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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Au tãiat sute de hectare de pãdu-
re ca sã nu se spunã, Popescule, cã
noi trãim în codru.
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Cum adicã “sub presiunea strãzii”?Cum adicã “sub presiunea strãzii”?Cum adicã “sub presiunea strãzii”?Cum adicã “sub presiunea strãzii”?Cum adicã “sub presiunea strãzii”?
CTP rãmâne un jurnalist cu multe calitãþi, nu le mai enumerãm,

fiindcã am fãcut-o cu alte prilejuri, inclusiv, nu de mult, dupã pre-
zenþa sa la dezbaterea prilejuitã de Întâlnirile “SpectActor”, de la Teatrul Naþional “Marin Sorescu” din
Craiova. Domnia sa susþine într-un comentariu, postat pe site-ul Digi24, cã premierul Dacian Cioloº,
«trebuie sã aibã în minte cã a fost ales (n.r. desemnat) la presiunea strãzii. (...) Era normal ca
preºedintele sã desemneze un asemenea tehnocrat, în condiþiile în care partidele au fãcut
pasul înapoi, cu excepþia “nesemnificativã” a partidului domnului Tãriceanu».

Poliþia de Frontierã a anunþat cã a
fost suplimentat personalul de control
la Punctele de Trecere a Frontierei, im-
plicit la Calafat ºi Bechet, întrucât con-
troalele sunt mult mai amãnunþite, mo-
tiv pentru care verificãrile dureazã mai
mult. Oamenii legii încearcã astfel sã
previnã trecerea ilegalã a  frontierei
de cãtre persoane provenite din zonele
de conflict.
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Directorul interimar al TVR
ºi conducerea Parlamentului
vor discuta, mâine, pe tema
situaþiei TVR

Secretarul Camerei Deputaþilor
Niculae Mircovici a declarat, ieri,
cã Biroul Permanent a aprobat
întâlnirea pe care directorul
interimar al TVR, Irina Radu, a
solicitat sã o aibã cu reprezentanþii
conducerii Parlamentului, pentru a
discuta situaþia financiarã dificilã a
Televiziunii Publice. “Directorul
interimar al TVR, Irina Radu, a
solicitat o întâlnire cu conducerea
Parlamentului ºi Biroul Permanent
a aprobat ca miercuri, la ora 14.00,
sã aibã loc aceastã întâlnire, la
care va participa ºi preºedintele
Comisiei de culturã”, a declarat
secretarul Camerei Deputaþilor
Niculae Mircovivi.

În scrisoarea adresatã Biroului
Permanent, directorul interimar al
TVR atrage atenþia cã “Societatea
Românã de Televiziune se aflã
aproape de momentul imposibilitã-
þii de a funcþiona”, afirmând cã
“instituþia va intra în blocaj dupã
data de 20 noiembrie 2015”. “Vã
aduc la cunoºtinþã cã proiecþia
financiarã pânã la sfârºitul anului
se prezintã astfel: 30 noiembrie
2015 – deficit 5.500.000 lei; 31
decembrie 2015 – deficit
19.177.000 lei. La acestea se
adaugã perspectiva blocãrii
conturilor de cãtre ANAF din cauza
unor datorii istorice scadente în
perioada martie/ aprilie 2016, în
sumã de 15.500.000 de lei. Aºadar
vã informez cã instituþia va intra în
blocaj dupã data de 20 noiembrie
2015”, susþine Irina Radu în
scrisoarea adresatã Biroului
Permanent al Camerei Deputaþilor.

În scrisoarea pe care o semnea-
zã, directorul interimar al TVR
atrage atenþia asupra necesitãþii
modificãrii Legii 41 privind
organizarea ºi funcþionarea SRR ºi
SRTv, identificãrii unei soluþii
privind datoriile acumulate de
Televiziunea Publicã mai ales în
perioada 2006-2012, precum ºi
regândirii serviciilor oferite de
postul public de televiziune ca
acestea sã rãspundã nevoilor
societãþii.

Federaþia Naþionalã a Sindicate-
lor din Administraþie (FNSA) îi cere
preºedintelui Klaus Iohannis promul-
garea Legii privind aprobarea OUG
35/2015, ce prevede o creºtere sala-
rialã de 10%, ameninþând cã în caz
contrar programul de lucru în admi-
nistraþia publicã localã va fi întrerupt
zilnic.

Federaþia sindicalã i-a transmis,
ieri, o scrisoare deschisã preºedinte-
lui Klaus Iohannis, pentru a-i aminti
cã problemele generate de salariza-
rea deficitarã a angajaþilor din admi-
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Cererea justiþiei privind încuviinþarea
reþinerii ºi arestãrii preventive a senato-
rului Dan ªova va fi votatã în plen sãptã-
mâna viitoare, miercuri, a anunþat preºe-
dintele Comisiei juridice, Cãtãlin Boboc.
“Programul aprobat de Biroul Permanent
este acela ca mâine (astãzi – n.r.) Comisia
juridicã sã deschidã materialul ºi sã facã
ºi raportul, iar sãptãmâna viitoare, mier-
curi, pentru cã luni ºi marþi vor fi zile libe-
re, sã fie înaintat cãtre plen spre vot”, a
declarat Boboc, luni, la Senat. Boboc a
mai spus cã ªova va fi invitat luni sã stu-
dieze materialele la Comisia juridicã, dacã
va avea susþinere din partea membrilor
Comisiei juridice de la Senat. “Eu o sã
discut cu colegii mei de la Comisia juridi-
cã ºi o sã le sugerez ca astãzi (ieri - n.r.) sã
deschidem dosarele, cã avem timp sufi-
cient ºi poate chiar mâine sã întocmim
raportul”, a mai spus Boboc.

Preºedintele Comisiei juridice a mai spus cã, la
ºedinþa Biroului Permanent, PNL a propus ca cere-
rea sã intre în plen sãptãmâna aceasta, astãzi, însã
propunerea liberalilor nu a întrunit numãrul de
voturi în BP. Materialele de la Comisia juridicã, în
acest caz, însumeazã ºapte volume.

Cererea DNA privind reþinerea ºi arestarea pre-
ventivã a senatorului Dan ªova a ajuns vineri la
cabinetul preºedintelui Senatului, Cãlin Popescu
Tãriceanu, fiind trimisã Biroului Permanent al Se-

natului. Procurorii DNA au cerut aviz de la Senat
privind reþinerea ºi arestarea preventivã a senato-
rului Dan ªova. Potrivit procurorilor, în perioada
octombrie 2011 - iulie 2014, Dan ªova a pretins
sume de bani ºi a primit în total 100.000 de euro de
la o persoanã denunþãtoare, în schimbul traficãrii
influenþei sale reale pe care o avea pe lângã direc-
torul general al centralei de energie termicã (CET)
Govora SA, Mihai Bãlan, astfel încât acesta din
urmã sã asigure încheierea unui contract de asis-
tenþã juridicã cu o anumitã societate de avocaturã,

contract de tip abonament lunar, la o va-
loare de 10.000 euro pe lunã. Senatorul ar
fi folosit cea mai mare parte a banilor pri-
miþi pentru a achita un imobil cumpãrat în
Bucureºti.

Mihai Bãlan a fost reþinut joi de procu-
rorii DNA, care o zi mai târziu au cerut Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie arestarea lui
preventivã. Solicitarea a fost respinsã vi-
neri de instanþã, care a dispus luarea mã-
suri controlului judiciar, în dosarul în care
Bãlan este acuzat de abuz în serviciu, pen-
tru cã a încheiat un contract de asistenþã
juridicã cu o firmã, influenþat de senatorul
Dan ªova. Dan Bãlan a fost pus în liberta-
te, însã decizia nu este definitivã ºi a fost
contestatã de procurorii DNA la aceeaºi
instanþã.

Dan ªova este acuzat ºi în Dosarul Tur-
ceni-Rovinari, în care a fost trimis în jude-

catã alãturi de fostul premier Victor Ponta. În 25
martie, Senatul a respins cererea DNA privind reþi-
nerea ºi arestarea preventivã a lui ªova, care a
primit 79 de voturi “pentru” ºi 67 “împotrivã”, se-
natorii susþinând însã cã, potrivit regulamentului,
nu au fost întrunite condiþiile legale pentru apro-
bare. Decizia a fost luatã deºi Constituþia prevede
cã încuviinþarea cererii se face cu majoritatea se-
natorilor prezenþi. Votul a fost contestat la Curtea
Constituþionalã de cãtre PNL ºi a fost reluat în 2
iunie, când plenul a respins, din nou, cererea DNA.

Preºedintele Klaus Iohannis ºi
premierul Dacian Cioloº au avut, ieri,
la Palatul Cotroceni, o primã întâlnire
de la instalarea noului guvern, dis-
cuþiile vizând situaþia refugiaþilor în
contextul ultimelor evenimente din
Europa ºi proiectul bugetului de stat
pentru anul 2016. “Discuþiile au vizat
probleme de actualitate, precum si-
tuaþia refugiaþilor în contextul ultime-
lor evenimente din Europa ºi con-
strucþia bugetului de stat pentru anul
2016”, se aratã într-un comunicat de
presã al Administraþiei Prezidenþiale.

Potrivit sursei citate, în condiþiile
în care proiectul bugetului de stat ºi
bugetului asigurãrilor sociale trebu-
ie transmise cu celeritate Parlamen-
tului spre dezbatere ºi adoptare, “cei
doi oficiali au fost de acord cã actul
normativ trebuie sã aibã la bazã o vi-
ziune pe termen lung pentru dezvol-
tarea României astfel încât, în urmã-
toarele luni, sã poatã fi puse bazele
reformelor în domeniile cele mai im-
portante”.

Premierul Dacian Cioloº a decla-
rat, duminicã searã, cã Guvernul in-
tenþioneazã sã menþinã în buget mã-
surile din Codul Fiscal, dar ºi creºte-
rile salariale “în mãsura în care va fi

Dacã preºedintele nu va promulga legea privind majorarea cu 10% a salariilor,

Federaþia Naþionalã a Sindicatelor
din Administraþie ameninþã cu greva

nistraþia publicã localã, lipsa de mo-
tivare a acestora ºi, în consecinþã,
apariþia unui exod al profesioniºtilor
care îºi desfãºoarã activitatea în pri-
mãriile ºi consiliile judeþene din Ro-
mânia au dus la declanºarea conflic-
tului de muncã la nivel naþional, la
începutul anului, în sectorul “Admi-
nistraþie publicã”.

“În acest sens, sindicatele afiliate
federaþiei noastre au organizat ºi par-
ticipat, în data de 20.02.2015, la o pri-
mã formã de protest, ºi anume greva
de avertisment cu întreruperea pro-

gramului în intervalul orar 10.00-
10.30. A urmat, în data de 30.04.2015,
greva generalã de o zi, la care au par-
ticipat 32.000 de salariaþi din 20 de
consilii judeþene, 30 de municipii, 50
de oraºe ºi 2.800 primãrii de comune.
Spre surprinderea noastrã, dupã aces-
te acþiuni de protest, toate categoriile
de personal care îºi desfãºoarã activi-
tatea în sectorul bugetar au benefi-
ciat de majorãri salariale semnificati-
ve, în unele cazuri de pânã la 70 la
sutã, cu excepþia salariaþilor din admi-
nistraþia publicã localã”, se aratã în

scrisoare transmisã preºedintelui.
Sindicaliºtii îl informeazã pe pre-

ºedintele Klaus Iohannis cã, în aces-
te condiþii, au demarat acþiunea pen-
tru strângerea de semnãturi în vede-
rea declanºãrii grevei generale în ad-
ministraþia publicã localã, ca urmare
a faptului cã salariaþii din primãrii,
consilii judeþene ºi instituþiile subor-
donate acestora de pe întreg terito-
riul þãrii sunt cei mai slab plãtiþi sala-
riaþi din sectorul bugetar, peste 50 la
sutã dintre ei având salariul sub 1.200
de lei pe lunã.

Iohannis a discutat cu Cioloº despre situaþia refugiaþilor ºi bugetul pe 2016
posibil”, arãtând cã, în ceea ce pri-
veºte majorarea cu 10 la sutã a sala-
riilor pentru bugetari trebuie aºtep-
tatã promulgarea. “Trebuie sã aºtep-
tãm promulgarea, oricum, în scena-
riile de calcul pe care o sã le facem, o
sã luãm ºi acest lucru în considerare,
dar trebuie sã vedem ce se întâmplã

cu finalizarea, sã spun aºa, a proce-
sului legislativ. Cel mai mult ce pu-
tem noi face cu bugetul este sã îm-
pingem deficitul pânã la 3 la sutã, sã
nu depãºeascã 3 la sutã. ªi aºa ris-
cãm pe termen lung sã avem proble-
me de credibilitate care riscã sã afec-
teze investiþiile în economia româ-

neascã, dar în momentul de faþã cred
cã am avea argumentele sã putem
justifica un deficit de pânã la 3 la
sutã”, a arãtat Cioloº, la Digi 24. Pri-
mul-ministru a subliniat faptul cã
aceste creºteri salariale cu 10 la sutã
trebuie însoþite de “un pachet de in-
vestiþii”.



cuvântul libertãþii / 3marþi, 24 noiembrie 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

CTP rãmâne un jurnalist cu multe cali-
tãþi, nu le mai enumerãm, fiindcã am fã-
cut-o cu alte prilejuri, inclusiv, nu de mult,
dupã prezenþa sa la dezbaterea prilejuitã
de Întâlnirile “SpectActor”, de la Teatrul
Naþional “Marin Sorescu” din Craiova.
Domnia sa susþine într-un comentariu,
postat pe site-ul Digi24, cã premierul Da-
cian Cioloº, «trebuie sã aibã în minte
cã a fost ales (n.r. desemnat) la presi-
unea strãzii. (...) Era normal ca preºe-
dintele sã desemneze un asemenea
tehnocrat, în condiþiile în care parti-
dele au fãcut pasul înapoi, cu excepþia
“nesemnificativã” a partidului domnu-
lui Tãriceanu». Domnul Cristian Tudor
Popescu excela odinioarã, prin logica sa
brici, graþie cãreia construia raþionamen-
te implacabile. De data aceasta rãmânem
încurcaþi, fiindcã “presiunea strãzii” ºi
“pasul înapoi al partidelor” sunt sintagme

Cum adicã “sub presiunea strãzii”?Cum adicã “sub presiunea strãzii”?Cum adicã “sub presiunea strãzii”?Cum adicã “sub presiunea strãzii”?Cum adicã “sub presiunea strãzii”?
MIRCEA CANÞÃR

incompatibile. Domnul Cristian Tudor Po-
pescu poate avea dreptate când afirmã cã
“acest parlament mai are un singur lu-
cru de fãcut pentru România: sã se di-
zolve”. Dezideratul trebuie sã se producã
imediat dupã ruperea USL, moralmente
discutând, fiindcã dincolo de numãrul
excesiv de parlamentari ºi calitatea îndo-
ielnicã a majoritãþii acestora, atunci s-a
produs desconsiderarea nesimþitã a votu-
lui popular. Teza cã “oamenii au ieºit în
stradã ºi ar putea reveni oricând” sunã
straniu. Prognoza pare hazardatã, dacã nu
ºi riscantã. Nu pentru cã într-o democra-
þie europeanã oamenii nu pot ieºi în stra-
dã, sã protesteze, ci pentru cã tot ceea ce
s-a întâmplat în Capitalã, în urma eveni-
mentelor de la Clubul Colectiv, trebuia sã
aibã aceeaºi amplitudine ºi în restul mari-
lor oraºe ale þãrii. Unde, din pãcate, fiorul
protestelor nu a fost precumpãnitor ci-

vic, de sorginte exclusiv moralã, ci pre-
ponderent politic, prin aportul manifestan-
þilor din câmpul opoziþiei. Altminteri în
hibernare prelungitã, indiferent de ano-
timp. Întreþinându-se o repulsie organicã
faþã de partidele politice, cu nimic mai alt-
fel decât cele din Europa, identic de bre-
ze, avem o dificultate cu democraþia. Nu
poþi soma un parlament – organul repre-
zentativ al poporului român ºi unica auto-
ritate legiuitoare a þãrii – cu “capul la
cutie”. De acord cu CV-ul tehnocratului
Dacian Cioloº, specializat la nivel înalt,
stagiu de comisar european, apoi de con-
silier pe lângã preºedintele Comisiei Eu-
ropene, Jean Claude Juncker, ºi aºa mai
departe, adicã soluþia optimã, într-un
moment delicat de crizã politicã. Mai ales
cã omul a ºi spus duminicã seara, la “Im-
parþial” (Digi 24) cã nu are ambiþia sã
rãmânã premier ºi dupã 2016: “Am pri-

mit un mandat pentru un an de zile, în
care sã fac anumite lucruri (...) în aºa
fel încât dupã sfârºitul anului 2016 sã
se continue un proiect de construcþie,
cu un guvern politic, legitim ºi legiti-
mat prin vot”. Dupã toate aparenþele, fi-
indcã duminicã premierul Dacian Cioloº a
oferit douã interviuri, in extenso, se pare
cã inclusiv domnia sa a înþeles, înaintea
altora, ce trebuia înþeles: se aflã la o rãs-
cruce de drumuri. Din care, dorinþa arzã-
toare rãmâne aceea de a ieºi cât mai ono-
rabil cu putinþã. Deocamdatã, fiindcã a mai
fãcut parte dintr-un guvern al þãrii, ºi ºtie
mecanismele guvernãrii, nu are de partea
sa nici o majoritate parlamentarã certã, ºi
nici un cabinet “ales pe sprânceanã”. Cu-
noscând bine, bãnuim, atât politicienii fran-
cezi cât ºi cei belgieni, actualul premier
poate constata cã “metehnele” autohtoni-
lor nu diferã prea mult. Dimpotrivã.

Proiectul de hotãrâre a preluat
integral regulamentul de aplica-
re a taxei de salubrizare pe care
a fost prezentat în dezbaterea
publicã de luna trecutã. Autori-
tãþile locale motiveazã introdu-
cerea acestei taxe de salubriza-
re cu faptul cã nu toþi locuitorii
municipiului Craiova plãtesc la
Salubritate pentru ridicarea gu-
noiului menajer. „La nivelul mu-
nicipiului Craiova, nu toþi bene-
ficiarii serviciului de salubritate
au încheiate contracte cu ope-
ratorul de salubrizare sau refu-
zã sã achite contravaloarea ser-
viciilor efectuate oraºului, drept
pentru care se propune institui-
rea unei taxe speciale de salu-
brizare, pentru a se putea aco-
peri cheltuielile necesare salubri-
zãrii oraºului, pentru persoanele
fizice ºi juridice care nu au în-
cheiate contracte cu operatorul

Taxa de salubrizare, la votul consilierilor municipali
Consilierii municipali voteazã, în ºedinþa de

joi, introducerea taxei de salubrizare în Craio-
va. Dacã votul lor va fi pozitiv ºi proiectul va
trece, autoritãþile locale vor începe sã-i taxeze
pe craiovenii care nu au contracte cu Salubrita-
tea începând cu data de 1 ianuarie 2016.

de salubrizare, sau care con-
tracte au fost reziliate ca urma-
re a neplãþii prestaþiei efectuate
de cãtre operator”, se specificã
în raportul care însoþeºte pro-
iectul de hotãrâre.
Cuantumul de 7 lei pe lunã
pe persoanã a fost pãstrat

La primul articol, se aprobã in-
stituirea taxei speciale de salubri-
zare ºi se specificã persoanele
care datoreazã aceastã platã la
bugetul local, fiind vorba de uti-
lizatori, persoane fizice ºi juridi-
ce, care nu deþin contract înche-
iat cu operatorii serviciului de sa-
lubrizare din municipiul Craiova.
La articolul doi se stabileºte
cuantumul taxei speciale de sa-
lubrizare pentru anul 2016, care
este de 7 lei pe lunã pe persoanã,
pentru persoane fizice ºi de 77
lei pe lunã pe metru cub, pentru

persoane juridice. Proiectul pre-
vede ca aceeaºi sumã sã fie achi-
tatã ºi de persoanele fizice care
exercitã urmãtoarele profesii:
medicale, de avocaturã, notaria-
le, de expertizã contabilã, de ex-
pertizã tehnicã, de consultanþã
fiscalã, de contabil autorizat, de
consultant de plasament în va-
lori imobiliare, de arhitecturã, de
executare judecãtoreascã, cele
autorizate sã execute lucrãri de
specialitate din domeniile cadas-
trului, geodeziei ºi cartografiei
sau alte profesii asemãnãtoare.
Amenzi pentru neplata
acestei taxe

O altã prevedere a regulamen-
tului de aplicare stabileºte cã per-
soanele fizice sunt obligate la pla-
ta acestei taxe pânã la data de 25
a fiecãrei luni, iar suma va fi cal-
culatã în funcþie de numãrul de
persoane din fiecare familie, res-
pectiv numãrul locatarilor exis-
tenþi la adresa respectivã (membri
de familie, rude, chiriaºi, flo-
tanþi). Proprietarul imobilului,
care nu are încheiat contract pen-
tru colectare deºeuri menajere ºi
nemenajere cu SC Salubritate
Craiova, are obligaþia sã depunã
o declaraþie în vederea stabilirii
taxei de salubrizare, cuprinzând
toate persoanele care locuiesc la
acea adresã. Persoanele juridice
au ºi ele obligaþia de a comunica
operatului de salubritate volumul
de deºeu generat pe lunã, dupã
cum am arãtat mai sus acesta fi-
ind criteriul dupã care sunt taxa-
te. Nedepunerea declaraþiei de
impunere, precum ºi depunerea
acestora peste termen, constitu-
ie contravenþie ºi se sancþionea-
zã, potrivit regulamentului, cu
amendã cuprinsã între 200 lei ºi
500 lei.

Tarifele contractuale sunt
puþin mai mici

Autoritãþile locale se aºteaptã

ca taxa de salubrizare sã fie plã-
titã de craiovenii care locuiesc
la case, aceºtia evitând pe cât
posibil, pânã acum, sã încheie
contracte cu Salubritatea. În
ceea ce priveºte tarifele pe care
le practicã Salubritatea, acestea
au rãmas neschimbate din apri-
lie 2013, când a fost aprobatã
ultima majorare a preþurilor per-
cepute de SC Salubritate Craio-
va SRL pentru strângerea de de-
ºeuri atât de la populaþie, cât ºi
de la agenþii economici. Astfel,
persoanele fizice care au con-
tracte cu operatorul de salubri-

tate datoreazã 5,65 lei pe persoa-
nã pe lunã (cu 1,35 de lei mai
puþin decât taxa de salubrizare
nou instituitã), iar agenþii econo-
mici sunt taxaþi cu 61,96 lei pe
metru cub pe lunã. În cazul în
care, la rampa de gunoi, a fost
aruncat moloz provenit din con-
strucþii, acest tip de deºeuri se
taxeazã separat de cãtre Salubri-
tate, iar tariful este de 169,64 lei
pe metru cub. Colectarea ºi
transportul deºeurilor municipa-
le este taxat cu 121,35 lei pe
metru cub.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, Ion Verde ºi-a omorât în
bãtaie soþia, pe Crina Verde, de 50
de ani, la locuinþa comunã, din sa-
tul Murta, comuna Dobreºti. An-
chetatorii au fost anunþaþi pe 24
august a.c., în jurul orei 3.00, cã în
locuinþa familiei s-a petrecut o tra-
gedie. În urma cercetãrilor efectua-
te de poliþiºti ºi procurori s-a stabi-
lit cã Ion Verde, dupã ce a consu-
mat din plin bãuturi alcoolice ºi s-a
îmbãtat, pe fondul geloziei, suspec-
tând-o cã-l înºealã, a luat-o la bãta-
ie pe soþia sa, lovind-o repetat cu
pumnii ºi picioarele pânã când
aceasta nu a mai miºcat.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
în noaptea de duminicã spre luni, la
ora 01.15, lucrãtori ai Poliþiei oraºu-
lui Dãbuleni au fost sesizaþi prin 112
cu privire la producerea unui acci-
dent rutier soldat cu victime. La faþa
locului s-a deplasat echipa operativã
care a constatat, în urma cercetãri-
lor, faptul cã Marinel C., de 25 de
ani, din comuna Apele Vii, Dolj în
timp ce conducea un autoturism
Cielo, prin comuna Celaru, pe fon-
dul consumului de alcool, nu a adap-
tat viteza la condiþiile de drum, ca-

Reprezentanþii Poliþiei de Fron-
tierã au anunþat cã, în aceastã pe-
rioadã, în cooperare cu celelalte in-
stituþii care au atribuþii în punctele
de trecere a frontierei, efectueazã
verificãri amãnunþite asupra per-
soanelor ºi mijloacelor de transport
care tranziteazã frontiera, atât pe
sensul de intrare, cât ºi pe cel de
ieºire din þarã, în conformitate cu
prevederile legislaþiei interne ºi in-
ternaþionale.

Mãsura are caracter temporar,
scopul fiind prevenirea tranzitãrii
frontierei de cãtre persoane prove-
nite din state aflate în zonele de con-
flict, care pot derula activitãþi ce
reprezintã o ameninþare realã la adre-
sa securitãþii interne ºi externe. Ca
urmare a acestui fapt, în punctele
de frontierã de la graniþa cu statele
vecine se prefigureazã creºterea
timpilor de aºteptare pentru efec-
tuarea formalitãþilor de frontierã. În

Controale le  amãnunþ i teControale le  amãnunþ i teControale le  amãnunþ i teControale le  amãnunþ i teControale le  amãnunþ i te
aglomereazã puncteleaglomereazã puncteleaglomereazã puncteleaglomereazã puncteleaglomereazã punctele
de trecere a frontiereide trecere a frontiereide trecere a frontiereide trecere a frontiereide trecere a frontierei

Poliþia de Frontierã a anunþat cã a fost suplimentat personalul de
control la Punctele de Trecere a Frontierei, implicit la Calafat ºi Bechet,

întrucât controalele sunt mult mai amãnunþite, motiv pentru care verificã-
rile dureazã mai mult. Oamenii legii încearcã astfel sã previnã trecerea
ilegalã a  frontierei de cãtre persoane provenite din zonele de conflict.

acest sens, au fost dispuse toate
mãsurile aflate în competenþa insti-
tuþiei pentru reducerea timpilor de
aºteptare ºi asigurarea unui control
operativ ºi civilizat. Astfel, s-au luat
mãsuri de suplimentare a persona-
lului care îºi desfãºoarã activitatea
la controlul documentelor ºi de
creºtere a numãrului arterelor de
control din punctele de frontierã.
Pentru evitarea aglomerãrilor, Poli-
þia de Frontierã Românã recoman-
dã participanþilor la trafic tranzita-
rea tuturor punctelor de frontierã
existente la graniþã, astfel încât sã
se preîntâmpine apariþia suprasoli-
citãrilor doar a unora dintre aces-
tea, din cauza unui numãr mare de
cãlãtori, într-un timp foarte scurt.
Poliþia de Frontierã anunþã cã va
continua sã întreprindã mãsuri fer-
me în toate zonele de competenþã
pentru combaterea eficientã a in-
fracþionalitãþii transfrontaliere.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au dispus, ieri,
începerea judecãrii procesului bãrbatului de 55
de ani, din comuna Dobreºti, care, în luna au-
gust, pe fondul geloziei, ºi-a omorât în bãtaie

soþia, pentru cã o bãnuia cã-l înºealã. Pentru
omor asupra unui membru de familie, infrac-
þiunea de care este acuzat, bãrbatul poate
primi între 15 ºi 25 de ani de detenþie.

Medicii de pe ambulanþa solici-
tatã la faþa locului n-au mai putut
decât sã constate decesul femeii.
În urma autopsiei, medicii legiºti
au stabilit cã femeia avea leziuni
din cap pânã-n picioare (trauma-
tism cranio-cerebral, fracturi cos-
tale etc.) rezultat al agresiunii su-
ferite. Autorul a fost adus la Cra-
iova, la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost au-
diat de procurorul de caz ºi a fost
reþinut pentru 24 de ore, iar o zi
mai târziu, pe 25 august, a fost
arestat preventiv pe o perioadã de
30 de zile, mãsura fiind prelungitã
ulterior de instanþã.

Pe 15 octombrie a.c. s-a înre-

gistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care bãrbatul a fost trimis în jude-
catã, în stare de arest preventiv,
iar dupã ce a fost analizat în pro-
cedura de camerã preliminarã, ju-
decãtorii au decis, ieri, sã înceapã
procesul, constatându-se legalita-
tea activitãþilor desfãºurate în ca-
uzã de anchetatori: „Constatã le-
galitatea sesizãrii instanþei cu re-
chizitoriul nr. 813/P/2015 din data
de 15.10.2015 al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj cu privi-
re la trimiterea în judecatã, în sta-
re de arest preventiv, a inculpatu-
lui Verde Ion, în prezent aflat în
stare de arest preventiv în Peniten-
ciarul Craiova, pentru sãvârºirea

infracþiunii de omor asupra unui
membru de familie. Constatã le-
galitatea administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã în cauza cu nr.813/P/2015
a Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj. Dispune începerea ju-

decãþii în cauzã. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã de la
23 noiembrie 2015. Menþine mã-
sura arestului preventiv dispusã
faþã de inculpatul Verde Ion”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului Dolj.

Doi tineri au fost rãniþi în urma
unui accident petrecut în noaptea de
duminicã spre luni, în comuna Celaru.
Poliþiºtii au stabilit cã evenimentul s-a
petrecut pe fondul consumului de
alcool ºi a vitezei neadaptate la
condiþiile de drum, ºoferul intrând cu
maºina într-un cap de pod.

rosabilul fiind umed, ºi a pierdut con-
trolul direcþiei, lovind un cap de pod.

În urma accidentului a rezultat
rãnirea uºoarã a conducãtorului
auto ºi a pasagerului Samuel B., de
21 de ani, din comuna Apele Vii,
Dolj, ambii fiind transportaþi la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru acordarea de îngri-
jiri medicale. Conducãtorul auto a
fost testat de poliþiºti cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/
l alcool pur în aerul expirat, iar la
unitatea medicalã i-au fost preleva-
te probe biologice în vederea stabi-
lirii alcoolemiei.

Un alt bãrbat, tot bãut, a fost rã-
nit într-un accident petrecut dumi-
nicã seara, pe drumul care leagã lo-
calitãþile Cerãt ºi Giurgiþa. Conform
reprezentanþilor IPJ Dolj, în jurul orei
19.30, Stelian U., de 46 de ani, din
Bãileºti, judeþul Dolj în timp ce con-

ducea un autoturism Audi pe D.J.
561, între comunele Cerãt ºi Giurgi-
þa, în condiþii de întuneric, la întâlni-
rea cu un autovehicul care circula
din sensul opus nu a redus viteza de
deplasare ºi a lovit o bicicletã nesem-
nalizatã pe care se deplasa Florin P.,
de 40 de ani, din comuna Giurgiþa.
Atât conducãtorul auto cât ºi bici-
clistul au fost testaþi cu aparatul eti-
lotest, în cazul conducãtorului auto
rezultatul fiind negativ, iar în cazul
biciclistului rezultând valoarea de
0,97mg/l alcool pur în aerul expirat.
În urma producerii accidentului a
rezultat vãtãmarea corporalã uºoarã
a biciclistului. „În ambele cazuri au
fost întocmite dosare penale ºi se
continuã cercetãrile sub aspectul
comiterii infracþiunii de vãtãmare
corporalã din culpã”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol.
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GEORGE POPESCU Media ca sursã a dezinformãriiMedia ca sursã a dezinformãriiMedia ca sursã a dezinformãriiMedia ca sursã a dezinformãriiMedia ca sursã a dezinformãriiDe parcã n-ar fi ajuns suferinþa ºi pani-
ca instalate în Franþa, ca de altfel, ºi prin
cele mai neaºteptate locuri de pe glob,
dupã atentatele de la Paris, manipularea,
uneori grosierã ce-a animat reþelele de so-
cializare, dar ºi alte mijloace mediatice ºi
chiar ºi o parte a lumii politice, a conti-
nuat sã funcþioneze, mult peste limitele
minimei decenþe, cu o iresponsabilã vigoa-
re în aceste ultime zile.

Informaþii de o falsitate flagrantã, alte-
le prefabricate pe câteva date reale în
punctul de pornire, apoi „gânduri-idei-pã-
reri” (obligaþia de a cita sursele care, sub
eticheta „ale noastre”, scapã de orice res-
ponsabilitate), fotografii mãsluite prin teh-
nica fotomontajului, false alarme ºi inepþii
ale unor imaginaþii bolnave au devenit, în
spaþiul virtual, arme nu mai puþin pericu-
loase decât mitralierele Kalaºnikov.

Tragedia din Paris nu putea scãpa gus-
tului dezinformãrii manipulatoare. Câte-
va dintre cele mai grave sfârºind prin a
tulbura chiar ºi mecanismele unor orga-
nisme specializate, precum cele ale ser-
viciilor secrete, s-au detaºat prin gradul
de improvizaþie. Un jurnalist occidental a

avut curiozitatea sã le identifice ºi sã le
structureze în patru macro categorii:
WhatsApp ºi social network, fantasma-
goriile unor politicieni, uzul imaginilor pes-
cuite din trecut ºi reintroduse în ambianþa
atentatelor pariziene ºi. în sfârºit, activa-
rea unor teorii complotiste.

O primã constatare vizeazã evidenta lip-
sa de fundament a majoritãþii (dez)infor-
mãrilor de acest gen, ªi, totuºi, acþionând
la nivelul subliminal ºi pe fondul destabili-
zãrii psihicului colectiv în momente de
panicã realã, ele sfârºesc prin a compro-
mite reala ºi necesara comunicare de la
nivelul instituþiilor statale cu proprii cetã-
þeni.

Iatã câteva dintre cele mai vânturate
(trebuie spus cã nu intrã într-un astfel de
evaluare dezinformãrilor propagandistice
survenite dinspre site-urile ori celulele in-
formative ale teroriºtilor islamici). Un me-
saj intitulat „On est tous Paris” („Suntem
cu toþii Paris”), pe fondul unei imagini cu
un bebeluº, s-a dovedit a fi un virus. Un
alt exemplu de intoxicare: s-a spus cã ha-

ckerii legaþi de Isis ar putea sã identifice
toþi utilizatorii platformei FB care ºi-au
adãugat culorile franceze pe profilul lor.
Specialiºti ai reþelelor de socializare au in-
tervenit pentru a contracara pericolul, sus-
þinând, cu dovezi, cã, în ciuda a ceea ce
se crede, respectivii hackeri islamici nu
sunt nici pe departe cine ºtie ce profesio-
niºti. Nici informaþia cã, în seara atenta-
telor, teroriºtii ar fi comunicat printr-un
chat al PlayStation 4, cum s-a vehiculat
în mediul virtual în chiar primele ceasuri
ale tragediei.

S-a ajuns pânã acolo încât un inter-
naut italian a ajuns cã nege chiar ºi iden-
titatea tinerei doctorande veneþiene, Va-
leria Solesin, cãzutã victimã la Paris, pe
motiv cã n-ar exista un profil al sãu pe
FB. Ce s-ar mai putea spune în aceas-
tã cauzã din moment ce ieri rãmãºiþele
sale au ajuns acasã, iar mâine mii de
persoane vor participa la înmormânta-
rea sa.

Au abundat ºi alte zeci ori sute de
dezinformãri (asocierea bombardierelor

franceze ce-au atacat oraºul Raqqa cu
un mesaj fluturându-le pe aripi cu tex-
tul  From Paris with Love”, total lipsit
de fundament aºa cum au demonstrat
principalele cotidiene pariziene.

În Italia, premierul Matteo Renzi
chiar s-a simþit obligat sã intervinã pu-
blic spre a contracara pe loc o dezin-
formare a unei mame care îºi consilia
fetiþa, tot pe reþelele de socializare, sã
nu meargã la ºcoalã întrucât ar fi fost
informatã din surse ale Poliþiei cã era
iminent un atac asupra Romei.

S-a spus cã mai multã informaþie nu
presupune ºi mai multã informare. ªi
nici pe departe mai multã siguranþã. ªi
de ce ne-am mai mira când ceas de
ceas, pe burtierele site-urilor televiziu-
nilor noastre se succed atâtea alarmante
atenþionãri cu tentã apocalipticã?

Libertatea ca de altfel ºi democraþia
nu sunt niºte valori în sine, ci ele devin
ca atare numai dupã proba verosimili-
tãþii în care responsabilitatea este vec-
torul absolut obligatoriu.

Note mai mici la rezidenþiatulNote mai mici la rezidenþiatulNote mai mici la rezidenþiatulNote mai mici la rezidenþiatulNote mai mici la rezidenþiatul
de anul acestade anul acestade anul acestade anul acestade anul acesta

Punctajul cel mai bun reuºit la concursul de rezidenþiat de anul acesta în centrul
universitar din Craiova a fost 9,38, la Medicinã. Notele obþinute în toate cele trei do-
menii – medicinã, medicinã dentarã ºi farmacie – de absolvenþii facultãþilor de profil
înscriºi la rezidenþiat la Craiova au fost mai mici faþã de concursul organizat în 2014.

Punctajul cel mai mare s-a înre-
gistrat la medicinã generalã, unde
nota  maximã a fost de 938 de
puncte, în timp ce punctajul minim
de promovare  nu a trecut de 562.
Anul trecut, în acelaºi domeniu,
punctajul maxim înregistrat a fost
de 947 de puncte. Potrivit rezulta-
telor din centrul craiovean, medi-
cina generalã a fost urmatã de me-
dicina dentarã, acolo unde scorul
cel mai bun obþinut în domeniul
medicinei dentare a fost de 827 de
puncte, iar în domeniul farmaciei
acesta a fost de 784 de puncte. La
concursul din 2014, medicina den-

tarã obþinuse 841 de puncte, iar
farmacia 824 de puncte.

La Craiova, peste 600
de candidaþi s-au luptat pentru

posturile ºi locurile scoase
la concurs

La UMF Craiova au fost 663 de
candidaþi care au concurat pentru
posturile ºi locurile din domeniile
medicinã, medicinã dentarã ºi far-
macie. Din aceºtia, 462 au ales
domeniul medicinã, 162 au optat
pentru medicinã dentarã ºi 39 pen-
tru farmacie. UMF a fost ºi în acest

an centru de examinare pentru
posturile publicate în judeþele Bra-
ºov, Dolj, Gorj ºi Vâlcea ºi pentru
locurile publicate în centrele uni-
versitare Craiova ºi Braºov.

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

Din cei 5.777 tineri medici care
s-au înscris la concursul de Rezi-
denþiat anul acesta, 4.302 au optat

pentru domeniul medicina, 1.066
pentru domeniul medicinã dentarã
ºi 409 pentru farmacie.

Peste o sãptãmânã, candidaþii
vor putea încheia contractele

individuale de muncã
În perioada  3-15 decembrie

a.c. candidaþii care au ales loc/post
se vor prezenta pentru încheierea
contractelor individuale de muncã
pe durata determinatã/nedetermina-
tã. Candidaþii care au ales post vor
merge la unitatea sanitarã care a
publicat postul la concurs, iar can-
didaþii care au ales loc, la direcþiile
de sãnãtate publicã din centrele
universitare alese.

Contractul individual de muncã
se va încheia începând cu data de
1 ianuarie 2016, cu respectarea pre-
vederilor Ordonanþei Guvernului nr.
18/2009 privind organizarea ºi fi-
nanþarea rezidenþiatului, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare,
inclusiv ale Deciziei nr. 5/2015 a
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

Repartiþia pe clinici ºi coordona-
tori de rezidenþiat se va face la nive-
lul direcþiilor de sãnãtate publicã din
centrele universitare alese în zilele
de 15 ºi 16 decembrie a.c. (orele
10.00-16.00), cu excepþia centrului
universitar Bucureºti pentru care

aceastã repartiþie se va face în zilele
de 15, 16, 17 ºi 18 decembrie a.c.
(orele 10.00-16.00). Programarea
repartiþiei pe zile ºi specialitãþi se va
afiºa la sediul direcþiilor de sãnãtate
publicã din centrele universitare ale-
se. Repartiþia pe clinici ºi coordo-
natori se va face pe baza unui act
de identitate în termen de valabilita-
te (împuterniciþii vor prezenta ºi
împuternicirea notarialã) ºi a ade-
verinþei eliberatã de unitatea sanita-
rã cu care s-a încheiat contract in-
dividual de muncã pe durata deter-
minatã sau nedeterminatã, dupã caz.

Candidaþii care deþin un titlu de
specialist ºi aleg loc/post au obliga-
þia ca în termen de 15 zile de la data
încheierii contractului individual de
muncã pe duratã determinatã sau
nedeterminatã dupã caz, sã trans-
mitã Ministerul Sãnãtãþii (str. „Cris-
tian Popiºteanu” nr. 1-3, sector 1,
Bucureºti) angajamentul de platã la
cea de a doua specialitate.

Plata taxei se face în lei, anual, în
douã tranºe semestriale egale, în ter-
men de maximum 60 de zile calen-
daristice de la începutul semestrului.
Neplata taxei în condiþiile stipulate în
angajamentul de platã atrage exclu-
derea definitivã din programul de pre-
gãtire. Stagiul de pregãtire va începe
la data de 1 ianuarie 2016.

RADU ILICEANU
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Sondajul IRSOP a revelat fap-
tul cã de la debutul crizei au
stagnat planurile românilor de
îmbunãtãþire a locuinþelor, dar în
2015 a crescut interesul româ-
nilor în ceea ce priveºte îmbu-
nãtãþirea vieþii locative. Îmbunã-

Mâine, ora 11.00, în Sala de Conferinþe a Consiliului Ju-
deþean Dolj, va fi prezentat proiectul „Centrul de coordona-
re ºi conducere a intervenþiei în caz de dezastre în zona trans-
frontalierã”. Cu aceastã ocazie, Biroul Regional de Coope-
rare Transfrontalierã Cãlãraºi pentru Graniþa România-Bul-
garia va promova Programul de Cooperare Transfrontalierã
ºi proiectele finanþate prin acest program. Proiectul care se
va prezenta este implementat de cãtre Consiliul Judeþean Dolj,
în parteneriat cu ISU Oltenia ºi Administraþia Districtualã
Vratsa din Bulgaria. „Evenimentul este destinat reprezentan-
þilor mass-media, ai factorilor de decizie, ai societãþii civile
ºi academice pentru sprijinirea activitãþilor de comunicare ºi
informare, obiectivul acestei întâlniri reprezentându-l creº-
terea gradului de conºtientizare privind oportunitãþile oferite
de Programul de Cooperare ºi a beneficiilor aduse localitãþi-
lor în care s-a derulat proiectul ºi implicit, regiunii de grani-
þã”, a subliniat directorul executiv, Nicoleta Mincu, într-un
comunicat de presã.

Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia
deruleazã proiectul „Sprijin pentru comunicare ºi tehnolo-
gia informaþiei acordat Organismului Intermediar în imple-
mentarea POS CCE în regiunea Sud-Vest Oltenia”, co-fi-
nanþat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, în
baza contractului de finanþare încheiat cu Ministerul Econo-
miei, în calitate de Autoritate de Management a Programului
Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Economice.
În acest context, ADR SV Oltenia organizeazã sesiunea de
informare pentru jurnaliºti – campanie mass-media. Eveni-
mentul va avea loc joi, 26 noiembrie, la sala de conferinþe a
Complexului Anna Events, din Târgu Jiu, judeþul Gorj. „Ob-
iectivul general al proiectului este acela de a contribui la op-
timizarea procesului de comunicare, informare ºi promova-
re a intervenþiilor cofinanþate prin POS CCE 2007-2013, de
a aduce la cunoºtinþã publicului larg beneficiile aduse de
contribuþia UE ºi a Guvernului României la dezvoltarea re-
giunii ºi de a sprijini procesul de administrare corectã a fon-
durilor în scopul atingerii unui grad mare de absorbþie”, a
subliniat Marilena Bogheanu, directorul ASR SV Oltenia.

ªaisprezece proiecte româneºti sunt considerate de Comi-
sia Europeanã ca fiind de interes comun în vederea atingerii
obiectivelor Uniunii Europene. ªase dintre aceste proiecte
privesc creºterea capacitãþii de interconectare cu Bulgaria,
Serbia ºi Ungaria, iar zece au ca obiectiv îmbunãtãþirea siste-
mului energetic naþional. Prin includerea lor în listã, proiecte-
le sunt eligibile pentru finanþare prin Mecanismul de interco-
nectare a Europei (MIE). “O infrastructurã energeticã mo-
dernã ºi fiabilã este un element esenþial pentru ca energia sã
circule liber în Europa. Toate aceste proiecte vor sprijini inte-
grarea pieþelor energetice, vor diversifica sursele ºi rutele de
aprovizionare ºi vor pune capãt izolãrii energetice a anumitor
state membre. Fondurile noastre, investite în aceste proiecte,
vor servi obiectivului nostru de a oferi tuturor europenilor
energie curatã, la preþuri accesibile”, a subliniat Comisarul
european pentru schimbãri climatice ºi energie, Arias Cane-
te. În 2014, capacitatea de interconectare a României a fost
de doar 7% din întreaga producþie de energie. Pentru a atinge
þintele de 10% în 2020 ºi 15% în 2030, realizarea practicã a
proiectelor de interes comun este esenþialã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Încrederea în economia naþionalãÎncrederea în economia naþionalãÎncrederea în economia naþionalãÎncrederea în economia naþionalãÎncrederea în economia naþionalã
este în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtereeste în creºtere

O veste bunã, care ar trebui sã ne în-
curajeze în a face investiþii. Încrederea
în economia naþionalã este în creºtere
de la an la an, din 2013 crescând în con-
tinuu, de la 27% la 39% în 2015. În
acelaºi timp, numãrul românilor care

aveau o încredere redusã în evoluþia
economicã a României este în scãdere
accentuatã de la 70% in 2013 la 58%
in 2015, reiese din studiile de piaþã
derulate de BCR Banca pentru Locuinþe
(BCR BpL) cu sprijinul IRSOP.

tãþirea sentimentului economic
propulseazã planurile locative cu
12% faþã de anul 2014, ponde-
rea celor care au intenþia de a
demara astfel de proiecte majo-
rându-se de la 56% în 2014 la
68% în 2015.

„Ponderea celor care au o
încredere scãzutã în economie
s-a redus de-a lungul anilor“

Conform sondajului proiectele
cu costuri mari sunt mai dependen-
te de credit decât cele mai puþin

costisitoare, iar sumele nece-
sare proiectelor locative au
crescut de la o medie de
12.000 euro în 2014 la 13.200
euro în 2015.  “Oamenii au
planuri, dar ca acestea sã prin-
dã contur este nevoie de o
condiþie de bazã. Încrederea
ca aceste planuri se vor putea
realiza. ªi ele se vor putea re-
aliza în mãsura în care eco-
nomia va fi puternicã ºi în
mãsura în care oamenii vor
crede acest lucru. Dar cred
oamenii acest lucru? Ponde-
rea celor care au o încredere
scãzutã în economie s-a re-
dus de-a lungul anilor. În
schimb a crescut procentul
celor care au încredere în eco-
nomie. Dar în continuare

scepticii sunt mai mulþi. Câtã vre-
me oamenii nu au încredere depli-
nã în economie, cât sunt încã te-
mãtori ei nu se vor repezi cu mare
uºurinþã sã i-a credite. Vor aºtepta.
În schimb vor economisi în conti-
nuare ºi vor aºtepta momentul în
care se vor întruni mai multe con-
diþii pentru ca sã facã pasul pentru
investiþie“, a declarat Petre Datcu-
lescu, directorul IRSOP.

Cei care vor sã cumpere vor sã
se bazeze mai mult pe credit

Conform sondajului IRSOP,
când sunt întrebaþi cum cred cã
vor refinanþa îmbunãtãþirile locati-
ve pe care au de gând sã le facã,

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

se înregistreazã o uºoarã creºtere
din 2014 în 2015  a tendinþei de  a
lua credit. Totodatã, existã ºi o creº-
tere mare sau o pondere mare a
economiilor realizate de români
pentru rezolvarea problemelor lo-
cative. Cei care vor sã cumpere
vor sã se bazeze mai mult pe cre-
dit ºi cei care vor sã renoveze, vor
sã se bazeze mai mult pe econo-
miile lor. Cei care vor sã renoveze
gospodãriile dispun de resurse mai
puþine. Aceºtia sunt mai temãtori,
mai dependenþi de încredere ºi
sprijin. În consecinþã pentru ei, eco-
nomiile proprii se reprezintã solu-
þia cea mai accesibilã.

Pe parcursul anilor 2014 ºi 2015 frecvenþa de economisire regu-
latã a crescut pânã la 27% iar cea ocazionalã la 25%. Ca ºi motivaþie
a economisirii se observã o creºtere a numãrului celor care intenþi-
oneazã sã foloseascã aceste economii pentru investiþii în îmbunãtã-
þirea situaþiei locative. Astfel, în anul 2014 circa 56% dintre respon-
denþi spuneau cã au în vedere o investiþie în casa în care locuiesc,
în acest an procentul este de 60%.

„Centrul de coordonare„Centrul de coordonare„Centrul de coordonare„Centrul de coordonare„Centrul de coordonare
ºi conducere a intervenþieiºi conducere a intervenþieiºi conducere a intervenþieiºi conducere a intervenþieiºi conducere a intervenþiei
în caz de dezastre în zonaîn caz de dezastre în zonaîn caz de dezastre în zonaîn caz de dezastre în zonaîn caz de dezastre în zona
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o sesiune de informareo sesiune de informareo sesiune de informareo sesiune de informareo sesiune de informare
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Printr-un comunicat de presã
prezentat ieri, Direcþia Judeþeanã
de Statisticã Dolj face analiza efec-
tivului salariaþilor, câºtigului sala-
rial ºi numãrului ºomerilor, la ni-
velul judeþului Dolj, în luna septem-
brie 2015. Astfel, efectivul salaria-
þilor, la nive-lul judeþului Dolj, la
sfârºitul lunii septembrie 2015, a
fost de 124.694 persoane, în creº-
tere cu 193 persoane faþã de luna

august 2015 ºi cu 2.111 persoane
faþã de luna septembrie 2014. Din
total, 84.350 (67,6%) salariaþi sunt
în servicii, 37.400 (30,0%) sala-
riaþi în industrie ºi construcþii ºi
2.944 (2,4%) salariaþi în agricul-
turã, vânãtoare ºi servicii anexe,
silviculturã ºi pescuit.

Câºtigul salarial mediu brut în
luna septembrie 2015 a fost de
2.211 lei/persoanã. Câºtiguri pes-
te media judeþului au realizat sala-
riaþii din industrie ºi construcþii
(2.288 lei), iar sub media judeþu-
lui salariaþii din servicii (2.182 lei)
ºi din agriculturã, vânãtoare ºi ser-
vicii anexe (2.054 lei).

Câºtigul salarial mediu net în
luna septembrie 2015 a fost de
1.586 lei, iar pe principalele ra-
muri s-au înregistrat urmãtoarele
nivele: 1.642 lei în industrie ºi con-
strucþii, 1.565 lei în servicii ºi
1.481 lei în agriculturã, vânãtoa-
re ºi servicii anexe.

Nu ne bate nimeni la ºomaj
Numãrul ºomerilor înregistraþi

la sfârºitul lunii septembrie 2015 a
fost de 24.614 persoane, în scã-
dere cu 731 persoane faþã de luna
septembrie 2014. Din totalul ºome-
rilor 10.228 persoane sunt de sex
feminin. Din numãrul ºomerilor,

Doljul e, iarãºi, în top!

Efectivul salariaþilor de 124.694 per-soane
claseazã judeþul Dolj pe locul al 12-lea pe þarã.

Câºtigul salarial mediu brut, de 2.211 lei/persoa-
nã, poziþioneazã judeþul Dolj pe locul al 15-lea pe
þarã, cu 2.541 lei/persoanã. Comerþul internaþio-
nal cu bunuri la nivelul judeþului Dolj în perioada
1 ianuarie – 31 iulie 2015 este analizat ºi atestã o

balanþã comercialã cu excedent. Germania rã-
mâne principalul partener comercial al Doljului,
iar Ford România cu sediul la Craiova este prin-

cipalul pol de atracþie comercialã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

5.321 (21,6%) provin din mediul
urban ºi 19.293 (78,4%) din me-
diul rural. În mediul urban, 51,4%
din numãrul ºomerilor au fost fe-
mei, iar în mediul rural 38,8%. Din
totalul de 24.614 persoane, 3.047
persoane beneficiazã de indemni-
zaþie de ºomaj (75%) ºi 656 per-
soane beneficiazã de indemnizaþie
de ºomaj (50%). Numãrul ºome-
rilor neindemnizaþi în luna septem-

brie 2015 era de 20.911 (85,0%)
persoane.

La sfârºitul lunii septembrie
2015, din totalul ºomerilor înre-
gistraþi 15,0% au vârsta sub 25
ani, 6,6% între 25-29 ani, 21,0%
între 30-39 ani, 28,5% între 40-
49 ani, 14,2% au între 50-55 ani,
iar 14,7% au peste 55 ani. Din-
tre aceºtia, 19.711 persoane
(80,1%) sunt persoane cu studii
primare, gimnaziale ºi profesio-
nale, 3.968 (16,1%) deþin studii
medii, iar 935 persoane (3,8%)
au studii superioare.

Rata ºomajului înregistratã în
luna septembrie 2015 a fost de
8,7% în raport cu populaþia acti-
vã civilã totalã (9,1% în luna au-
gust 2015 ºi 8,7% în luna sep-
tembrie 2014). Pentru femei, rata
ºomajului în luna septembrie 2015
a fost de 7,7% (8,0% în luna au-
gust 2015 ºi 7,6% în luna sep-
tembrie 2014).

Rata ºomajului în judeþul Dolj
(8,7%) s-a situat peste nivelul ra-
tei ºomajului la nivel naþional
(4,9%), ocupând locul al 6-lea pe
þarã.

Germania ºi Ford România,
parteneri de intrãri ºi ieºiri
contabile

Exporturile scad cu peste 10%
în intervalul analizat. Concret, ex-
porturile de bunuri (FOB), la nive-
lul judeþului Dolj au fost în perioa-
da 01.01.-31.07.2015 de 667.327
mii euro, cu 10,3% mai mici (-
76.301 mii euro) faþã de perioada
01.01.-31.07.2014 ºi situeazã ju-
deþul Dolj pe locul al 12-lea pe þarã.
Produsele industriale au reprezen-
tat 93,5% în total exporturi, iar
produsele din agriculturã ºi silvi-
culturã au deþinut o pondere de
numai 6,5%.

În structura pe mãrfuri a ex-
porturilor, cinci secþiuni deþin
94,9% din total exporturi. Pe lo-
cul I, ca pondere în total expor-
turi, se situeazã exporturile de
”Mijloace de transport”, cu
52,3%, înregistrând o scãdere cu

14,2%, faþã de perioada 01.01.-
31.07.2014. Ca ºi în lunile ante-
rioare, este vorba tot de marele
producãtor auto Ford România,
care îºi desfãºoarã activitatea la
Craiova. Deºi vânzãrile acestui
producãtor cântãresc destul de
greu în balanþa comercialã a Dol-
jului, stagnarea economicã gene-
reazã ºi în perioada analizatã o
scãdere a volumului vânzãrilor, cu
peste 14% faþã de intervalul anu-
lui anterior.

Pe locul al II-lea s-au situat ex-
porturile de “Maºini, aparate ºi
echipamente electrice” cu 25,1%
din total exporturi, fiind mai mici
cu 55.472 mii euro (-24,8%) de-
cât în perioada 01.01.-
31.07.2014. Exporturile din sec-
þiunea “Materii textile ºi articole
din acestea” ocupã locul al III-lea
cu 7,8% din total exporturi ºi au
crescut cu 1.508 mii euro faþã de
perioada 01.01.-31.07.2014. O
pondere mai micã deþin secþiuni-
le: “Produse vegetale” care ocu-
pã locul al IV-lea cu 6,4% ºi
“Materiale plastice, cauciuc ºi ar-
ticole din acestea”, care ocupã
locul al V-lea cu 3,3%.

Exporturile judeþului Dolj s-au
îndreptat, în special, cãtre Germa-
nia (21,1%), Italia (20,8%), Ma-
rea Britanie (16,6%), Franþa
(7,4%), Belgia (3,3%) ºi Olanda
(2,6%).

Doljul a importat 1,6%
din totalul þãrii

Importurile de bunuri (CIF) de-
rulate în perioada 01.01.-
31.07.2015 au fost de 563.962 mii
euro, cu 45.341 mii euro (-7,5%)
mai puþin decât în perioada
01.01.-31.07.2014. În clasamen-
tul pe þarã, judeþul Dolj se situea-
zã pe locul al 13-lea, deþinând
1,6% din valoarea importurilor
României. Cinci secþiuni de mãr-

furi deþin 86,3% din totalul impor-
turilor.

În perioada 01.01.-31.07.2015,
cele mai importante au fost impor-
turile de “Maºini, aparate ºi echi-
pamente electrice“, reprezentând
38,0%. Nivelul acestei secþiuni a
scãzut cu 44.084 mii euro (-
17,1%) comparativ cu  perioada
01.01.-31.07.2014.

Importurile din secþiunea “Mij-
loace de transport”, au scãzut cu
337 mii euro (-0,2%) faþã de pe-
rioada 01.01.-31.07.2014. Acestea
ocupã locul al II-lea ºi deþin 28,2%
din total importuri (26,1% în pe-
rioada 01.01.-31.07.2014). Pe lo-
cul al III-lea, ca pondere în total
importuri (8,1%) s-au situat im-
porturile de “Metale comune ºi ar-
ticole din acestea”, care au cres-
cut cu 350 mii euro (+0,8%) faþã
de perioada 01.01.-31.07.2014.

Importurile de “Materii textile
ºi articole din acestea” ocupã lo-
cul al IV-lea cu 7,1% în total im-
porturi, iar importurile de “Mate-
riale plastice, cauciuc ºi articole
din acestea” ocupã locul al V-lea
cu 4,9%.

Balanþa comercialã a Doljului,
cu excedent

Principalele þãri din care au pro-
venit importurile judeþului Dolj
sunt: Germania (22,8%), Italia
(13,3%), Marea Britanie (8,4%),
Turcia (8,6%), Cehia (6,0%), Po-
lonia (5,7%) ºi  Franþa (5,6%).

Balanþa comercialã în perioada
01.01.-31.07.2015 prezintã un ex-
cedent de 126.616 mii euro-pre-
þuri FOB faþã de perioada cores-
punzãtoare din anul precedent,
când s-a înregistrat un excedent
de 107.960 mii euro. Gradul de
acoperire a importurilor prin ex-
porturi în perioada 01.01.-
31.07.2015 a fost de 123,4% faþã
de 126,6% în perioada 01.01.-
31.07.2014.

În clasamentul judeþelor României, judeþul Dolj ocupã:
♦ locul al 15-lea dupã câºtigul salarial mediu net pe economie;
♦locul al 24-lea dupã câºtigul salarial mediu net din agriculturã, vânã-

toare ºi servicii anexe, silviculturã ºi pescuit;
♦locul al 17-lea dupã câºtigul salarial mediu net din industrie ºi con-

strucþii;
♦locul al 12-lea dupã câºtigul salarial mediu net din servicii.
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Prin acest proiect se urmãreºte însuºi-
rea de cãtre elevi a unor noþiuni economice
de bazã ºi a unui vocabular financiar-ban-
car, prin folosirea unor metode formale ºi
non-formale de educaþie. Principalele tema-
tici promovate se referã la: economisire,
credit, dobândã; istoria monedei naþionale;
principalele atribuþii, rolul ºi funcþiile bãn-
cii centrale; criteriile ºi stadiul procesului
de convergenþã a României cãtre zona euro.

Întâlniri în peste 20 de unitãþi ºcolare
Conform reprezentanþilor BNR – Agenþia

Agenþia Dolj a Bãncii Naþionale a României, în colaborare
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, deruleazã, în aceastã
perioadã, un proiect educaþional adresat elevilor – „Sã vor-
bim despre bani ºi bãnci”. Proiectul, având la bazã protocolul
încheiat cu Ministerul Educaþiei Naþionale, a fost iniþiat de
BNR în 2011 ºi este dedicat educaþiei financiare la nivelul în-
vãþãmântului preuniversitar.

Dolj, „este de remarcat interesul mare mani-
festat atât de elevi, cât ºi de cadrele didactice
participante cu privire la subiectele tratate în
cadrul proiectului. Activitãþile au un grad spo-
rit de interactivitate, pentru a fi cât mai plãcute
tinerilor. Copiii sunt foarte interesaþi, absorb
orice informaþie nouã, chiar dacã nu este fur-
nizatã prin mijloace educaþionale tradiþionale.
Metodele folosite sunt prietenoase, astfel cã,
pe lângã prezentarea clasicã a subiectelor fi-
nanciare, unde existã un grad mare de interac-
tivitate, se folosesc activitãþi practice, cum ar
fi verificarea efectivã a autenticitãþii bancnote-

lor aflate în posesia elevilor, sunt prezentate ºi
comentate scurt-metraje care prezintã proce-
sul de fabricare a bancnotelor ºi monedelor
româneºti, dar ºi elementele de siguranþã”. În
2014, datoritã eforturilor depuse în domeniul
educaþiei financiare, România a fost premiatã
la New-York, pentru programul educaþional în
domeniu, þara noastrã fiind desemnatã câºti-
gãtoare pentru Europa, în cadrul proiectului

internaþional „Global Money Week”. În Dolj,
pânã în primãvara acestui an, activitãþile s-au
desfãºurat la sediul Agenþiei BNR. Din aceastã
toamnã, din cauza lucrãrilor de consolidare ºi
restaurare a imobilului bãncii, reprezentanþii
BNR merg în ºcoli. În acest semestru sunt
prevãzute întâlniri cu elevii din peste 20 de li-
cee ºi ºcoli gimnaziale.

CRISTI PÃTRU

Povestea competiþiei a început
în 2006, iniþiatoarea fiind prof.
Adalciza Mitu, în prezent pen-
sionarã, preºedinte al Fundaþiei
„PRO Henri Coandã”, care  ne-a
declarat: „Ideea a venit în 2006,
atunci când am vãzut ceea ce se
întâmplã cu mediul înconjurãtor
, mai ales cu pãdurile. Am dorit,
prin ceea ce facem, sã diminuãm
efectele poluãrii, în primul rând.
Ne-am dorit, ºi se pare cã am
reuºit, sã dezvoltãm creativitatea
elevilor. În fiecare an, succesul
a fost din ce în ce mai mare ºi a
fost un real folos pentru educa-
þia copiilor. Am avut, tot timpul,
sprijinul liceului, al inspectoratu-
lui ºi al DJST Dolj”.

„„„„„Sã protejãm naturaSã protejãm naturaSã protejãm naturaSã protejãm naturaSã protejãm natura” se poate” se poate” se poate” se poate” se poate
face ºi în limba francezãface ºi în limba francezãface ºi în limba francezãface ºi în limba francezãface ºi în limba francezã

Vineri, 20 noiembrie, la Liceul Teoretic
„Henri Coandã”, a avut loc deschiderea oficia-
lã a celei de-a IX-a ediþie a Concursului Naþional
de Creativitate „Protegez la nature”/„Sã prote-
jãm natura”. Este vorba despre o competiþie
destinatã elevilor de gimnaziu ºi liceu din toatã
þara, aplicanþii fiind Liceul Teoretic „Henri
Coandã” Craiova, Fundaþia „PRO Henri Coan-

dã” Craiova care au colaborat cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj. Nouã echipaje ale unitãþi-
lor ºcolare din Dolj au obþinut premii, la cele
douã secþiuni – prezentare Power Point ºi film,
respectiv eseu ilustrat cu lucrare practicã. De
asemenea, douã dintre echipele craiovene vor
beneficia de un sejur oferit de cãtre Direcþia
Judeþeanã de Sport ºi Tineret Dolj.

„Copiii au fost
foarte atraºi de idee”

Concursul de la sfârºitul sãptã-
mânii trecute a avut parte de o par-
ticipare numeroasã, care nu a tre-
cut neobservatã: „A fost o activi-
tate foarte instructivã, care a atras
atenþia multor persoane, din toate
judeþele þãrii. Copii au fost foarte
atraºi de idee, de aceea se explicã
ºi diversitatea lucrãrilor, de la fil-
me la picturã, expunerea lor conti-
nuând. Este o mândrie pentru noi
sã gãzduim, în fiecare an, un ast-
fel de concurs ”, a precizat prof.
Ion Bãlãnicã, director al Liceului
„Henri Coandã”.

La manifestare au fost jurizate

314 lucrãri, din ambele secþiuni,
elevii participanþi formând grupe de
cel puþin douã persoane, coordo-
nate de cadre didactice specializa-
te, textele lucrãrilor fiind scrise în
limba francezã ºi traduse în limba
românã, iar picturile trebuia sã ilus-
treze ideile exprimate în text. „Este
o plãcere pentru noi sã colaborãm
în astfel de acþiuni. Scopul este
acela de a da ocazia tinerilor sã-ºi
exprime gândurile ºi opiniile în
ceea ce priveºte protejarea mediu-
lui înconjurãtor”, a menþionat prof.
Adriana Sãlceanu, inspector pen-
tru Limba francezã în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Premii pentru doljeni
Cele 314 lucrãri prezentate au

fost apreciate de un juriu al cãrui
preºedinte a fost conf.univ.dr. Da-
niela Dincã, de la Facultatea de

Litere a Universitãþii din Craiova.
Echipa ªcolii Gimnaziale „Mircea
Eliade” din Craiovaa obþinut pre-
miul I la „Power Point ºi film”, la
aceeaºi secþiune obþinând menþi-
une grupurile de la ªcoala Gim-
nazialã „Sf. Gheorghe”, Colegiul
Naþional Pedagogic „ªtefan Velo-
van”, Liceul Teoretic „Henri
Coandã”, toate din Craiova, ºi Li-
ceul Tehnologic „Alexandru Ma-
cedonski” Melineºti. La „Eseu
ilustrat cu lucrare practicã”, L.T.
„Henri Coandã” Craiova a ocupat
prima treaptã a podiumului, pe
locul al II-lea s-a clasat echipa
ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”,
iar medalia de bronz a fost obþinu-
tã de ªcoala Gimnazialã „Gheor-
ghe Bibescu” ºi L.T. „Henri Coan-
dã”. De asemenea, dupã cum a
precizat  Diana Neamþu, din par-
tea DJST Dolj, douã premii spe-

ciale, constând într-un sejur, în pe-
rioada 27-29 noiembrie, la Râul Sa-
dului (jud. Sibiu), vor fi acordate
echipelor de la L.T. „Henri Coan-
dã” ºi Colegiul Naþional „Elena
Cuza”, care se vor alãtura premian-
þilor de la „Oltenia Stars”.

CRISTI PÃTRU

Data de 25 noiembrie marcheazã la nivel internaþional „Ziua
pentru eliminarea violenþei împotriva femeilor”, un fenomen
social devenit public din anul 1981, an din care organizaþiile inter-
naþionale ºi neguvernamentale desfãºoarã activitãþi menite sã tre-
zeascã conºtiinþa umanitãþii în faþa acestui flagel. Potrivit datelor
furnizate de Inspectoratul Judeþean de Poliþie Dolj, la nivelul anului
2014, au fost înregistrate 432 de situaþii de violenþã fizicã ºi verba-
lã intrafamilialã, în care cel puþin o femeie a fost victimã.

Cu aceastã ocazie, studenþii specializãrilor Sociologie ºi Asis-
tenþã Socialã ºi masteranzii specializãrii Dezvoltare Comunita-

Cafenea publicã pe tema „Tendinþe actuale privind
violenþa în familie” rã ºi Integrare Europeanã din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Socia-

le a Universitãþii din Craiova, organizeazã o cafenea publicã cu
tema „Tendinþe actuale privind violenþa în familie”, menitã
sã dezbatã cauzele ºi efectele acestei probleme. La eveniment,
perspectivele analizate vor beneficia de aportul specialiºtilor
instituþiilor implicate în gestionarea cazurilor de violenþã do-
mesticã (Bisericã, Poliþie, cabinet de avocat, Birou de media-
tor, Unitatea de Primiri Urgenþe a Spitalului Judeþean, mass-
media, cabinet de psiholog, DGASPC).

Dezbaterea va avea loc mâine, 25 noiembrie, între orele
10.00-12.00, la Cafeneaua Murphy’s Pub, din Centrul Vechi,
strada „Panait Moºoiu” nr. 5 A.
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Textul original al lui Platon,
„Apãrarea lui Socrate”, în limba
elinã, a fost pus în scenã de regi-
zorul Dimos Avdeliodis, în vara
acestui an, de Teatrul Naþional al
Greciei de Nord (NTNG), cu spri-
jinul asociaþiei DIAZOMA. Pânã în
prezent, au avut loc reprezentaþii
în importante situri arheologice din
Grecia precum: Thessaloniki, Te-
atrul Grãdinii Municipale (Theatro
Kipou), Achaea, Teatrul Antic din
Dodoni, Thesprotia, Teatrul Antic
din Dion, Larissa, Agora Romanã,
Thessaloniki, Muzeul Arheologic
din Thessaloniki.

Meritã menþionat cã este pen-
tru prima datã în istoria teatrului,
dar ºi în domeniul filologiei, când
reprezintã pe scenã „Apãrarea lui
Socrate” în limba greacã anticã,
aºa cum a fost înregistratã ºi con-
figuratã ea de Platon. Ambiþioasã
propunere, intenþia regizorului a
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fost aceea de a recupera, în versi-
unea originalã, în greaca veche, un
text aproape uitat, ceea ce consti-
tuie o premierã mondialã, dar ºi o
binemeritatã restituire filologicã ºi
artisticã a unuia dintre din celebrele
dialoguri ale filosofului Platon, dis-
cipol al lui Socrate.

„Apãrarea lui Socrate” – care
a avut loc la 21 mai 399 î.H. ºi a
fost consemnatã probabil în 397
î.H. – reprezintã versiunea scrisã
de Platon, bazatã pe discursul de
apãrare al lui Socrate împotriva
acuzaþiilor ce i-au fost aduse în
procesul intentat de tribunalul po-
pular suprem atenian, Heliaia: fap-
tul de a fi corupt tineretul, de a nu
fi crezut în zeii atenieni ºi de a fi
creat noi zeitãþi. Socrate roagã ju-
riul sã fie judecat potrivit adevãru-
lui ºi nu conform forþelor sale ora-
torice. Elocvenþa sa nu este însã
suficientã pentru a-l scãpa de pe-

deapsa capitalã prin otrãvire. Isto-
ria pãstreazã unele din ultimele sale
gânduri din timpul procesului, când
filosoful ar fi spus:  „...mai frumos
ºi mai uºor, în loc de a-i pedepsi
pe alþii, ar fi sã-þi dai toatã silinþa
sã fii cât mai bun tu însuþi”.

«Prin „Apologie” cultura grea-
cã anticã atinge expresia ei majo-
rã pentru cã dobândeºte formã,
cãpãtând o existenþã realã ºi in-
contestabilã prin Socrate (care
alege în mod conºtient moartea
mai degrabã decât sã fie lipsit de
libertatea de a trãi ºi de a acþiona
în cãutarea scopului real al fiinþei
noastre) ºi înregistrând prin apo-
logia lui comportamentul oame-
nilor ºi imaginea completã a unei
civilizaþii care se pierde ºi care este
foarte asemãnãtoare culturii oc-
cidentale de astãzi.

Este dificil, pânã la imposibil, sã
înþelegem astãzi caracterul real al

acestui text extrem de marginal,
doar prin intermediul traducerii lui,
deoarece trecerea lui la o altã struc-
turã lingvisticã ºi la un alt mod de
pronunþie, greacã sau internaþiona-
lã, îi modificã obligatoriu ºi deci-
siv stilul ºi caracterul, deci ºi eto-
sul lui Socrate ºi Platon. Orice în-
cercare de traducere, oricât de
credincioasã ar vrea sã fie, nu poa-
te înlocui cuvântul original din text,
deoarece, de fapt, genereazã o
structurã complet nouã, care im-
plicã un sunet diferit ºi o muzicali-
tate diferitã. Deci, scopul rostirii
în timpul spectacolului a chiar tex-
tului antic platonician nu este dat
de o anume motivaþie de originali-

tate sau o cãutare strict literarã sau
istoricã, ci este nevoia ca, prin
audierea rostirii lucrãrii iniþiale, sã
ascultãm cu atenþie ºi sã simþim
experienþial sentimentele ºi mora-
litatea lui Socrate.

Preocuparea noastrã este o re-
prezentare autenticã solemnã a pro-
cesului lui Socrate, cu un pod ºi o
clepsidrã, fãrã alte elemente de
naturalism, ci doar cu atmosfera
creatã de încarnarea de cei doi
actori, a limbii platonice antice,
care restabileºte sensul „pierdut”
în opera în care a fost fondatã per-
spectiva unei culturi universale»,
noteazã regizorul Dimos Avdelio-
dis, citat de TNB.

Dupã Austria, Cehia, Cipru,
Polonia  ºi Letonia, „Stagiunea
Europa”  aduce, sãptãmâna
aceasta, la Craiova, muzica plinã
de rafinament ºi eleganþã a Ger-
maniei. Trei evenimente organi-
zate de Filarmonica „Oltenia” o
recomandã.

Astãzi, de la ora 19.00, la Mu-

Muzicieni din Germania
în „Stagiunea Europa”
a Filarmonicii „Oltenia”

zeul de Artã, Katharina Hack,
studentã a ªcolii Superioare de
Muzicã din Lubeck, susþine un re-
cital neconvenþional de pian, sub
genericul „Convorbiri muzicale”.
Intrarea este liberã. Muzicienii ger-
mani – adicã dirijorul Vinzenz
Weissenburger ºi violonista Ani-
te Stroh – se vor prezenta joi, 26
noiembrie, tot de la ora 19.00, în
cadrul unei întâlniri cu publicul
care va avea loc în Sala „Filip

Lazãr” a instituþiei, de asemenea
cu acces liber.

Vineri seara, de la aceeaºi orã,
dirijorul Vinzenz Weissenburger,
la pupitrul Orchestrei Simfonice
a Filarmonicii „Oltenia”, ºi violo-
nista Anite Stroh vor prezenta un
program romantic, din creaþia
compozitorilor Franz Schubert
(Simfonia a VIII-a în Si minor,
D. 759, „Neterminata”), Robert
Schumann (Fantezia pentru vioa-
rã ºi orchestrã, op. 131) ºi Franz
Liszt (Poemul simfonic „Preludii-
le”, G. 97). De asemenea, publi-
cul va audia în primã audiþie „Er-
lkonig”, fantezie simfonicã din
baletul „Fiul aerului” de Hans
Werner Henze. Un bilet pentru
concert costã 35 lei (25 lei pen-
tru elevi, studenþi, pensionari).

Urmãtoarea þarã invitatã, sãp-
tãmâna viitoare, sã îºi prezinte
muzica ºi muzicienii în „Stagiu-
nea Europa” este Finlanda, repre-
zentatã de dirijorul Jukka Iisakki-
la ºi de solistul Sami Junnonen
(flaut).

Katharina
Hack
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Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova va gãzdui vineri, 4 decembrie, de la ora 19.30, la
Sala „Ion D. Sîrbu”, spectacolul „Apãrarea lui Socrate”, de Platon, prezentat de Teatrul Naþional al
Greciei de Nord. Spectacolul este jucat în limba greacã veche, supratitratã în limbile englezã ºi
românã. Înainte de a ajunge la Craiova, artiºtii greci vor da o reprezentaþie în cadrul Festivalului
„Zile ºi nopþi de teatru european la Brãila” (1 decembrie) ºi o alta la Sala Atelier a Teatrului Naþi-
onal din Bucureºti / TNB (3 decembrie).

ConcertConcertConcertConcertConcert
coralcoralcoralcoralcoral
de muzicãde muzicãde muzicãde muzicãde muzicã
sacrãsacrãsacrãsacrãsacrã

Filarmonica „Oltenia”
va prezenta mâine-searã,
de la ora 19.00, un
concert extraordinar de
muzicã sacrã susþinut de
Corala Academicã
dirijatã de Manuela
Enache. Îºi dau concursul Corina Stãnescu (pian, orgã), Rozalia
Pataki (harpã) ºi Andreea Bãlan (sopranã). Programul cuprinde
lucrãrile „Hallelujah” din oratoriul „Messiah” ºi „For unto us a
Child is born” din oratoriul „Messiah” de Georg Friedrich
Handel (ambele cu pian); Motetul „Der Geist hilft unser Schwac-
hheit auf”, BWV 226 (cu orgã) de Johann Sebastian Bach;
„Kyrie” din „Missa brevis”, op. 151 de Josef Rheinberger;
„Doamne, auzi glasul meu” (solo de sopranã) de Nicolae Lungu;
„Bogoroditse Devo, raduisya” din „All-Night Vigil”, op. 37
(„Bucurã-te, Fecioarã”) de Serghei Rahmaninov; „Os justi
meditabitur”, WAB 30 de Anton Bruckner; „Libera me, Domine”
de Lajos Bardos; „Ave verum corpus” de Franz Liszt; „Hodie
Christus natus est” de Francis Poulenc; „Deo gratias” din „A
ceremony of Carols”, op. 28 (cu harpã) de Benjamin Britten.
Biletele se gãsesc la Agenþia Filarmonicii, la preþul de 25 lei (20 lei
pentru elevi, studenþi, pensionari).
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Preºedintele francez Francois
Hollande ºi premierul britanic Da-
vid Cameron au promis ieri, dupã
o întrevedere avutã la Paris, sã in-
tensifice lupta þãrilor lor împotri-
va grupãrii jihadiste Statul Islamic
(SI), la zece zile de la atacurile
teroriste din capitala Franþei sol-
date cu 130 de morþi. Hollande a
declarat cã obiectivul militar în
Siria ºi Irak este “de a produce
cât mai multe pagube posibile”
grupãrii Statul Islamic, confir-
mând cã Franþa îºi va intensifica
raidurile împotriva jihadiºtilor.
“Suntem convinºi cã trebuie sã
continuãm sã atacãm Daesh
(acronim arab al SI) în Siria. Ne
vom intensifica atacurile, vom ale-
ge þinte care vor produce cât mai
multe pagube posibile acestei ar-
mate teroriste”, a declarat Francois Hollande,
evocând de asemenea “obligaþiile comune” cu
Marea Britanie în materie de apãrare.  La rân-
dul sãu, Cameron ºi-a exprimat sprijinul “ferm”

Marea Britanie: Atacurile
islamofobe în creºtere cu 300%
dupã atentatele de la Paris

Circa 115 agresiuni islamofobe s-
au înregistrat în Marea Britanie, dupã
atentatele comise la 13 noiembrie la
Paris, ceea ce reprezintã o creºtere de
300%, a indicat ieri asociaþia speciali-
zatã Tell Mama, într-un raport citat de
The Independent. Aceste atacuri,
verbale sau fizice, au fost înregistrate
în cursul sãptãmânii trecute ºi au vi-
zat în principal femei musulmane cu
vãl, cu vârsta cuprinsã între 14 ºi 45
de ani. Autorii atacurilor au fost în
principal bãrbaþi albi, între 15 ºi 35 de
ani. Aceste cifre sunt probabil “sub-
estimate în mod substanþial”, deoare-
ce multor victime le este prea fricã sã
contacteze poliþia sau grupurile co-
munitare, relevã raportul realizat de un
grup de lucru al guvernului cu privire
la islamofobie ºi consultat, în exclusi-
vitate, de The Independent. “Multe
dintre victime au lãsat sã se înþeleagã
cã nimeni nu le-a venit în ajutor sau n-
au manifestat compasiune, fapt care
le-au fãcut sã se simtã ºi mai victimi-
zate, singure ºi furioase”, potrivit ace-
luiaºi raport. Aceastã creºtere cores-
punde celei înregistrate dupã asasi-
natul în plinã stradã, în sudul Lon-
drei, a soldatului Lee Rigby în mai
2013. În general, actele islamofobe ºi
cu caracter antisemit erau deja în creº-
tere puternicã la Londra înainte de
atentatele din Paris, înregistrând o
creºtere de 70,7% ºi, respectiv, 93,4%
pe an, potrivit cifrelor publicate în
luna septembrie de cãtre poliþia capi-
talei britanice.

Ministerul francez de Justiþie:
Persoanele care se întorc
în Franþa din Siria sau Irak
sunt urmãrite

Toate persoanele revenite din Si-
ria sau Irak fac obiectul unei urmãriri
care poate fi administrativã sau judi-
ciarã, a anunþat luni Ministerul fran-
cez de Justiþie. Fostul ministru al
Apãrãrii, Hervé Morin, estimase joi
cã “un francez din doi provenind din
teatrele de operaþiuni din Siria sau
Irak nu fãcea obiectul niciunei urmã-
riri judiciare, nici mãcar al unei con-
vocãri atunci când pãtrundea pe te-
ritoriul francez”. El a cerut, în conse-
cinþã, “inflexiuni drastice” ale politi-
cii de securitate internã a Franþei, în
special “o convocare” obligatorie “în
faþa judecãtorului” ºi un sistem de
control, eventual prin “utilizarea de
brãþãri electronice”. Ministerul Jus-
tiþiei a rãspuns cã atunci când “o
persoanã se întoarce din Siria sau
Irak, acest lucru face obiectul fie al
unei preluãri a cazului de cãtre servi-
ciile de informaþii dacã urmãrirea de
ordin administrativ pare mai eficace
(cum ar fi identificarea complicilor),
fie al unei proceduri judiciare (anche-
tã de supraveghere, colectarea pro-
belor, arest preventiv dacã elemen-
tele sunt suficiente pentru a desfã-
ºura urmãriri)”. Dar, “bineînþeles,
numãrul de persoane care intrã ºi rã-
mân neidentificate nu poate fi prin
definiþie cunoscut”. “La sfârºitul lui
2014, numãrul total de proceduri des-
chise în timpul anului în ceea ce pri-
veºte acest conflict antiterorist (an-
chete ºi informaþii judiciare) era de
110 (131 de inculpaþi)”, potrivit Mi-
nisterului de Justiþie. “La finalul lui
2013 erau doar 34 de proceduri des-
chise (20 de inculpaþi). Începând cu
finalul lui 2013, sunt aproximativ 100
de proceduri deschise anual în acest
conflict, ºi aproximativ alþi o sutã de
inculpaþi”.

Preºedintele rus Vladimir Pu-
tin, aflat ieri în vizitã oficialã la
Teheran, a ridicat interdicþia asu-
pra vânzãrii ºi livrãrii de materi-
al tehnologic legat de industria
nuclearã iranianã, în mod con-
cret pentru siturile nucleare For-
do ºi Arak, în conformitate cu o
rezoluþie a ONU cu privire la

Cinci persoane au fost reþinute
ieri dimineaþã în urma noilor ope-
raþiuni antiteroriste desfãºurate în
regiunea Bruxelles ºi a oraºului Lie-
ge. Însã Salah Abdeslam, un sus-
pect-cheie în atentatele de la Pa-
ris,  nu a fost gãsit nici ieri, la
zece zile dupã comiterea atenta-
tului. “În cadrul operaþiunii de ieri
searã (n.r. –duminicã seara), au
fost efectuate cinci percheziþii
suplimentare în aceastã diminea-
þã în regiunea Bruxellesului ºi douã
în cea a oraºului Liege. Cinci per-

Francois Hollande ºi David Cameron s-au angajatFrancois Hollande ºi David Cameron s-au angajatFrancois Hollande ºi David Cameron s-au angajatFrancois Hollande ºi David Cameron s-au angajatFrancois Hollande ºi David Cameron s-au angajat
sã intensifice lupta împotriva grupãrii Statul Islamicsã intensifice lupta împotriva grupãrii Statul Islamicsã intensifice lupta împotriva grupãrii Statul Islamicsã intensifice lupta împotriva grupãrii Statul Islamicsã intensifice lupta împotriva grupãrii Statul Islamic

pentru acþiunea Franþei dupã atentatele de la
Paris, declarându-se convins cã aviaþia militarã
britanicã trebuie sã desfãºoare la rândul sãu ata-
curi împotriva Statului Islamic în Siria. “Susþin

ferm decizia preºedintelui Hollan-
de de a ataca SI în Siria. Este de
asemenea convingerea mea fermã
cã Marea Britanie trebuie sã facã
la fel”, a spus Cameron în confe-
rinþa de presã comunã cu ºeful sta-
tului francez. Premierul britanic a
precizat de altfel cã pune la dispo-
ziþia Franþei o bazã din Cipru a avi-
aþiei britanice pentru atacurile asu-
pra jihadiºtilor în Siria. “Astãzi, i-
am propus preºedintelui (Francois
Hollande) sã foloseascã baza de la
Rafakrotiri pentru aviaþia francezã
angajatã în operaþiunile împotriva
Daesh ºi un sprijin suplimentar în
privinþa alimentãrii în zbor”, a anun-
þat Cameron.  El a adãugat cã îºi
va intensifica eforturile privind îm-
bunãtãþirea schimburilor de infor-
maþii secrete cu Franþa ºi cu alþi

parteneri europeni, adãugând cã urmeazã sã
prezinte în aceastã sãptãmânã în parlamentul
de la Londra o strategie comprehensivã de com-
batere a Daesh.

 Noi arestãri, în Belgia, în urma
acþiunilor antiteroriste ale poliþiei

Moscova ridicã interdicþia asupra vânzãrii
ºi livrãrii de tehnologii nucleare cãtre Iran

soane au fost private de libertate
în urma acestor percheziþii”, a
indicat parchetul într-un comuni-
cat. Un purtãtor de cuvânt al par-
chetului a precizat cã francezul
Salah Abdeslam, urmãrit de la 13
noiembrie de poliþia din Belgia ºi
Franþa nu se afla printre persoa-
nele arestate. “În total, 21 de per-
soane au fost private de libertate
de ieri ºi sunt în prezent audiate
de serviciile de poliþie”, a adãugat
parchetul într-un comunicat. La
finalul operaþiunilor de mare am-

ploare de duminicã searã de la
Bruxelles ºi Charleroi, poliþia a
efectuat 16 reþineri, însã fãrã a gãsi
nici arme, nici explozibili în cur-
sul celor circa 20 de percheziþii
efectuate cu acest prilej. Parche-
tul a dezminþit informaþiile din pre-
sã conform cãrora Salah Abdes-
lam ar fi fugit duminicã searã la
bordul unui BMW din împrejuri-
mile oraºului Liege. “Acest vehi-
cul a fost identificat ºi ancheta a
demonstrat cã nu era în niciun fel
legat de operaþiunea în curs”, a

precizat parchetul. “Toate obiec-
tele confiscate în urma acestor
razii sunt în prezent examinate”,
se mai aratã în comunicat, care
precizeazã cã 26.000 de euro au
fost gãsiþi în una dintre aceste
percheziþii. Parchetul federal
urma sã comunice din nou ieri
searã situaþia numãrului de sus-
pecþi care trebuiau prezentaþi unui
judecãtor de instrucþie cu propu-
neri de prelungire a arestului pre-
ventiv, de inculpare sau de pune-
re în libertate.

acordul nuclear dintre Iran ºi
marile puteri. Astfel, Rusia va
putea vinde ºi livra Iranului ma-
terial ºi echipamente menite sã
“modernizeze” situl nuclear ira-
nian Fordo, precum ºi pentru
reactorul nuclear Arak, potrivit
unui decret al preºedintelui Pu-
tin, publicat ieri de Kremlin. Mos-

cova autorizeazã, de asemenea,
“exportarea de uraniu îmbogãþit
dinspre Iran, într-o cantitate mai
mare de 300 de kg, în schimbul
transferãrii de uraniu natural”
cãtre aceastã þarã. Publicarea
acestui decret intervine în con-
textul în care Vladimir Putin a
sosit ieri la Teheran, unde urmea-

zã sã aibã o întrevede-
re cu preºedintele ira-
nian Hassan Rohani.
Potrivit decretului, ri-
dicarea acestor inter-
dicþii urmeazã cadrul
stabilit prin rezoluþia
2.231, adoptatã în iulie
de Consiliul de Securi-
tate al ONU ºi care a
validat acordul nuclear
semnat cu puþin timp
înainte de Teheran ºi
marile puteri. Aceastã
rezoluþie prevede abro-
garea, în 2016, a sanc-
þiunilor internaþionale
împotriva Iranului, cu
condiþia ca þãrile sã res-
pecte acordul. “Calea

este liberã” pentru ridicarea sanc-
þiunilor, a declarat joi ºeful pro-
gramului nuclear iranian Ali Ak-
bar Salehi. Grupul 5+1 s-a pus
de acord cu privire la “restruc-
turarea ºi modernizarea” reacto-
rului nuclear din Arak, a mai spus
acesta. Reactorul cu apã grea din
Arak se aflã în centrul acordului
internaþional: el trebuie sã fie mo-
dificat într-un mod care sã nu
permitã producerea de plutoniu
în “cantitãþi militare”. Alt punct
problematic al negocierilor îl
constituie situl Fordo, ascuns sub
munte ºi din acest motiv impo-
sibil de distrus printr-o acþiune
militarã. Acest sit nu poate îm-
bogãþi uraniu ºi va trebui sã
abandoneze douã treimi din cen-
trifugele sale, potrivit acordului
încheiat cu Iranul. Imediat ce a
fost anunþatã încheierea acestui
acord, Moscova a anunþat, la
rândul sãu, ridicarea interdicþiei
asupra livrãrii de sisteme de apã-
rare antiaerianã S-300 cãtre
Iran, decizie criticatã de occi-
dentali ºi Israel.
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Sub aceeaºi stea

Se difuzeazã la HBO, ora 13:50

Deºi un medicament miracu-
los i-a prelungit viaþa, Hazel
Grace Lancaster, în vârstã
de 16 ani, are impresia cã de
când se ºtie a fost "în fazã
terminalã". Însã atunci când
fermecãtorul Augustus Wa-
ters, suferind ºi el de aceeaºi
boalã cumplitã, apare la
întâlnirile unui grup de su-
port unde merge Hazel, po-
vestea fetei va fi complet
rescrisã.

Super-rãi

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Evan ºi Seth sunt doi amici
care nu se pot despãrþi nici o
clipã unul de celãlalt. Ceea ce
este o problemã, pentru cã la
sfârºitul anului scolar ei vor
pleca spre douã universitãþi
diferite. Evan este un timid
terifiat de viaþã în general ºi de
fete în special. Cât despre
Seth, acesta vorbeºte prea
mult, se bagã unde nu-i fierbe
oala ºi este cât se poate de
interesat de funcþiile de repro-
ducere ale corpului uman...

Anul fãrã Mos Craciun

Se difuzeazã la Prima Tv, ora  00:00

Cu adevãrat nefericit, Moº
Crãciun opteazã anul ãsta sã
îºi ia o pauzã. Nu va mai livra
niciun cadou pentru cã pur ºi
simplu nimeni nu mai meritã
eforturile sale. Cel puþin aºa
vor arãta lucrurile pânã când
cineva va reuºi sã-l convingã
pe Moº Crãciun sã revinã la
gânduri mai bune. Iar acel
cineva ar putea fi un tânãr care
sã îl facã sã redescopere în-
semnãtatea sãrbãtorilor.

MARÞI - 24 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Tezaur folcloric (R)
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa cu Derek
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Repriza a treia
19:45 Vorbeºte corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:30 Starea zilei
22:35 Starea naþiei
23:35 Eroi de week-end
1979, Comedie, Dramã
01:05 Politicã ºi delicateþuri
02:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
03:00 În grãdina Danei
03:25 Telejurnal
04:15 Vorbeºte corect
04:20 Europa mea
05:10 Vorbeºte liber!
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

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

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
00:00 La fix
01:00 Memorialul Durerii
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:15 Arta fericirii
03:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu, 2015
04:00 Destine ca-n filme
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Nuntaºi de închiriat
09:30 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil
09:55 Aºa e viaþa
11:30 I Origins
13:15 Secþia de geriatrie
13:50 Sub aceeaºi stea
15:55 Un an bun
17:55 Walesa
20:00 Y Syrcas
21:40 Detectivii din California
23:45 Ce-am gãsit sã fie al meu
01:15 Moºtenirea diavolului
02:45 Cinci ani
04:20 Northmen. Saga vikingilor
06:00 Sub aceeaºi stea

HBO

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

Thriller
01:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

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

PRO TV

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

07:00 Chipul unui dezertor (R)
08:30 La Mãruþã (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Doamna din Shanghai

(R)
14:30 Un soþ perfect: Povestea

lui Laci Peterson (R)
16:15 La bloc
18:30 Bruneta mea favoritã
20:30 Fortãreaþa 2
22:30 Super-rãi
00:45 Fortãreaþa 2 (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Bruneta mea favoritã (R)

PRO CINEMA

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

ANTENA 1

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

Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus din inima României

(R)
08:20 Focus Magazin (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Putere ºi Glorie (R)
2014, Istoric
11:00 Teleshopping
11:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Putere ºi Glorie
2014, Istoric
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Focus Magazin (R)
00:00 Anul fãrã Moº Crãciun
2006, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic
02:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
03:45 Anul fãrã Moº Crãciun (R)
2006, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA

Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fight Night
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal UEFA Champions

League: Barcelona - AS Roma
23:45 Rezumate UEFA

Champions League
01:45 ªtiri Sport.ro
02:00 Wrestling RAW
03:59 Wrestling WWE NXT

Next Generation
05:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Aversemarþi, 24 noiembrie - max: 9°C - min: 3°C

$
1 EURO ........................... 4,4484 ............. 44484
1 lirã sterlinã................................6,3449....................63449

1 dolar SUA.......................4,1875........41875
1 g AUR (preþ în lei)........143,9003.....1439003

Cursul pieþei valutare din 24 noiembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
LICEUL cu Program Sportiv

”Petrache Triºcu” cu sediul în
Localitatea Craiova, Str.Tudor
Vladimirescu, nr. 9, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei Contractual
Vacante conf. HG 286 de: Îngriji-
tor, 1 post. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: Studii generale sau ºcoalã
profesionalã. Concursul se va
desfãºura astfel: -Proba scrisã
în data de 18.12.2015, ora 9.00, -
Proba interviu în data de
18.12.2015, ora 12.00. Candida-
þii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de
10 zile de la data publicãrii în Mo-
nitorul Oficial la sediul unitãþii de
învãþãmânt- Serviciul secreta-
riat. Relaþii suplimentare la se-
diul: LPS ”Petrache Triºcu”, Str.
Tudor Vladimirescu, nr. 9, Craio-
va, Jud. Dolj, persoana de con-
tact: Gheorghe Mihai, telefon:
0251/534.531, fax: 0251/534.531,
E-mail: triscucv2004@yahoo.com.

ANUNÞ PUBLIC SC DOLJ
CONSTRUCT SRL, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu privind activitatea ,, Fa-
bricarea altor elemente de dul-
gherie ºi tâmplãrie, pentru con-
strucþii,, ce se desfãºoarã în sat
ªimnicu de Sus, com. ªimnicu de
Sus, - T129, jud.Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1,  zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 08.12.2015.

Anunþul tãu! 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.

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.

S.C. TOPOSURVEY S.R.L.,
pentru GRUPUL PENTRU PRO-
MOVAREA TINERETULUI OLTE-
NIA”anunþã publicul interesat asu-
pra declanºãrii etapei de încadra-
re cf. HG 1076/2004 privind proce-
dura evaluãrii de mediu pentru pla-
nuri ºi  programe, în vederea obþi-
nerii avizului de mediu pentru PLA-
NUL DE MANAGEMENT AL SITU-
LUI NATURA 2000 ROSCI0202 SIL-
VOSTEPA OLTENIEI, localitatea
Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 1 , bl
U5, ap 18, jud. Dolj. Prima versiu-
ne a planului poate fi consultatã
la sediul A.P.M. Dolj, judeþul Dolj,
str. Petru Rareº, Nr. 1, din data
24.11.2015, luni - joi, între orele 8 –
16 ºi vineri între orele 8-14. Publi-
cul interesat poate transmite, în-
scris,comentarii ºi sugestii, pânã
în data de11.12.2015, la A.P.M. Dolj,
judeþul Dolj, str. Petru Rareº, Nr. 1,
judeþul Dolj, e-mail apmdj.anpm.ro
în zilele de luni-joi între orele 8-16
ºi vineri între orele 8-14.

Arhivele Naþionale angajeazã
consilier debutant în cadrul Servi-
ciului Judeþean Dolj al Arhivelor
Naþionale, specializarea arhivisti-
cã. Termenul de depunere al do-
sarului este 2 decembrie 2015.
Telefon: 0251/ 416.661.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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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.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED
PENTRU LIMBA ITALIA-
NÃ,  GERMANÃ SAU
FRANCEZÃ. Telefon:
0251/418.864.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu
Telefion: 0251/ 446.,535;
0760/ 071.644
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Îngrijesc bãtrânã 4 ore
pe zi. Telefon: 0765/
546.216.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craio-
va, casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Tele-
fon: 0727/316.893.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi - Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova, str.
Recunoºtinþei, nr. 45.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.

VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia
de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând teren Negoieºti
2,5 ha, casã cu de-
pendinþe, vie - 3000
m, fântânã, porþi de fier
la asfalt central. Tele-
fon: 0723/ 692.884.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.

Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabricaþie
2008, benzinã ºi GPL. Te-
lefon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Tricicletã copiii preþ - 90
lei negociabil, cãruþ copil
sport - 40 lei, negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/ 589.825.
Vând centralã termicã
electricã tip EKCOL 1
NF 8- 500lei, Vanã de-
viatoare 3 cai SF 20E-
200 lei, Boiler- 100 l
Romstal – 200 lei.
0745/ 350.608.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/ 446.918.
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Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la con-
gelator) cazan de þui-
cã 100 litri. Telefon:
0725/576.141.
Vând sãpun de casã
5 lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scri-
sã - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Brestii,
Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Primesc în gazdã un
bãiat. Telefon: 0765/
957.791.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 came-
re mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Te-
lefon: 0723/737.611.
MATRIMONIALE
Domn 61 ani, vãduv,
pensionat 1,79/85 doresc
doamnã 55/61 ani fizic
plãcutã, fãrã vicii. Rog se-
riozitate. Telefon: 0720/
582.934.

Doresc doamnã pensio-
narã, modestã pentru
alungarea singurãþãþii-
Constantin Constantin
(Lucian) comuna Dãnciu-
leºti, nr. 136 Gorj.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profitabil.
Telefon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat CUI
nr.28288117 ºi 3 cer-
tificate constatatoare.
Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Iuliana Firan ºi fami-
lia împãrtãºeºete du-
rerea ºi este alãturi
de Michel ºi familie la
dispariþia neaºtepta-
tã a soþiei, ANNYCK
PETITJEAN, vicepre-
ºedintã a Asociaþiei
„Education sans
frontieres”, care a
sprijinit constant co-
piii instituþionalizaþi
din Craiova.

Sincere condoleanþe
pentru decesul lui
ANNYCK PETITJEAN
din Franþa. A sprijinit
copiii Craiovei - difi-
cultate. Prof. Marcel
Florescu.
Condoleanþe pentru
decesul lui ANNYCK
PETITJEAN. Nu te
vom uita niciodatã
Rodica ºi Marcel
Florescu.
Familia Prof. Dr
Corneliu Sabetay ºi
Clinica Chirurgie
Pediatricã, transmit
sincere condolean-
þe familiei îndurera-
te, la pierderea co-
legului nostru Dr.
Paul Dãbuleanu
destoinic aneste-
zist care ºi-a dedi-
cat întreaga activi-
tate salvãrii ºi în-
grijirii bolnavilor
cu probleme chi-
rurgicale, caracter
prietenos ºi des-
chis a fost un foar-
te bun familist ºi s-
a bucurat de o via-
þã bogatã în mijlo-
cul societãþii. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã!



Rezultatele complete: SCM U CRA-
IOVA – BC Mureº 82-90, Phoenix Galaþi
– U-BT Cluj 85-79, BC Timiºoara – Ener-
gia Tg. Jiu 70-84, Gaz Metan Mediaº –
Atlassib Sibiu 74-84, Steaua CSM Exim-
bank – BCMU Piteºti 78-65, Dinamo
Bucureºti – CSM CSU Oradea 75-93
(dupã prelungiri; egal 73 la capãtul tim-
pului regulamentar).

1. Sibiu (6/3) 15
2. Oradea (6/2) 14
3. CRAIOVA (5/4) 14
4. Dinamo (5/4) 14
5. Steaua (6/1) 13
6. Mureº (5/3) 13
7. U-BT Cluj (5/3) 13
8. Galaþi (4/5) 13
9. Tg. Jiu (3/5) 11
10. Piteºti (4/5) 10

  11. Timiºoara (1/8) 10
  12. Mediaº (1/8) 10

BCM-U Piteºti a început campionatul
cu o penalizare de 3 puncte.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a suferit, du-
minicã searã, a patra înfrângere
stagionalã (a doua consecutivã),
înclinându-se cu 82-90, la Poli-
valentã, în faþa celor de la BC
Mureº, într-un meci în care nu a
putut beneficia de aportul cãpita-
nului sãu, Cãtãlin Burlacu, sus-
pendat o etapã ca urmare a faptu-
lui cã a adus injurii ºi ameninþãri
arbitrului în disputa de la Sibiu.

Alb-albaºtrii ºi oponenþii arde-
leni au oferit celor aproximativ
2.000 de spectatori un joc de un
echlibru pregnant în primele trei
sferturi, încheiate cu 22-21, 20-
21 ºi 19-19, pentru un general de
61-61. Era al 13-lea moment de
egalitate, dupã nu mai puþin de
18 schimbãri de lider. Date fiind
aceste cifre, manºa finalã se
anunþa una incendiarã. Nimic mai

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 9-A

Craiova capituleazã în ultimul sfertCraiova capituleazã în ultimul sfertCraiova capituleazã în ultimul sfertCraiova capituleazã în ultimul sfertCraiova capituleazã în ultimul sfert
fals! Mureºenii au reuºit în 4
minute ºi 34 de secunde un run
de 14-0, ducând scorul la 61-75.
Un dezavantaj pe care bãieþii lui
Oliver Popovic nu au mai putut
decât sã-l diminueze, încheind la
opt “lungimi” distanþã.

Realizatorul numãrul 1 al Cra-
iovei a fost Bozo Djurasovic, cu
21 de puncte, urmat de Nicho-
las Covington (16), Westley Joh-
nson, Milivoje Bozovic (ambii
cu 14), Bogdan Popescu (10),
Djordje Micic (5) ºi Milos Gru-
bor (2p). Djurasovic a fost pri-
mul ºi la capitolul recuperãri –
8, la fel ca ºi Bozovic, în timp
ce la pase decisive a ieºit în faþã
Johnson – 8.

De la oaspeþi s-au remarcat cei
doi Goran, Martinic ºi Gajovic,
fiecare trecându-ºi în cont câte

20 de puncte, plus 5 asisst-uri,
respectiv 9 recuperãri, cifre cu
care s-au aflat de asemenea în
vârful statisticilor mureºenilor.

Pentru SCM urmeazã o
deplasare extrem de dificilã,
în fieful lui U-BT Cluj, meci
programat sâmbãtã searã.

Handbalistele de la SCM Craiova au
acces în optimile de finalã ale Cupei
Cupelor, dupã douã victorii înregistrate
sâmbãtã ºi duminicã, pe teren propriu,
în faþa sârboaicelor de la Radnicki
Kragujevac.

Mai întâi, într-o partidã în care
formaþia din þara vecinã a plecat din
postura de gazdã, fetele Simonei Gogârlã
au izbândit cu 28-22 (13-12). Cioaric a
fost cea mai mai bunã marcatoare – cu 6
reuºite, secondatã de Horobeþ (5),
Zivkovic (4), Bãbeanu, Florica (câte 3),
Ianaºi, Georgescu, ªelaru (câte 2) ºi
Landre (1gol).

În disputa ce a consfiinþit calificarea,
SCM s-a impus cu 28-24, însã n-a fost

Perechea Horia Tecãu/Jean-Julien Rojer
(România/Olanda), cap de serie numãrul 2,
a câºtigat Turneul Campionilor la dublu, dupã
ce a învins, duminicã, în finalã, cu scorul
de 6-4, 6-3, cuplul Florin Mergea/Rohan
Bopanna (România/India, nr. 8).

În primul set, Tecãu ºi Rojer au reuºit un
break în debutul meciului, pe serviciul lui Bo-
panna, ºi au reuºit sã-l pãstreze pânã la final,
punând capãt manºei dupã 31 de minute.

În actul doi, Tecãu ºi Rojer au reuºit un
prim break la scorul de 2-2, din nou pe ser-
viciul indianului, ºi au închis finala dupã o
orã de joc, tot cu un break pe serviciul lui
Bopanna.

Horia Tecãu ºi Jean-Julien Rojer, care s-

HANDBAL (F)

SCM,  în optimile Cupei Cupelor
scutitã de emoþii, Radnicki conducând în
prima reprizã la trei goluri, pentru ca
pânã la odihnã sã mai rãmânã doar cu
unul, 11-12. Au punctat: Florica, Iovã-
nescu  (câte 6 goluri), Horobeþ, Bãbeanu
(câte 4), ªelaru, Georgescu, Zivkovic
(câte 2), Ianaºi ºi Cioaric (câte 1).

A fost ultimul joc oficial pentru SCM
din 2015. Craiovencele îºi vor afla
urmãtorul adversar din Cupa Cupelor la
începutul anului viitor, atunci când se va
relua ºi Liga Naþionalã.

Reamintim, handbalul feminin craio-
vean este prezent, în premierã, într-o
competiþie continentalã. “Dubla” cu
Kragujevac a reprezentat debutul, SCM
având liber în tururile Iºi II.

TENIS – DUBLU

Tecãu l-a învins pe Mergea ºi a câºtigat
finala Turneului Campionilor

au impus la Londra fãrã sã piardã vreun set,
au reuºit în premierã sã se impunã la Tur-
neul Campionilor.

Tecãu a fost pentru a patra oarã calificat
la Turneul Campionilor, în 2011 ºi 2012, cu
suedezul Robert Lindstedt, ºi în 2014 cu
Rojer, însã nu depãºise niciodatã pânã acum
faza grupelor. De partea cealaltã, Mergea a
evoluat în premierã la Turneul Campionilor.

În urma victoriei de la Londra, Tecãu ºi
Rojer au primit 1.500 de puncte în clasa-
mentul de dublu (cu care au urcat pe primul
loc în ierarhia ATP) ºi un cec în valoare de
423.000 de dolari, în timp ce Mergea ºi Bo-
panna au  încasat 229.000 de dolari ºi 800
de puncte în clasamentul de dublu.

SERIA 1
Avântul Rast – Viitorul Vârtop 3-

2, Voinþa Caraula – Poiana Mare 2-3,
Ciupercenii Noi – Ciupercenii Vechi
3-1, Avântul Giubega – Victoria Ple-
niþa 3-2, Galicea Mare – Flacãra Mo-
þãþei 3-4, Unirea Vela – Vânãtorul Desa
6-0, Fulgerul Maglavit – Viitorul Do-
bridor 1-0.

Clasament (primele 5): 1. Poiana
Mare 32p, 2. Rast 31p, 3. Pleniþa 28p,
4. Moþãþei 22p, 5. Ciupercenii Noi 21p
(- 1 joc).

SERIA 2
Siliºtea Crucii – Dunãrea Gighera

3-0, Mãceºu de Sus – Progresul Cerãt
1-0, Unirea Goicea – Progresul Bãi-
leºti 1-3, Dunãrea Negoi – Mãceºu de
Jos 0-8, Recolta Urzicuþa – Fulgerul
Întorsura 2-1, Gloria Catane – Seaca
de Câmp 7-0, Aktiv Padea – Viitorul
Giurgiþa 6-4. Triumf Bârca a stat.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt
31p, 2. Bãileºti 30p, 3. Goicea 28p, 4.
Mãceºu de Sus 28p, 5. Urzicuþa 25p.

SERIA 3
Avântul Daneþi – Amãrãºtii de Jos

3-3, Tricolor Dãbuleni – Viitorul Sa-
dova 1-0, ªtiinþa Celaru – AS Rojiºte
0-1, Unirea Tâmbureºti – Ajax Dobro-
teºti 4-0, Viitorul Gângiova – Victoria

Astãzi
GRUPA E
BATE Borisov (3p) – Leverkusen (4p) 19:00
FC Barcelona (10p) – AS Roma (5p) 21:45
GRUPA F
Arsenal (3p) – Dinamo Zagreb (3p) 21:45
Bayern Munchen (9p) – Olympiakos (9p) 21:45
GRUPA G
FC Porto (10p) – Dinamo Kiev (5p) 21:45
Maccabi Tel Aviv (0p) – Chelsea (7p) 21:45
GRUPA H
Zenit St. Petersburg* (12p) – Valencia (6p) 19:00
Olympique Lyon (1p) – KAA Gent (4p) 21:45

DIGI SPORT 2
17:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC

Odorhei – CSM Ploieºti / 19:00 – BASCHET (M) –
FIBA Europe Cup, faza grupelor: Energia Tg. Jiu –
AEK Larnaca.

DOLCE SPORT 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

Zenit St. Petersburg – Valencia, FC Barcelona – AS
Roma.

DOLCE SPORT 2
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

BATE Borisov – Bayer Leverkusen, Bayern Mun-
chen – Olympiakos Pireu.

LIGA A V-A – ETAPA A 13-A LIGA CAMPIONILOR –
FAZA GRUPELOR – ETAPA A 5-ACãlãraºi 4-1, Avântul Dobreºti – Amã-

rãºtii de Sus 1-1. Fulgerul Mârºani a
stat, deoarece Apele Vii s-a retras din
campionat.

Clasament (primele 5): 1. Tâmbu-
reºti 25p, 2. Celaru 23p, 3. Amãrãºtii
de Sus 23p, 4. Sadova 22p, 5. Dãbu-
leni 22p.

SERIA 4
Sporting Leu – Arena Preajba 3-0,

Voinþa Puþuri – Flacãra Drãgoteºti 2-
1, Viitorul II Cârcea – Viitorul Ghin-
deni 3-3, Avântul Pieleºti – Unirea
Câmpeni 7-2, Luceafãrul Popânzãleºti
– Viitorul Teasc 1-7, Viitorul Coºoveni
– Progresul Castranova 0-4, Progre-
sul Mischii – Atletico Zãnoaga 2-0.

Clasament (primele 5): 1. Leu 36p,
2. Castranova 32p, 3. Cârcea II 29p,
4. Mischii 26p, 5. Zãnoaga 25p.

SERIA 5
AS Greceºti – Vulturul Cernãteºti

0-8, Viitorul ªtiinþa Craiova – Valea
Fântânilor 2-6, Inter Secui – Rapid
Potmelþu 2-0, ªtiinþa Calopãr – Voin-
þa Belcin 2-3, Fortuna Craiova – AS
Scaeºti 2-7, Voinþa Raznic – Jiul
Breasta 3-2, Avântul Þuglui – AS Pie-
troaia 0-3.

Clasament (primele 5): 1. Secui
27p, 2. Cernãteºti 27p, 3. Calopãr 26p,
4. Belcin 26p, 5. Valea Fântânilor 23p.

Mâine
GRUPA A
Malmo FF (3p) – Paris SG (7p) 21:45
ªahtior Doneþk (3p) – Real Madrid* (10p) 21:45
GRUPA B
ÞSKA Moscova (4p) – VfL Wolfsburg (6p) 19:00
Manchester Utd (7p) – PSV Eindhoven (6p) 21:45
GRUPA C
FK Astana (2p) – Benfica (9p) 17:00
Atletico Madrid (7p) – Galatasaray (4p) 21:45
GRUPA D
Juventus (8p) – Manchester City* (9p) 21:45
Monchengladbach (2p) – Sevilla (3p) 21:45

Din fiecare grupã se calificã primele douã clasate –  echipele însoþite de semnul (*) au acces deja în “optimi”, în
timp ce formaþiile care vor încheia pe locul trei vor continua în cealaltã competiþie continentalã, Liga Europa.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: FC Barcelo-

na – AS Roma.
EUROSPORT 1
15:45, 20:15 – CURLING (M, F) – Campionatul

European, la Esbjerg, în Danemarca, faza grupelor:
Suedia – Elveþia, Norvegia – Danemarca / 1:30 –
HALTERE (M) - Campionatul Mondial, la Houston,
în Statele Unite.

EUROSPORT 2
19:15, 21:30 – BASCHET (M) – Eurocupa, faza

grupelor: Neptunas Klaipeda – Hapoel Ierusalim, Cai
Zaragoza – Valencia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. Astra 18 11 4 3 31-22 37
2. Viitorul 18 9 6 3 34-18 33
3. Steaua 18 8 6 4 24-18 30
4. Pandurii 17 8 6 3 21-15 30
5. Dinamo 18 8 6 4 22-19 30
6. ASA 18 6 9 3 21-15 27
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.
ASA – Viitorul 2-2
Au marcat: Brandan 12, Balaur 90 / Balaur 37 – aut, Aganovic 65.
Dinamo – Steaua 3-1
Au marcat:  Varela 56 – aut., Palic 67, Gnohere 84 / Stanciu 90.
Meciurile FC Botoºani – FC Voluntari ºi Pandurii – Petrolul s-

au jucat asearã.

Bãlgrãdean – N-a avut multe
de apãrat, a ieºit bine pe centrãri,
în prima reprizã a ezitat la un ºut
destul

Achim - A reintrat în primul
unsprezece, fiindcã a fost nevoie
de Dumitraº la mijloc.Evoluþie dis-
cretã, a fost depãºit de câteva ori
în vitezã de Lazãr.

Kay – A profitat de accidentãri-
le lui Acka ºi Izvoranu ºi este acum
titular indiscutabil. Evoluþii consis-
tente în ultima perioadã, este sigur
în defensivã, chiar ºi când iese cu
mingea la picior, e cel mai bun din
echipã la jocul aerian. Acum a ºi
marcat, dupã ce pe parcursul se-
zonului avusese mai multe ocazii
la faze fixe. Este primul sãu gol
pentru Universitatea, deºi ajusese
din periplul la naþionalã abia în di-
mineaþa meciului.

Popov – Cineva din jurul echi-
pei trebuia sã-l avertizeze pe bul-
gar cã Tudor e þicnit ºi se poate
alege cu eliminare dacã reacþionea-
zã mai agresiv la adresa lui. Va sta
douã etape, fiind vorba de elimi-
nare directã. Evoluþia de pânã
atunci a stoperului nu fusese una
prea bunã, ratând câteva intercep-
þii care au dus la faze periculoase,
provocând inclusiv acea mare ra-
tare a lui Purece.

Vãtãjelu – N-a mai avut aºa de
multe acþiuni ofensive ºi centrãri,
dupã cum ne obiºnuise, dar a fost

Evoluþii bune pentru echipele de
juniori ale Universitãþii Craiova în
week-end-ul trecut. Echipa a doua a
clubului, compusã exclusiv din ju-
niori, a þinut în ºah liderul ASU Poli,
care a marcat golul victoriei abia în
prelungiri, în meciul din etapa a 13-
a a Ligii a III-a. Universitatea II Cra-
iova, antrenor: Daniel Mogoºanu, a
evoluat în formula: L. Popescu –
Ghincea, Hreniuc, Drãghici, Gârbi-
þã, Florea, Ciocotealã, Armãºelu, Jurj,
R. Petre, Geanimu. Au mai intrat:
Covrtanovic, Lãzãrescu ºi Cãle. În
Liga Elitelor, la under 19, Victor Nai-
cu a fost lipsit de jucãtorii care au
evoluat pentru “satelit” ºi s-a încli-
nat în faþa celor de la Ardealul, scor
0-1. Universitatea a jucat cu: Dicã – Vlãdoiu, Ivan,
Þãrineanu, Andrei – Gãbureanu, Rodeanu, Hodea,
Constantin – Medrea, Stroe. Au mai jucat: Cristea,
Pacionel, Nedeianu, Gheorghescu. Cel mai important
joc al week-end-ului a fost tot în Liga Elitelor, la un-
der  17, între Universitatea Craiova ºi ocupanta locu-
lui secund, Ardealul Cluj, ºi a fost adjudecat de olte-
nic cu 3-0, goluri marcate de: Markovic (2) ºi Bâr-
zan. Mugur Guºatu a început cu: Vlad – Borþa, Bãloi,
Gunie, Marcov – Þoiu, Screciu – Buzan, Bârzan, Gîr-
biþã – Cîrlig. Au mai intrat: Markovic, Cãlãraºu, Po-
poescu, Guºatu. La juniori B, CSS Turnu Mãgurele –
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destul de sigur pe apãrare, cu ex-
cepþia unei pase la atacanþii adverºi,
în propria jumãtate, care putea
crea mare pericol la poarta lui Bãl-
grãdean. Unul dintre cei doi inte-
graliºti ai echipei, alãturi de Bãlgrã-
dean, va lipsi în premierã pentru
acest sezon, la Ovidiu.

Bancu – În prima parte a fost
preocupat mai mult de defensivã,
pregãtindu-se parcã de rolul de
fundaº stânga, care îi va fi atribuit
la Ovidiu, în lipsa lui Vãtãjelu. În
partea a doua a fost mult mai ac-
tiv, a alergat foarte mult ºi a creat
superioritate în jumãtatea adversã.
A avut un ºut de la distanþã, respins
de portar de la colþul scurt.

Zlatinski – Executantul faze-
lor fixe la Universitatea a oferit mai
multe centrãri utile, inclusiv la faza
primului gol ºi la cea care l-a pre-
cedat, la care lovitura de cap a lui
Ivan a fost degajatã de pe linia porþii
sau dincolo de ea. În prima repri-
zã s-a repliat destul de greu la faza
în care Purece a ratat. Pe final,
bulgarul a avut ºansa golului, dar
ºi-a „irosit” stângul pentru fentã ºi
a tras cu dreptul, pe poartã, dar
nu suficient de plasat.

Madson – Mulþi se aºteptau sã
fie titular în locul lui Mateiu, dar
se pare cã brazilianul nu este în
formã, fiind introdus abia în pre-
lungiri.

Dumitraº – Readus în faþa apã-

rãrii, „Dumi” a început ezitant jo-
cul, dar treptat a cãpãtat consis-
tenþã în joc. Are un joc bun de cap
ºi este util la mingile lansate spre
jumãtatea Craiovei.

Ivan – Cel mai bun de pe teren
la Chiajna. Este jucãtorul de care a
ajuns sã depindã ªtiinþa în faza
ofensivã, de la el se aºteaptã me-
reu sã creeze, sã finalizeze, sã sur-
prindã. Face ºi presing eficient,
cum s-a întâmplat ºi la faza care
precedat primul gol, dezvoltã jo-
cul, are inspiraþie ºi se apãrã bine.
Este în mare formã ºi poate fi de-
cisiv pentru Craiova în lupta pen-

tru play-off.
Curelea – Intrat pe final, tre-

buia sã fie mai agresiv, sã facã pre-
sing la fundaºii adverºi.

Nuno Rocha – N-a arãtat cã
drumul de douã zile din Africa l-a
epuizat. A fost agresiv, a ratat o
ocazie mare în prima reprizã dupã
ce a trecut lejer de ultimul fundaº
advers. Printre puþinele meciuri din
acest sezon în care a avut o pre-
staþie bunã.

Bawab – A fost destul de dis-
cret în marcajul gazdelor, dar a
creat culoare pentru coechipieri ºi
a apãrut în câteva faze importan-
te, inclusiv la golul al doilea.

Iliev – A intrat dupã eliminarea
compatriotului sãu, Popov, ºi a dat
siguranþã apãrãrii. Cu el ºi Kay în
cuplu, echipa are forþã în jocul ae-
rian, în ambele careuri. Îi vom ve-
dea în duet pentru cel puþin douã
meciuri.

Juniorii under 17 au câºtigat derby-ul cu Ardealul Cluj

Universitatea Craiova 1-11. La juniori C, ªtiinþa CSJ
1 Craiova – Universitatea Craiova 0-2. Au marcat:
Mitruscsak, Niþuicã. Universitatea: Manea – Anghel,
Stoicescu, Manea, Popa – Cojocaru, Niþuicã, Pãtu-
lea, Baiaram – Pacionel, Mitruscsak. Au mai jucat:
Marin, Drãgãnoiu, Anghel, Ionescu, Tudor. Antrenor:
Nelu Petriºor. La Juniori E, FEFS Craiova – Universi-
tatea Craiova  0-2

A marcat: L. Duþã 2. Universitatea: Vlãsceanu –
Sârbu, Zaharia, Nedelcu, Lepãdãtescu, B. Duþã, L.
Duþã, Capac. Au mai jucat: Gãgeatu, Sichitiu. Antre-
nor: Bogdan Vrãjitoarea.


