum
vizibile pe strãzile din Bruxelles.
Ambasada Statelor Unite i-a sfã-
tuit pe cetãþenii americani din Bel-
gia sã rãmânã în case, iar Coman-
damentul european al SUA a re-
stricþionat accesul personalului

militar ºi contractual în oraº pentru 72 de
ore. Sâmbãtã seara, centrul Bruxellesului a
fost aproape gol, restaurantele ºi barurile fi-
ind închise devreme pe fondul temerilor pri-
vind atacuri similare celor de la Paris, din 13
noiembrie, soldate cu 130 de morþi.

Stare de urgenþã în Crimeea, dupã explozii vizând stâlpi
de electricitate. Douã milioane de locuitori, fãrã energie

Atentate la Paris: Francezii aprobã mãsurile
anunþate de Francois Hollande

priveºte pe ºeful statului, în pofida unei
creºteri de ºapte puncte din aprilie, numai
46% au încredere în el.  Persoanele ches-
tionate aprobã, totuºi, în numãr foarte ri-
dicat mãsurile anunþate de preºedintele
François Hollande. Mai mult de nouã fran-
cezi din zece sunt de acord cu crearea mai
multor mii de posturi în poliþie, jandarme-
rie, servicii vamale ºi justiþie, precum ºi
cu retragerea cetãþeniei binaþionalilor nãs-
cuþi în Franþa în cazul condamnãrii lor
pentru acte de terorism ºi cu introducerea
unei vize ºi a arestului la domiciliu pentru
francezii care se întorc din Siria. Retrage-
rea cetãþeniei este mãsura aprobatã de cei
mai mulþi francezi (97% dintre simpatizan-
þii dreptei ºi 83% dintre simpatizanþii stân-
gii). Peste opt persoane din zece (82%) sunt
de acord cu intervenþia militarã a Franþei în
Siria contra organizaþiei jihadiste Statul Is-

lamic, cu 27 de puncte în plus faþã de luna
mai.  Francezii sunt mai puþin unanimi în a
aproba reforma constituþionalã vizând in-
staurarea unui „regim civil de crizã” cu
scopul de a acþiona „împotriva terorismu-
lui de rãzboi”, dar 78% dintre ei se declarã
totuºi favorabili. Ipoteza reintroducerii ser-
viciului militar obligatoriu aratã un clivaj în
rândul societãþii: 60% dintre persoanele
chestionate sunt de acord, dar 70% dintre
simpatizanþii dreptei aprobã aceastã idee,
faþã de numai 45% dintre simpatizanþii stân-
gii.  Pentru francezi, prioritãþile guvernului
trebuie sã fie lupta împotriva propagandei
jihadiste ºi a radicalizãrii, securitatea inter-
nã ºi lupta contra terorismului internaþio-
nal.  Ancheta a fost realizatã pe un eºantion
reprezentativ de 1.088 de francezi recru-
taþi telefonic ºi apoi chestionaþi pe internet
la 18 ºi 19 noiembrie 2015.

nisterului rus pentru Situaþii de Urgenþã. „Prin
decizie a conducerii republicii Crimeea, în
peninsulã a fost instauratã starea de urgen-
þã”, a declarat ministerul. Peninsula Crime-
ea, anterior republicã autonomã ºi rusofonã
a Ucrainei, a fost anexatã de Federaþia Rusã
în martie 2014, dupã un referendum organi-
zat în Crimeea dupã rãsturnarea de la putere
la Kiev a preºedintelui prorus Viktor Ianu-
kovici. Þãrile democrate considerã ilegal re-
ferendumul ºi nu recunosc anexarea. În urma
întreruperii curentului electric primit din Ucrai-

na, „generatoarele republi-
cii Crimeea au fost puse în
funcþiune. La ora 01.20,
oraºele Simferopol, Ialta ºi
Sakî erau parþial conectate”,
a informat Ministerului pen-
tru Situaþii de Urgenþã. Spi-
talele ºi alte instituþii de bazã
sunt alimentate cu energie
de cãtre generatoare, a pre-
cizat ministerul. Potrivit
agenþiei ruse de presã TASS,
electricitatea furnizatã de

Ucraina alimenteazã în mod normal Peninsu-
la Crimeea prin patru linii de înaltã tensiune.
Douã dintre aceste linii au fost sabotate în
cursul nopþii de joi spre vineri, potrivit agen-
þiei de presã ucrainene UNIAN. Compania
energeticã de stat ucraineanã, Ukrenergo, a
publicat fotografii ale unui pilon electric do-
borât ºi altuia avariat. Potrivit acesteia, natu-
ra pagubelor aminteºte de un act de sabotaj,
posibil cu „folosirea de dispozitive explozi-
ve”. Agenþia rusã RIA Novosti a informat cã
sabotajul a avut loc în regiunea Herson, în
nordul Crimeii, pe teritoriul ucrainean. Cele-
lalte douã linii de înaltã tensiune par sã fi fost
ºi ele scoase din funcþiune de o explozie în
cursul nopþii de sâmbãtã spre duminicã. „Pi-
lonii tocmai au fost distruºi!!!”, a scris pe
Facebook în primele ore ale zilei de ieri un
oficial din Ministerul ucrainean de Interne,
Ilia Kiva. Responsabilitatea pentru aceste acte
de sabotaj nu a fost stabilitã. Aºa-numitul
vicepremier al republicii Crimeea, Mihail
ªeremet, citat de agenþia TASS, a declarat
cã peninsula poate sã îºi asigure numai ju-
mãtate din necesarul de energie electricã.
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Anunþul tãu!
ANAF – Direcþia Generalã

Regionala a Finantelor Publi-
ce Craiova - Administraþia Ju-
deteana a Finanþelor Publice
Dolj, organizeazã în data de
09.12.2015, ora 10 la sediul
sãu din Craiova, str. Mitropo-
lit Firmilian, nr. 2, în confor-
mitate cu prevederile art. 159,
alin. 3, lit.d,din Ordonanþa Gu-
vernului nr. 92/2003, privind
Codul de Procedurã Fiscalã,
republicatã, vânzarea in bloc
prin licitaþie a ansamblului
imobil compus din teren in-
travilan în suprafaþã de 1.880
mp sº construcþiile C1,C2,C3,
situate în judeþul Dolj, locali-
tatea Craiova, strada Elena Te-
odorini nr. 3A, înscris în Car-
tea funciarã  nr. 223671 a lo-
calitãþii Craiova, nr. cadastral
21417, preþ de pornire al lici-
taþiei dupã cum urmeazã: te-
ren – 1.097.000 lei, C1 – 53.000
lei, C2 – 44.000 lei, C3 – 39.000
lei (exclusiv TVA*) aparþinând
SC METROLEMN  SA ca ºi
garant ipotecar al debitorului
SC ATLAS SA, CUI 2324054,
strada Sãrarilor, nr. 7, locali-
tatea Craiova, judeþul Dolj.
Preþurile nu includ TVA. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri
sã înºtiinþeze despre aceasta
organul de executare, înain-
te de data stabilitã pentru vân-
zare. Pentru participarea la li-
citaþie ofertanþii trebuie sã de-
punã, cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei, urmãtoarele

Anunþul tãu!
documente: ofertã de cumpã-
rare, dovada plãþii taxei de
participare; împuternicirea
persoanei care îl reprezintã
pe ofertant (procurã special
legalizatã); pentru persoane-
le juridice de naþionalitate ro-
mânã,copie dupã certificatul
unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comer-
tului; pentru persoanele fizi-
ce române, copie dupã actul
de identitate; dovada emisã
de creditorii bugetari cã nu au
obligaþii bugetare restante.O-
ferta de cumpãrare se va pre-
zenta în scris organului de
executare, însoþitã de dova-
da plãþii sumei reprezentând
10% din preþul de pornire a
licitaþiei pânã în ziua de
08.12.2015. Taxa de participa-
re se va achita in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062,
CUI 4830007. Pentru relaþii su-
plimentare vã puteþi adresa Ad-
ministraþiei Judeþene a Finanþe-
lor Publice Dolj, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, Serviciul Executa-
re Silitã Contribuabili Mijlocii, la
camera 406, tel:  0251/402277.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

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.
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OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comer-
cialã angajeazã dul-
gheri - fierari. Salariu
motivant, punct de
lucru Stadion Oble-
menco- Craiova. Te-
lefon: 0726/513.672,
0766/334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGO-
PED PENTRU LIM-
BA ITALIANÃ,
GERMANÃ SAU
FRANCEZÃ. Tele-
fon: 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 superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabili-
tate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
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, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter.  Telefon:
0762/280.739.

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

Vând sau schimb
cu o camerã cãmin
Craiova, casã locui-
bilã comuna Peri-
ºor + dependinþe,
apã curentã, cana-
lizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Telefon:
0727/316.893.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte,
grãdinã în Livezi - Po-
dari, ªoseaua Naþio-
nalã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu HO-
RATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.

Casã mare boie-
reascã cu toate utili-
tãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã,
pensiune, firmã. Te-
lefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral
3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.

VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3
camere + anexã
cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, co-
muna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5
camere, 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 ho-
tel Onix. Telefon:
0766/250.327.

ANUNT PUBLIC 1

Primãria Municipiului Craiova având sediul in Str.
A.I.Cuza, nr. 7, Municipiul Craiova, titular al Planului
de mobilitate urbanã durabilã pentru polul de creºtere
Craiova  (parte a proiectului: “Planuri de Mobilitate Ur-
banã Durabilã pentru Polii de Creºtere din România  –
Lot 2: Craiova, Iaºi, Poiesti”, elaborat de BERD si PTV
GROUP - SEARCH CORPORATION – TTK, în cadrul
contractului încheiat de BERD si MDRAP, finanþat prin
POR 2007-2013), anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere a avizului de mediu pentru
planul menþionat ºi declanºarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã la sediul APM
Dolj cu sediul în str. Petru Rareº, nr. 1, Municipiul Craiova,
judeþul Dolj, de luni pânã vineri între orele 800 – 1600.

Observaþii/comentarii ºi sugestii  se primesc în scris la
sediul A.P.M Dolj , în termen de 18 zile de la data publi-
cãrii anunþului.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

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

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.

Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intra-
vi lan, 400 mp,
com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. 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 uti-
litãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã
în Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T,
fabricaþie 1998,
62.000 Km proprie-
tar. Telefon: 0720/
927.206.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1310. Te-
lefon: 0770/333.559;
0351/401.251.

LOGAN Prestige,
1,6 16V, 2009,
62.000 km, full, pro-
prietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009.
Peugeot 206 an fa-
bricaþie 2008, benzi-
nã ºi GPL. Telefon:
0755/010.320.
Superîntreþinutã,
distribuþie schimba-
tã recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro;
Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, bu-
telii naragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Tricicletã copiii preþ-
90 lei negociabil, cã-
ruþ copil sport- 40 lei,
negociabil.Telefon:
0351/ 181.202.
Vând centralã termi-
cã electricã tip EK-
COL 1 NF 8- 500lei,
Vanã deviatoare 3
cai SF 20E- 200 lei,
Boiler- 100 l Romstal
– 200 lei. 0745/
350.608.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabi l .  Telefon:
0351/ 446.918.

Vând frigider ARC-
TIC (patru sertare la
congelator) cazan
de þuicã 100 litri. Te-
lefon: 0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de
marmurã 1200/100 -
scrisã - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, foto-
lii, ºifonier, mobilã bu-
cãtãrie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz, fri-
gider, masã, scaune,
saltea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich di-
mensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare (titular)

Consiliul Judeþean Dolj anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj, pentru
proiectul.. Modernizare DJ 561B, Segarcea (DJ 561) – Drã-
nic-Padea-Valea Stanciului-Horezu Poenari-Gângiova-Co-
moºteni-Zãval (DN 55A), tronsonul I Km 0+000-12+130 ºi
tronsonul II Km 12+130-24+260., propus a fi amplasat în
...oraºul/comuna: Segarcea, Drãnic, Valea Stanciului, satele:
Drãnic, Padea, Valea Stanciului, Horezu Poenari judeþul Dolj.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http//apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare pânã la data de..27.11.2015.
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Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televi-
zor color Philips 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circu-
lar. 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 Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1 ladã
frigorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.

Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc
155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, canis-
trã aluminiu  20 litri
nouã, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon:
0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pen-
tru o camerã cãmin
Valea Roºie parter
sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

CASE
Cumpãr casã Cra-
iova, exclus Catar-
giu, Brestii, Roma-
neºti. Telefon: 0768/
235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Mobilat, douã ca-
mere – zona: Victor
Papilian. Telefon:
0723/737.611.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã loia-
lã, sincerã cu locuin-
þã 1,65- 70/80, plãcu-
tã, fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.
Domn 61 ani, vãduv,
pensionat 1,79/85 do-
resc doamnã 55/61
ani fizic plãcutã, fãrã vi-
cii .Rog seriozitate. Te-
lefon: 0720/582.934.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte
profitabil. Telefon:
0723/684.511.

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

PIERDERI
PIERDUT carte de
intervenþii la casa de
marcat DATECS
N1P500TR seria
11008968. O declar
nulã.

DECESE
Familiile George
Socoteanu ºi Silviu
Lefelman regretã
profund decesul
cumnatului ºi un-
chiului SILVIO PO-
POVICI ºi transmit
familiei îndoliate în-
treaga compasiune
ºi sincere condo-
leanþe! Dumnezeu
sã-l ierte ºi sã-l odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Plecatã spre Timiºoara fãrã
întãriri de la prima echipã, ba mai
mult, cu un lot de doar 15 jucã-
tori, CS U II Craiova a avut o
prestaþie meritorie, sâmbãtã, în
faþa liderului ASU Poli, cedând cu
0-1 ºi doar în ultimul minut al pre-
lungirilor (90+7), când alb-albaº-
trii evoluau ºi cu un om mai pu-
þin, dupã o eliminare a lui Robert
Gârbiþã.

Bãnãþenii au controlat prima
parte a întâlnirii, dar au gãsit cu
mare greutate drumul spre butul
craiovean. Totuºi, au irosit douã
bune oportunitãþi: Birãu, cap la
colþul lung dupã un corner, însã
mingea a trecut prin faþa porþii
(30) ºi din nou Birãu, cu un ºut
fãrã preluare de la peste 25 de
metri, pe centrul porþii, respins
în faþã de goalkeeperul Popescu
(44).

Repriza secundã a fost mai
animatã, cu timiºorenii atacând în
valuri, iar bãieþii lui Mogoºanu
stând la cutie, gata sã dea lovitu-
ra pe contraatac. Una dintre cele
mai mari ocazii ale disputei s-a
consumat în minutul 59, atunci
când Stefanovici a centrat de pe
dreapta, gãsindu-l perfect în faþa
porþii pe Þugui, dar lovitura de
cap a fost respinsã cu un reflex
uluitor în corner de Popescu. ªi

LIGA A III-A – ETAPA A 13-A

Universitatea II – rãpusã în fief-ulUniversitatea II – rãpusã în fief-ulUniversitatea II – rãpusã în fief-ulUniversitatea II – rãpusã în fief-ulUniversitatea II – rãpusã în fief-ul
liderului la ultima fazãliderului la ultima fazãliderului la ultima fazãliderului la ultima fazãliderului la ultima fazã

Seria 4
Vineri: ACSO FILIAªI – Naþional Sebiº 0-0, Mu-

nicipal Lugoj – Performanþa Ighiu 1-3, Mãgura Cis-
nãdie – Nuova Mama Mia Becicherecul Mic 2-2.

Sâmbãtã: ASU Poli Timiºoara – CS U II CRAIO-
VA 1-0,  Minerul Motru – Pandurii II 1-0, Metalurgis-
tul Cugir – CS Ineu 1-0, Millenium Giarmata – Cetate
Deva 0-2. FC Hunedoara a stat.

1. Poli 31 9. Motru 14
2. Sebiº* 26 10. Deva 13
3. Ighiu* 25 11. Ineu 13
4. Cugir 25 12. Cisnãdie 13
5. Hunedoara 19 13. CS U II 11
6. Lugoj 19 14. FILIAªI 8
7. Becicherecul 18 15. Giarmata 5
8. Pandurii II 15
* - un joc în plus, 13 faþã de 12.

Seria 3
Vineri: CS Atletic Bradu – ACS PODARI 3-1.
Sâmbãtã: CS Afumaþi – CS ªtefãneºti 0-1,

Sporting Roºiori – FC Aninoasa 0-0, Urban Titu –
Inter Olt Slatina 1-0, Concordia Chiajna II – Dini-
cu Golescu Câmpulung 2-0, SCM Piteºti – AFC
Hãrman 4-0, FC Voluntari II – Sporting Turnu
Mãgurele 3-0.

1. Inter Olt 29 8. Chiajna II 18
2. Câmpulung 27 9. Roºiori 16
3. Afumaþi 23 10. PODARI 15
4. Voluntari II 22 11. ªtefãneºti 15
5. Mãgurele 22 12. Aninoasa 12
6. Bradu 20 13. Titu 12
7. Piteºti 20 14. Hãrman 5

Craiova a fost aproape de gol,
având o ºansã importantã în mi-
nutul 68. Goalkeeper-ul Fiºteag
a ieºit curajos, la marginea ca-
reului, pentru a-l bloca pe Jurj, a
respins pânã la Robert Petre, dar
optarul nostru a trimis peste poar-
ta goalã.

Asaltul liderului s-a înteþit pe
final, mai ales din momentul când
fundaºul stânga, Gârbiþã, a vã-
zut al doilea “galben”, luând mai
repede drumul vestiarelor. Vucea
a înscris unicul gol al meciului,
scuturând plasa cu un ºut din
unghi, la colþul lung, dintr-un
careu supraaglomerat.

ASU Politehnica: Fiºteag –
Stefanovici, Bilia, Gãlan, Taub –
Stancu – Birãu, Þugui, Marin, Vu-
cea – Tulcan. Au mai intrat Giuri-
cici, Ghinescu, Bãdãuþã ºi Codrea.
Antrenor: Sorin Brîndescu.

CSU II Craiova: L. Popescu
– Ghincea, Hreniuc, Drãghici,
Gârbiþã – Ciocotealã, Florea, Ar-
mãºelu – Geaniniu, Jurj, R. Pe-
tre. Au mai intrat Cãle, Covrta-
novic ºi Lãzãrescu. Antrenor
Daniel Mogoºanu.

Runda viitoare, penultima a
turului, Craiova primeºte vizita
“lanternei” Millenium Giarma-
ta. Tot atunci, în aceeaºi Serie
4, ACSO Filiaºi, care vineri a re-

mizat “alb”, pe teren propriu, cu
Naþional Sebiº (meci inserat în
ediþia de weekend), va întâlni,
în deplasare, ocupanta ultimei
poziþii a podiumului, Performan-
þa Ighiu.

ACS Podari, cealaltã grupare
doljeanã din eºalonul 3, dar în
Seria 3, a jucat de asemenea vi-
neri, pierzând cu 1-3 la Atletic
Bradu (ªerban 33 / Iamandi 13,
Tãnãsie 61, 90). A fost ultimul
joc din acest an al echipei pregã-
tite de Gigi Ciurea, podãrenii re-
venind în competiþie în primul
week-end al lunii martie, în de-
plasare, cu Sporting Roºiori.

Aflate pe primele douã poziþii
înaintea etapei, Recolta Ostroveni
ºi Tractorul Cetate au respectat
echilibrul din clasament, încheind
nedecis, sâmbãtã, scor 0-0, la ca-

LIGA A IV-A – ETAPA A 14-A

Remizã în derby. Cârcea profitã ºi trece la timonã
Recolta Ostroveni – Tractorul Cetate 0-0, Viitorul Cârcea – Progresul

Segarcea 3-1, Danubius Bechet – SIC Pan Unirea 1-0, Dunãrea Calafat –
Metropolitan Iºalniþa 3-0, Dunãrea Bistreþ – Luceafãrul Craiova 10-1,
ªtiinþa Malu Mare – Unirea Leamna 3-5.

1. Cârcea 30 7. Segarcea 24
2. Cetate* 30 8. Unirea 17
3. Bechet 29 9. Leamna 10
4. Ostroveni 29 10. Iºalniþa 9
5. Calafat* 28 11. Luceafãrul 7
6. Bistreþ 26 12. Malu Mare 1
* - un joc mai puþin.
Runda viitoare (28 noiembrie ora 11:00): Unirea Leamna – Viitorul

Cârcea, Tractorul Cetate – ªtiinþa Malu Mare, Luceafãrul Craiova – Da-
nubius Bechet, Metropolitan Iºalniþa – Recolta Ostroveni, SIC Pan Uni-
rea – Dunãrea Calafat, Progresul Segarcea – Dunãrea Bistreþ.

pãtul unei partide arbitrate de Se-
bastian Colþescu. De remiza din-
tre grupãrile dunãrene a profitat
Viitorul Cârcea, care a învins-o cu
3-1 pe Progresul Segarcea ºi a ur-

cat în fotoliul de lider. Nu se va
bucura însã foarte mult de acest
statut, deoarece miercuri, de la ora
14:00, este programatã restanþa
dintre ex-liderul Cetate ºi Dunãrea
Calafat.

Altfel, capul de afiº al rundei ce
vine este reprezentat de meciul din-
tre Segarcea ºi Bistreþ, unde gaz-
dele nu au voie sã piardã, dacã vor
sã mai spere cu ºanse reale la un
loc în sixtetul de play-off. În tur,
segãrcenii, autori ai unui start de
sezon excelent de sezon, obþineau
toate punctele puse în joc (2-1).

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

FC Botoºani – FC Voluntari, Pandurii
– Petrolul.

DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: HCM Rm. Vâlcea – U Cluj
/ 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Getafe – Rayo Vallecano.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:

FC Botoºani – FC Voluntari, Pandurii
– Petrolul.

DOLCE SPORT 2
22:00 – FOTBAL Anglia – Pre-

mier League: Crystal Palace – Sun-
derland.

SCM U CRAIOVA – U Cluj 3-0 (25-21, 25-8,
25-12), Tricolorul Ploieºti – Unirea Dej 2-3, Explo-
rãri Baia Mare – Tomis Constanþa 3-2, CSM Bucu-
reºti – Arcada Galaþi 0-3, Dinamo Bucureºti – Piatra
Neamþ 3-0. Partida Municipal Zalãu – AS VC Caran-
sebeº s-a disputat asearã.

1. Caransebeº* 12 7. Constanþa 8
2. CRAIOVA 12 8. CSM Buc. 6
3. Baia Mare 11 9. Dej 5
4. Ploieºti 10 10. Dinamo 4
5. Galaþi 9 11. Piatra N. 1
6. Zalãu* 8 12. Cluj 1
* - un joc mai puþin.
Etapa viitoare, miercuri, SCM U Craiova va juca

pe terenul Unirii Dej.

Penicilina Iaºi – SCM U CRAIOVA 3-0 (25-18,

25-21, 25-16), CS U Cluj – CSM Târgoviºte 1-3, Ra-

pid – CSM Bucureºti 0-3, Dinamo Bucureºti – Medi-

cina Tg. Mureº 2-3, CSM Lugoj – Unic Piatra Neamþ

3-0, Alba Blaj – ªtiinþa Bacãu 3-1.

1. CSM Buc. 21 9. Tg. Mureº 11

2. Târgoviºte 21 8. Lugoj 11

3. Alba Blaj* 20 9. Piatra N. 7

4. Dinamo 19 10. CRAIOVA* 6

5. Bacãu 11 11. U Cluj 3

6. Iaºi 11 12. Rapid 0

* - un joc mai puþin.

Runda urmãtoare, sâmbãtã, SCM U Craiova pri-

meºte vizita lui CSM Lugoj.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 –
ETAPA A 5-A

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 –
ETAPA A 8-A

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1
16:00 – CURLING (F) – Campio-

natul European, la Esbjerg, în Dane-
marca / 23:00, 1:30 – HALTERE (F,
M) – Campionatul Mondial, la Hous-
ton, în Statele Unite.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstrak-

lasa: Gornik Zabrze – Wisla Cracovia /
21:15 – FOTBAL Germania – 2Bundes-
liga: Nurnberg – Braunschweig.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pan-

durii – Petrolul.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: FC

Botoºani – FC Voluntari.
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1. Astra 18 11 4 3 31-22 37
2. Viitorul 17 9 5 3 32-16 32
3. Steaua 17 8 6 3 23-15 30
4. Pandurii 17 8 6 3 21-15 30
5. Dinamo 17 7 6 4 19-18 27
6. ASA 17 6 8 3 19-13 26
7. Craiova 18 7 5 6 21-15 26
8. CSMS Iaºi 18 6 5 7 14-20 23
9. CFR Cluj 18 7 7 4 24-17 22
10. ACS Poli 18 3 7 8 14-24 16
11. Concordia 18 3 5 10 16-27 14
12. Botoºani 17 2 7 8 16-28 13
13. Voluntari 17 1 7 9 13-27 10
14. Petrolul 17 1 8 8 10-18 5

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XVIII-a
Chiajna – „U” Craiova 0-2
Au marcat: Kay 26, Ivan 66.
CFR Cluj – CSMS Iaºi 0-0
Astra – ACS Poli 2-2
Au marcat: De Amorim 6, Budescu 87 – pen. / Zicu 30, Curtean 68.
Meciurile ASA – Viitorul ºi Dinamo – Steaua s-au jucat asearã.
FC Botoºani – FC Voluntari, astãzi, ora 18
Pandurii – Petrolul, astãzi, ora 20.30

ªtiinþa a fost nevoitã sã joace la
Chiajna pe sintetic ºi în echipament
negru, dar condiþiile nu mai contau,
fiindcã era un meci pe care craiovenii
trebuiau sã-l câºtige ºi în nãmol sau
la bustul gol dacã voiau sã-ºi pãstre-
ze ºansele de play-off. Deºi Madson
era refãcut, Sãndoi a acoperit absen-
þa lui Mateiu tot cu „improvizaþia”
Dumitraº, iar cei doi capverdieni abia
sosiþi au fost titulari ºi chiar au avut
prestaþii consistente. Dupã un sfert
de orã „de recunoaºtere”, oltenii au
început sã dea târcoale careului ilfo-
vean. Ivan a dat tonul, cu o ºerpuire
pe lângã Tincu, la care s-a opus Ia-
cob, ºi o loviturã de cap la care era
nevoie de „hawk-eye” pentru a se
constata golul. Au fost ocaziile care
au prefaþat deschiderea scorului. Zla-
tinski a executat o loviturã liberã în-
tre linia de fundaºi ºi portar, acolo
unde s-a intercalat Kay pentru a de-
via în poartã. A fost rimul gol reuºit
de un stoper al Craiovei de la reve-
nirea în Liga I. Pânã la pauzã, Rocha
a sprintat cãtre 2-0, dar pe sintetic
scãriþa se „simte” altfel ºi capver-
dianul a fost blocat de portar. Pure-
ce putea egala în cea mai favorabilã
situaþie pentru gazde, dar decarul
Chiajnei n-a piciorul de bazã pentru
finalizare ºi Bãlgrãdean a fost ocro-
tit. Dupã pauzã, Bawab a reuºit sã
ridice mingea peste poartã din 3
metri, la o centrare pe care era greu
sã n-o fructifici. Andrei Ivan ºi-a
confirmat debutul în tricolor cu o
prestaþie de vis, încununatã ºi cu un
gol. I-a ameþit pe adversari pe am-
bele benzi, s-a aflat ºi la serviciu ºi

Ca de obicei, Alexandru Tudor a þinut sã fie vedeta
serii ºi în multe momente a afiºat superioritatea ºi arogan-
þa care-l caracaterizeazã. Lui Nuno Rocha i-a acordat un
cartonaº galben gratuit, iar pe Popov l-a eliminat direct,
deºi bulgarul îi ceruse explicaþii pentru un fault dictat la
un duel umãr la umãr. Totodatã, în prima reprizã, se putea
dicta penalty la un fault asupra lui Bawab, iar M. Con-
stantinescu merita eliminat pentru un cot aplicat lui Po-
pov, nesancþionat nici mãcar cu galben. Asistentul Mik-
loº Nagy a mai semnalizat douã ofsaiduri imaginare, deºi
Ivan era pe linie cu fundaºii adverºi, iar Bawab plecase
din jumãtatea proprie. Din
cauza deciziilor lui Tudor, la
Ovidiu, în runda viitoare,
Universitatea nu va putea
miza pe Vãtãjelu, Popov ºi
Nuno Rocha, suspendaþi.
„Pentru urmãtorul joc o sã
avem unele probleme, Vãtã-
jelu, Rocha ºi Popov sunt
supendaþi. Sunt convins cã
avem jucãtori care pot sã-i
înlocuiascã. Vom juca ºi la
Viitorul ºi vom încerca sã
obþinem un rezultat pozitiv.
În ultimele partide s-a de-
monstrat cã am fost deza-
vantajaþi în multe momente”
a spus Emil Sãndoi.

Managerul general, Felix Grigore, a acuzat maniera de
arbitraj: „Am fost decimai. Nu am înþeles de ce i s-a acor-
dat cartonaºul galben lui Rocha. Este ceva incredibil. În
prima reprizã, Constantinescu trebuia eliminat pentru un
cot în figura lui Popov. Nu mai trebuie continuat aºa cu

TTTTTudor a fãcut ravagii în lotul ªtiinþeiudor a fãcut ravagii în lotul ªtiinþeiudor a fãcut ravagii în lotul ªtiinþeiudor a fãcut ravagii în lotul ªtiinþeiudor a fãcut ravagii în lotul ªtiinþei
arbitrajul. Suferim acum pentru cã nu putem sã-l recuzãm
pe Tudor, nu ne permite regulamentul. Problemele noas-
tre sunt mai vechi din punct de vedere al arbitrajelor. Am
preferat sã ne uitãm în propria curte, sã ne vedem proprii-
le greºeli ºi sã nu aruncãm pe spatele altora eºecurile, dar
aºa nu se mai poate. Au fost foarte multe faze cântãrite în
defavoarea noastrã: douã ofside-uri inexistente, la Ivan
ºi la Bawab, când au scãpat singuri spre poartã, o fazã
discutabilã a fost ºi când arbitri au considerat cã mingea
nu a intrat în poartã la lovitura de cap a lui Ivan. A mai
fost un penalti la Bawab”.

Nicu’or Bancu l-a caracte-
rizat cel mai bine pe Tudor,
spunând cã „se comportã de
parcã ar fi stãpânul terenului”-
: „Suntem supãraþi cã am avut
un om eliminat ºi nu ºtim de
ce. L-a întrebat pe domnul ar-
bitru ce s-a întâmplat ºi dom-
nul Tudor, cum este aspru, i-a
dat cartonaºul roºu. ªi eu i-am
cerut o explicaþie cã au fost
douã mingi pe teren ºi a înce-
put sã þipe la mine cã nu sunt
eu în mãsurã sã-i cer explica-
þie, de parcã ar fi stãpânul te-
renului. Nu înþeleg de ce se
comportã aºa arbitrii cu noi.

Noi încercãm sã ne facem treaba ºi sã câºtigãm ºi în faþa
arbitrilor ºi a echipei adverse”. ªi Sebastian Achim s-a
referit la arbitraj: „Domnul Tudor nu acceptã sã-i rãspunzi.
Eu eram chiar lângã Popov, care l-a întrebat ce a fãcut ºi
s-a dus, aºa hotãrât cum este felul lui, iar arbitrul s-a
supãrat ºi i-a dat al doilea galben ºi implicit roºu”.

Concordia Chiajna – Universitatea Craiova 0-2
Au marcat: Kay 25, Ivan 66

Stadion: Concordia, spectatori: 2.000
Concordia: Iacob 5 – Bãrboianu 4, Tincu 4, L. Ion 4 (78 Dina) 5, Bucuricã 4 – Bruno Madeira 4 (69 M.

Cristescu) 5, Giurgiu 6 – Lazãr 7, Purece 5, Serediuc 6 – M. Constantinescu 4 (61 Pena) 5. Antrenor: Cornel
ãlnar

Universitatea: Bãlgrãdean 6 – Achim 6, Kay 8, Popov 5, Vãtãjelu 6 – Bancu 7, Zlatinski 7 (90+2 Madson),
Dumitraº 6, Ivan 8 (85 Curelea) – Nuno Rocha 7, Bawab 6 (76 Iliev) 6. Antrenor: Emil Sãndoi.

Eliminat: Popov 73.
Arbitri: Alexandru Tudor – Miklos Nagy, Valentin Avram.

De Black Friday, echipamentul negru i-a priit ªtiinþei în
partida de la Chiajna, tranºatã clar de Ivan ºi compania

la finalizare ºi nu a uitat sã-ºi facã ºi
datoria în defensivã. La o cursã pe
stânga, puºtiul i-a strecurat o min-
ge lui Bawab, pe care iordanianul a
„ciupit-o” înainte de coliziunea cu
portarul, iar pe repingere Ivan a fost
prompt ºi precis. Rãmasã în inferio-
ritate din cauza aroganþei lui Tudor,
Craiova s-a apãrat impecabil ºi în
acelaºi timp a avut douã ºanse de a
face 3-0. Ivan n-a mai avut însã su-
flu sã finalizeze dupã un sprint ire-
zistibil, iar Zlatinski a folosit dreptul
pentru a exploata situaþia de gol,
spre norocul lui Iacob.

Sãndoi: „Victoria a fost
pe deplin meritatã”

Emil Sãndoi a evidenþiat la final
prestaþia jucãtorilor care ridicau pro-
bleme înainte de meci, considerând
totodatã cã victoria a fost pe deplin
meritatã.  „Ar fi trebuit sã avem mai
multe puncte dupã jocul pe care îl
prestãm ºi ocaziile pe care ni le cre-
ãm. Inclusiv în jocul cu Chiajna, în
afarã de cele douã goluri am mai avut
câteva ocazii clare: un cap al lui Ivan,
la care mingea a fost scoasã de pe
linia porþii, Rocha a scãpat singur
cu portarul, iar în repriza a doua Ivan
a ratat singur cu Iacob, Zlatinski ºi
Bancu la fel. Victoria noastrã este
pe deplin meritatã. Ne fãceam pro-
bleme înaintea acestui meci, pentru
cã ºi Kay ºi Rocha, dupã jocul de
marþi searã, de la echipa naþionalã a
Insulelor Capului Verde, au stat vreo
douã nopþi prin aeroport ºi prin

avion. Nici nu ºtiam sigur dacã o sã-
i folosim, dar ei ºi-au asumat respon-
sabilitatea jocului ºi au evoluat foar-
te bine. La fel, Ivan a avut o evolu-
þie bunã, ca de altfel la ultimele jo-
curi. Eu am mai spus-o: Ivan este
unul dintre cei mai buni jucãtori din

campionatul nostru ºi mã bucur cã
demonstreazã acest lucru pe teren.
O sã gãsim soluþii pentru meciul cu
FC Viitorul. Pânã acum improvizaþii-
le pe care le-am fãcut au dat roade.

Spre exemplu Dumitraº, care nu a
jucat mijlocaº central niciodatã ºi
joacã de trei, patru etape la noi ºi o
face foarte bine, a ºi reuºit sã înscrie
la CFR Cluj”.

„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday„All Blacks”, nicio reducere de Black Friday


