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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai noºtri, Popescule, dacã nu se pre-
zentau la meciul cu “Viitorul”, scã-
pau de oboseala drumului la Con-
stanþa, economiseau o grãmadã de
bani ºi pierdeau meciul doar cu 3-0.
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Piaþa „A.I. Cuza” a fost,
dupã mulþi ani, aproape ne-
încãpãtoare pentru miile de
craioveni care au participat
la Ziua Naþionalã a Româ-
niei. Încurajaþi ºi de vremea
deosebit de frumoasã, foar-
te mulþi locuitori ai Bãniei
au venit în centrul oraºului
pentru a saluta Imnul Naþi-
onal ºi pentru a admira pa-
rada militarã, exemplar or-
ganizatã în acest an. În mul-
þime au putut fi zãriþi bã-
trâni care, în ciuda anilor,
au þinut special sã fie pre-
zenþi la acest moment înãl-
þãtor, oameni de vârstã mij-
locie, dar ºi mulþi tineri,
unii dintre aceºtia purtând,
la reverul hainei, un mic
ºnur tricolor.55555 AC
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Starea EuropeiStarea EuropeiStarea EuropeiStarea EuropeiStarea Europei
sau când “medicii”sau când “medicii”sau când “medicii”sau când “medicii”sau când “medicii”
schimbã mereuschimbã mereuschimbã mereuschimbã mereuschimbã mereu
diagnosticul!diagnosticul!diagnosticul!diagnosticul!diagnosticul!

Fragilizatã de euro-sceptici, confrun-
tatã cu o crizã a refugiaþilor fãrã prece-
dent, rezultat al rãzboiului din Siria ºi
anarhiei din Libia ºi Irak, pentru care
soluþiile nu se întrevãd, Uniunea Euro-
peanã tocmai surmontase într-un fel
criza datoriei suverane ºi evitase in ex-
tremis pãrãsirea zonei euro de cãtre
Grecia. În absenþa unei politici comune
privind migranþii, dar ºi acordarea drep-
turilor de azil, problema refugiaþilor a
surprins nepregãtitã, într-un fel, Uniu-
nea Europeanã, fiindcã de la 23.000 de
clandestini, care traversaserã Medite-
rana în octombrie 2014, anul acesta
cifra s-a multiplicat de 10 ori: 220.000.
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Peste 1.000 dePeste 1.000 dePeste 1.000 dePeste 1.000 dePeste 1.000 de
oameni au întâmpinatoameni au întâmpinatoameni au întâmpinatoameni au întâmpinatoameni au întâmpinat
TTTTTrenul Regalrenul Regalrenul Regalrenul Regalrenul Regal

Ieri, pentru 20 de minute, Trenul
Regal a poposit în Gara Craiova, unde a
fost întâmpinat de peste 1.000 de per-
soane, care au þinut sã vadã cum aratã
o garniturã feroviarã care face parte din
istoria României.
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Kovesi: Corupþia nu se rezolvã
doar cu dosare penale; trebuie
sã se modifice regulile de atribuire
a contractelor publice

Procurorul ºef al DNA, Laura Co-
druþa Kovesi, a arãtat ieri, într-un in-
terviu la Europa FM, cã problema
corupþiei se rezolvã ºi cu prevenþie ºi
a dat exemplu necesitatea modificãrii
regulilor de atribuire a contractelor
publice. “În activitatea noastrã pu-
nem accent foarte mare pe tot ceea ce
înseamnã mãsuri preventive. Corup-
þia nu se rezolvã doar cu dosare pena-
le. Trebuie modificatã legislaþia, sã se
modifice regulile de atribuire a con-
tractelor publice. Trebuie sã luãm
mãsuri preventive pentru a elimina
vulnerabilitãþile”, a spus Kovesi.

Ea a menþionat cã în legislaþie încã
existã dispoziþii contradictorii, care
permit ºefilor unor instituþii sã dispu-
nã atribuirea unor contracte cãtre
anumite firme. “Este important ca pro-
iectele de legi sã plece de la observa-
þiile pe care le fac tehnicienii, adicã
cei care aplicã legea. Domeniul achi-
ziþiilor este foarte important, pentru
cã aici se cheltuie banul public”, a
arãtat ºeful DNA. Ea a adãugat cã pâr-
ghiile pe care le au procurorii în ceea
ce priveºte confiscarea averilor ilici-
te sunt suficiente în prezent, numai cã
eforturile DNA trebuie susþinute de
Ministerul Finanþelor, care pune în
executare deciziile de confiscare. “Nu
avem legea ilicitului, dar avem alte
pârghii care ne permit sã facem con-
fiscãri extinse. De exemplu, dacã ci-
neva a primit mitã 10.000 de euro, con-
fiscãm acei bani, dar dacã în urma ve-
rificãrilor stabilim cã are o avere mult
mai mare pe care nu o poate justifica,
facem confiscare extinsã. Este cazul
primarului Capitalei, Sorin Oprescu”,
a exemplificat Kovesi.

Ea a mai arãtat cã existã oameni
condamnaþi care, dupã ce sunt elibe-
raþi din închisoare, se bucurã în con-
tinuare de averile lor, obþinute ilegal,
iar eforturile poliþiºtilor ºi procurori-
lor trebuie susþinute de Ministerul Fi-
nanþelor. “O persoanã care nu-ºi plã-
teºte impozitul, dupã trei luni i se blo-
cheazã conturile. Nu înþeleg de ce nu
se procedeazã aºa ºi în cazul celor
corupþi, pentru care existã decizii de
confiscare”, a afirmat Kovesi.

Preºedintele Klaus Iohannis a decla-
rat, ieri, cã Ziua Naþionalã trebuie sã mar-
cheze un nou început, dupã un an mar-
cat de tragedii, care au arãtat ce lucruri
nu funcþioneazã în România ºi care au
scos la ivealã o “profundã dorinþã de
schimbare” cãreia politicienii ºi partide-
le trebuie sã-i rãspundã.

“ªtiu cã a fost un an dificil pentru toa-
tã lumea, marcat chiar recent de eveni-
mente tragice, care ne-au reamintit câte
lucruri încã nu funcþioneazã, câte lipsuri
grave avem în toate sistemele. Dar au
scos la ivealã ºi exemple de curaj, dãrui-
re ºi determinare, ºi mai ales o profundã
dorinþã de schimbare. Acestei dorinþe de
schimbare va trebui sã îi rãspundem în
anul ce urmeazã cu toþii – oameni poli-
tici, instituþii, partide, societate civilã, presã. Pu-
tem privi Ziua Naþionalã din acest an ca pe un nou
început”, a spus preºedintele, în mesajul adresat
românilor de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni.

ªeful statului a subliniat ºi nevoia unui nou
început în politicã, asta neînsemnând sã se “ºtear-
gã cu buretele” lucrurile bune care s-au fãcut, ci
o “înnoire”. “Idei noi, abordãri ºi atitudini noi,
oameni noi, pãstrând în acelaºi timp stabilitatea

Mesajul preºedintelui Klaus Iohannis pentru români:
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Preºedintele Klaus Iohannis a
înaintat în grad ºi a acordat
diverse grade, marþi, cu ocazia
Zilei Naþionale mai multor ofiþeri
din Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul Afacerilor Interne ºi
Serviciul de Protecþie ºi Pazã.

“Ca semn al aprecierii pentru
rezultatele remarcabile ºi profesio-
nalismul de care daþi dovadã în
îndeplinirea misiunilor încredinþa-
te, cu ocazia zilei de 1 Decembrie
– Ziua Naþionalã a României, am
hotãrât sã dau curs propunerilor
Ministrului Apãrãrii Naþionale, ale
Ministrului Afacerilor Interne ºi
ale Directorului Serviciului de
Protecþie ºi Pazã de a înainta în
urmãtorul grad generali ºi
chestori de poliþie în activitate ºi
de a acorda gradul de general de
brigadã ºi chestor de poliþie unor
colonei, comandori sau comisari
ºef de poliþie. Am luat în conside-
rare faptul cã ofiþerii propuºi sunt
reprezentativi pentru aceste
instituþii ºi îºi îndeplinesc în mod
exemplar îndatoririle ce le revin în
structurile pe care le comandã”, a
spus Iohannis.

El a subliniat cã acest demers
nu este doar unul simbolic, ci
unul al susþinerii proiectului de
modernizare a instituþiilor cu
atribuþii în domeniul securitãþii
naþionale, pentru a elimina
deficienþele care pot genera

Premierul Dacian
Cioloº a declarat, ieri, cã
îºi doreºte ca procedu-
rile de achiziþii publice
sã fie derulate mai trans-
parent, el adãugând cã
în România existã în
acest sens ºi ‘obiceiul’
de a adãuga în legisla-
þie prevederi pe lângã
cele obligatorii  din
punct de vedere euro-
pean. „Am vrea ca achi-
ziþiile publice sã fie mult
mai simple, mai clare ºi
mai transparente. Legis-
laþia naþionalã se alinia-
zã la o directivã euro-
peanã care prevede niº-
te principii legate de
achiziþiile publice ºi am constatat
cã noi avem obiceiul sã mai tot adã-
ugãm la ceea ce e obligatoriu din
punct de vedere european, pentru
cã vorbim de fonduri europene.
Sigur, aveam o legislaþie naþiona-
lã ºi aliniam tot timpul legislaþia
europeanã la legislaþia naþionalã
în sensul cã mai adãugam niºte lu-
cruri”, a spus Cioloº, într-o emisiu-
ne la Europa FM.

Prim-ministrul a precizat cã a ce-
rut ministrului Fondurilor Europe-
ne, Aura Rãducu, o analizã privind
simplificarea procedurilor, astfel
încât achiziþiile publice sã fie mai
transparente. „Acum, am cerut

Ceremonia de activare a Coman-
damentului multinaþional NATO de
divizie Sud-Est (HQ MND-SE) a
avut loc, ieri, în prezenþa ministru-
lui Apãrãrii Naþionale, Mihnea Mo-
toc, ºi a ºefului Statului Major Ge-
neral, generalul Nicolae Ciucã, fi-
ind una dintre mãsurile stabilite la
summitul NATO din Þara Galilor.

“Înfiinþarea acestei structuri

ºi echilibrul sistemului politic românesc. 2016 va
putea fi astfel anul în care reconstruim încrede-
rea cetãþenilor în instituþii, în partide, dar ºi în
oamenii care candideazã în numele lor”, a mai spus
Iohannis.

Preºedintele a spus, în acest context, ºi cã a
ales sã celebreze 1 Decembrie “mai puþin fastuos”,
însã este un moment de a “redescoperi mândria
naþionalã”. “Nu ca pe un slogan prea des ºi nepo-

trivit folosit, nu ca pe o etichetã care
acoperã o lipsã de încredere în noi în-
ºine, ci în mod sincer”, a afirmat ºeful
statului. Klaus Iohannis a vorbit în
mesajul sãu ºi despre provocãrile, dez-
amãgirile, crizele, rãzboaiele ºi austeri-
tatea prin care a trecut România în ulti-
mii 97 de ani, de la înfãptuirea Marii
Uniri din 1918, arãtând cã naþiunea ºi
gãsit tot timpul “energia interioarã, for-
þa ºi determinarea pentru a-ºi construi
un viitor mai bun”. “S-a ridicat pentru
a împlini aspiraþia spre unitate ºi liber-
tate, iar românii ºi-au regãsit, mereu ºi
mereu, curajul ºi vocea”, a mai spus
ºeful statului.

În acest context, preºedintele a afir-
mat cã Ziua Naþionalã este un bun pri-

lej pentru a privi ºi spre viitor ºi spre locul pe care
România îl are în UE ºi NATO. “România se defi-
neºte astãzi mai activ ºi cu mai multã hotãrâre, într-
o regiune complicatã, într-o lume în care ºi-au fã-
cut loc, din pãcate, rãzboiul ºi ameninþarea teroris-
tã. Lucrurile s-au schimbat faþã de acum 20 sau 10
ani ºi chiar faþã de anul trecut. Într-o vreme incertã
ºi imprevizibilã, România oferã certitudine ºi pre-
dictibilitate”, a mai spus Iohannis.

NATO de comandã-control face
parte – alãturi de activarea, în luna
septembrie, a Unitãþii de Integrare
a Forþelor NATO (NFIU-NATO For-
ce Integration Unit) – din mãsurile
stabilite în Planul de acþiune al
Alianþei pentru creºterea capacitã-
þii operaþionale, adoptat la Summit-
ul NATO din Þara Galilor, din
2014”, aratã un comunicat al Mi-

nisterului Apãrãrii Naþionale remis
Mediafax.

Potrivit MAPN, înfiinþarea aces-
tui comandament aliat la Bucureºti,
ca ºi a Unitãþii NATO de Integrare
a Forþelor NATO, este o mãsurã
concretã de asigurare a þãrii noas-
tre ca stat-membru al Organizaþiei
Tratatului Atlanticului de Nord în
contextul evoluþiei situaþiei de se-

curitate din regiune. La ceremonie
a fost prezent locþiitorul comandan-
tului Comandamentului Aliat Întru-
nit de la Napoli, generalul-locote-
nent Alain Parent. Dupã desfãºu-
rarea ceremoniei de activare, care a
avut loc la Bucureºti, un detaºa-
ment al HQ MND-SE a defilat în
cadrul Paradei Militare Naþionale
din Piaþa Constituþiei.

Comandamentul multinaþional de Sud-Est al NATO,
cu sediul în Bucureºti, a fost activat

Cioloº: Vrem ca achiziþiile
publice sã fie mai transparente

doamnei ministru Rãducu sã vedem
în ce mãsurã, pânã când nu lansãm
noile proiecte în perioada imediat
urmãtoare, sã simplificãm pe cât
posibil ºi sã facem în aºa fel încât
lucrurile sã fie mult mai clare ºi mai
transparente pentru cã de acolo
apãreau probleme. (...) Aº vrea sã
folosim experienþa pe care am avut-
o în perioada 2007-2014 ºi sã facem
achiziþii publice pentru a avea pro-
iecte eficiente ºi nu pentru a con-
veni unora sau altora care aveau
de multe ori alte obiective decât efi-
cienþa proiectelor atunci când apli-
cau anumite reguli de achiziþii pu-
blice”, a adãugat Cioloº.

Mai mulþi ofiþeri MApN, MAI
ºi SPP au fost înaintaþi în grad

vulnerabilitãþi în sistemul de
apãrare ºi ordine publicã. “Ne
consolidãm credibilitatea strategi-
cã ºi devenim un real furnizor de
securitate regionalã, într-un
mediu de securitate complex ºi
volatil”, a spus Iohannis.

ªeful statului a apreciat cã
reprezentanþii MAI, MApN ºi SPP
sunt chemaþi sã rãspundã unor
provocãri complexe, care vin din
zone diferite. “În acelaºi timp,
precum bine ºtiþi, societatea are
aºteptãri mari de la dumneavoas-
trã ºi de la instituþiile pe care le
reprezentaþi. Aveþi datoria sã
analizaþi cu luciditate ce funcþio-
neazã ºi ce lipseºte, unde este
nevoie de un plus de coordonare
pentru a creºte eficienþa ºi
performanþa instituþiilor dumnea-
voastrã. Am încredere cã veþi fi la
înãlþimea cerinþelor ºi misiunilor
ce vã sunt încredinþate. Vã asigur
de sprijinul meu constant ºi vã
încurajez sã acþionaþi pentru
creºterea colaborãrii ºi cooperãrii
atât în interiorul instituþiilor din
care faceþi parte, cât ºi între
acestea”, a punctat el. El i-a
îndemnat pe cei decoraþi sã
priveascã decorarea nu ca pe o
încununare de carierã, ci ca pe un
nou început. “Aveþi ºi avem de
demonstrat împreunã multe lucruri
pentru România”, a mai spus
Iohannis.
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Fragilizatã de euro-sceptici,
confruntatã cu o crizã a refugiaþi-
lor fãrã precedent, rezultat al rãz-
boiului din Siria ºi anarhiei din Li-
bia ºi Irak, pentru care soluþiile nu
se întrevãd, Uniunea Europeanã
tocmai surmontase într-un fel cri-
za datoriei suverane ºi evitase in
extremis pãrãsirea zonei euro de
cãtre Grecia. În absenþa unei poli-
tici comune privind migranþii, dar
ºi acordarea drepturilor de azil,
problema refugiaþilor a surprins
nepregãtitã, într-un fel, Uniunea
Europeanã, fiindcã de la 23.000 de
clandestini, care traversaserã Me-
diterana în octombrie 2014, anul
acesta cifra s-a multiplicat de 10
ori: 220.000. Curajoasã, Germa-
nia a deschis porþile, fãrã sã-ºi
consulte partenerii, solicitând apoi
solidaritate europeanã, când deja
aveam haos, cu dinamicile lui ne-
gative: apariþia de miºcãri populis-
te anti-imigraþie ºi formarea unui

MIRCEA CANÞÃR
front al refuzurilor în Europa Cen-
tralã, cu consecinþe nemijlocite în
schimbarea majoritãþii parlamenta-
re, în Polonia. În Balcani, o regiu-
ne ultrasensibilã, s-a tras semna-
lul de alarmã, presiunea imigranþi-
lor fiind greu de gestionat. Cu ata-
curile teroriste jihadiste din 13 no-
iembrie a.c. de la Paris, a doua
oarã în 10 luni, cele douã crize
grave – imigraþia ºi terorismul –
s-au îngemãnat, din raþiuni nu greu
de înþeles. Când Franþa a invocat
solidaritate europeanã, fãcând tri-
mitere la Tratatul de la Lisabona,
pentru a obþine ajutor în lupta con-
tra Statului Islamic, apelul sãu a
avut iniþial acelaºi succes, precum
al Germaniei pentru primirea de
refugiaþi. UE a realizat acum ne-
voia de politici externe ºi de apã-
rare comune – deocamdatã incon-
sistente – schimb riguros de in-
formaþii ºi aºa mai departe. Pen-
tru a se proteja de imigranþi, de

teroriºti, þãrile europene stabilesc
frontiere intra-europene, unele faþã
de altele. Schengen-ul este într-un
punct mort. Suedia, care a primit
refugiaþi în raport cu populaþia sa,
a închis porþile. Solicitatã, ataca-
tã, divizatã, dar utilã, UE rãmâne
aliatul SUA. În teorie ºi în retori-
cã. Dupã atentatul de la Paris, Fran-
cois Hollande a încercat sã-l con-
vingã pe Barack Obama de lãrgi-
rea unei coaliþii prin cooptarea
Rusiei. Timp pierdut. Neîncrede-
rea între Washington ºi Moscova
este prea mare. Vladimir Putin a
revenit spectaculos în jocul diplo-
matico-militar din Orientul Mijlo-
ciu, dar rãmâne... Vladimir Putin.
Cãruia nu i se iartã, este ºi motivul
pentru care se aflã într-o izolare
internaþionalã – efectele crizei
ucrainene. În Siria ºi Irak fiecare
îºi apãrã interesele diferite. Dobo-
rârea avionului rusesc, de cãtre
Turcia, la frontiera cu Siria, a ge-

nerat un riscant contencios între
Moscova ºi Ankara, blocând o coa-
liþie lãrgitã contra Statului Islamic,
în pofida eforturilor diplomatice
depuse de Francois Hollande. Ten-
siunile sunt acute, fiindcã de fapt
turkmenii, localizaþi în regiunea în
care a fost doborât avionul rusesc,
luptã contra kurzilor PYT ºi PKK,
dar ºi contra armatei loialiste a
Damascului, intenþionând crearea
marelui Kurdistan. Pentru a evita
o strângere de mânã protocolarã
cu Recep Tayyip Erdogan, pre-
ºedintele rus Vladimir Putin a in-
vocat “raþiuni tehnice” pentru a
justifica o întârziere de douã ore
la Bourget, ºi absenþa de la foto-
grafia de grup a celor 150 de ºefi
de stat ºi de guvern, la COP21.
Preºedintele Recep Tayyip Erdo-
gan a devenit frecventabil pentru
europeni în contextul crizei imi-
granþilor, dupã ce fusese la fel de
dificil, ca ºi preºedintele Vladi-
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mir Putin. Turcia închide princi-
palele puncte de intrare pe teri-
toriul sãu, din Siria (Bab el-Sale-
mah la nord de Alep ºi Bab al-
Hawa la nord de Idlib). Chiar zi-
lele trecute, avocatul kurd, Tahir
Elci, a fost împuºcat în localita-
tea Diyarbakir, provocând ample
miºcãri de protest. Numai cã
atentatele de la Paris au oferit niº-
te lecþii: rãzboaiele din Orientul
Mijlociu au consecinþe asupra
europenilor. ªi Germania ºi Ma-
rea Britanie vor participa alãturi
de Franþa, în atacurile contra
Statului Islamic, o fabricã de te-
roriºti ai planetei. Franþa este în
rãzboi, a repetat-o Francois Hol-
lande, ºi aliaþii sãi o însoþesc. E
vorba de un rãzboi asimetric,
prelungit, cu consecinþe din cele
mai imprevizibile, în absenþa ata-
cului la sol ºi al sistãrii definiti-
ve a surselor de finanþare a Sta-
tului Islamic.

Acad. dr. Irinel Popescu a câº-
tigat alegerile din primul tur ºi va
continua sã fie preºedintele
Academiei de ªtiinþe Medicale ºi
în urmãtorii patru ani, dupã ce a
obþinut 76 de voturi din cele 147
exprimate. Doljean de origine,
absolvent al Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti”, dr. Irinel Popes-
cu este una din personalitãþile
marcante ale medicinei româ-
neºti. A devenit cunoscut dupã ce
a introdus transplantul de ficat ca
metodã terapeuticã în România,
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Membri ai Academiei de ªtiinþe Medicale

din toatã þara l-au ales pe profesorul Irinel
Popescu pentru un nou mandat în fruntea fo-
rului medical suprem. Trei personalitãþi ale
medicinei româneºti, toþi chirurgi de renume,
au candidat pentru funcþia de preºedinte. Pe

lângã acad. dr. Irinel Popescu s-au înscris în
aceastã cursã prof. univ. dr. Florian Popa –
senator ºi preºedinte al Secþiei de Chirurgie
a Academiei de ªtiinþe Medicale, ºi prof. univ.
dr. Ioan Lascãr – preºedintele Colegiului
Medicilor Bucureºti.

în urmã cu 15 ani. Prima inter-
venþie de acest tip a realizat-o în
anul 2000, dupã ce s-a întors din
SUA. De atunci a efectuat peste
150 de transplanturi hepatice ºi
1.500 de rezecþii hepatice.

Profesorul Irinel Popescu a
avut o contribuþie majorã la dez-
voltarea medicinei ºi, datoritã
meritelor ºi bunei reputaþii, a de-
venit din 2003 membru al Acade-
miei Naþionale de Chirurgie din
Franþa ºi membru de onoare al
Academiei de ªtiinþe din Moldo-

va (din 2007). A primit Ordinul
de Merit în grad de ofiþer pentru
performanþele înregistrate de-a
lungul carierei profesionale din
partea statului francez (2011) ºi
a fost decorat cu Ordinul Naþio-
nal “Steaua României” în gradul
de Mare Ofiþer, pentru merite de-
osebite în chirurgia hepaticã ºi în
transplantul de organe – 2000.

Craiova, una din filialele
importante ale Academiei

Tot în cadrul Adunãrii Gene-
rale a Academiei de ªtiinþe Medi-
cale s-a organizat  un scrutin ºi
pentru cele trei  funcþii de vice-
preºedinte, fiind aleºi prof. univ.
dr. Radu Deac, prof. univ. dr. Dan
Mircea Enescu ºi prof. univ. dr.
Mihail Coculescu. Acad. Mircea
Ifrim va continua sã ocupe func-
þia de secretar general al Acade-
miei de ªtiinþe Medicale, fiind ºi
singurul candidat înscris.

La eveniment au participat
membri ai celor ºase filiale ale
Academiei de ªtiinþe Medicale:
Bucureºti, Cluj, Iaºi, Timiºoara,
Târgu-Mureº ºi Craiova. “A fost
o ºedinþã de alegeri în care s-a
respectat întru totul cvorumul. O
ocazie sã avem alãturi personali-

tãþi ale lumii medicale din Româ-
nia. Aº vrea sã menþionez faptul
cã din comisia de alegeri au fã-
cut parte seniori de prim-rang ai
ºtiinþelor medicale: Vladimir
Beliº, Constantin Bãlãceanu-Stol-
nici ºi George Litarczek. Tot cu
ocazia Adunãrii Generale s-a pus
problema menþinerii în activitate
a celor care sunt membri ai
Academiei ºi dupã vârsta de 70
de ani, în condiþiile în care sunt
apþi. Aceºtia trebuie sã depunã o
cerere la Colegiul Medicilor ºi la
instituþia spitaliceascã în care lu-
creazã”, a precizat acad. dr. Cor-
neliu Sabetay, purtãtor de cu-
vânt al filialei craiovene a Acade-
miei de ªtiinþe Medicale.

Lucrarea prof.  univ.  dr.
Gheorghe Drãgoi, de la Univer-
sitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova – “Anatomic Mar-
kers for Human Neuronal Sys-
tem, Synopsis and Atlas” – a
primit premiul “ªtefan Milcu”,
una din cele trei distincþii acor-
date cu aceastã ocazie.

80 de ani de la înfiinþare
Academia de ªtiinþe Medicale

este o instituþie publicã de interes
naþional în domeniul cercetãrii
medicale ºi farmaceutice, de con-
sacrare academicã, cu personali-
tate juridicã, subordonatã Ministe-
rului Sãnãtãþii. Din 1935, în frun-
tea Academiei de ªtiinþe Medicale
personalitãþi ale medicinei româ-
neºti: prof. dr. Constantin Ange-
lescu, acad. Aurel Moga, acad.
Constantin Arseni, acad. ªtefan
Milcu, acad. Nicolae Cajal, prof.
dr. Dan Enãchescu, acad. Lauren-
þiu Mircea Popescu. Academia are
un numãr fix de 190 membri titu-
lari, 41 de membri corespondenþi
ºi membri de onoare din þarã ºi
strãinãtate. Pe lângã Academia de
ªtiinþe Medicale funcþioneazã
Fundaþia Academiei de Medicinã,
Editura Academiei de ªtiinþe Me-
dicale ºi este tipãrit cu regularita-
te Buletinul Academiei de ªtiinþe
Medicale.

RADU ILICEANU
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Ancheta în acest dosar a înce-
put în vara lui 2007, când Banca
Comercialã Românã a înaintat pro-
curorilor DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova mai multe plângeri
împotriva unor persoane care îm-
prumutaserã bani pe baza unor
adeverinþe de venit ºi contracte de
muncã false, pe care erau aplicate
ºtampile contrafãcute, care le ates-
tau în mod fals calitatea de anga-
jaþi la SC Guardo AM Trading SA
Bucureºti sau SC Aruxtrans SRL
Cãlãraºi. S-a dovedit cã Florentin
Florea, ce apãrea în actele false
drept director general, a fost an-
gajatul SC Guardo AM Trading
SA, dar ca agent de pazã la Spita-
lul de Urgenþã Craiova, în perioa-
da 1 noiembrie 2006 – 26 ianuarie
2007, iar Marin Trandafir, care
apãrea în documente drept direc-
tor economic, fusese director ge-
neral al unitãþii, dar numai pânã pe
1 aprilie 2007.
Au avut sprijinul unei angajate a
bãncii

Grupul infracþional a fost supra-
vegheat de lucrãtorii Biroului de
Combatere a Crimei Organizate
(BCCO) Craiova aproape ºase luni,

Conform reprezentanþilor Inspectoratu-
lui de Poliþie al Judeþului (IPJ) Dolj, vi-
neri, 27 noiembrie a.c., în jurul orei 11.00,
agentul de poliþie ªtefan Alexandru Cãmã-
raºu, de 24 de ani, ajutor ºef de Post în
cadrul Postului de Poliþie Caraula, în timp
ce se afla în serviciul de supraveghere ºi
control al traficului rutier în comuna Ca-
raula, a efectuat semnal regulamentar de
oprire unui autoturism Opel Vectra înma-
triculat în Bulgaria. La volanul acestuia a
fost identificat Romicã Costachie, de 27
de ani, din localitate, care nu poseda per-

Sentinþã definitivã dupã ºapte ani:

AAAAAvocata Rãducan a scãpat de puºcãrievocata Rãducan a scãpat de puºcãrievocata Rãducan a scãpat de puºcãrievocata Rãducan a scãpat de puºcãrievocata Rãducan a scãpat de puºcãrie
în dosarul creditelor cu acte falseîn dosarul creditelor cu acte falseîn dosarul creditelor cu acte falseîn dosarul creditelor cu acte falseîn dosarul creditelor cu acte false

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
pronunþat sentinþa definitivã într-un
dosar în care a fost trimisã în judecatã
avocata lui Dinel Staicu, Alina Ileana Rã-
ducan, alãturi de alte 12 persoane, pen-
tru cã au constituit o grupare infracþio-
nalã specializatã prin care au obþinut
credite cu acte false în valoare de apro-
ximativ 500.000 lei. Gruparea a fost
deferitã justiþiei în anul 2008, iar sen-

tinþa definitivã a fost pronunþatã la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute, vineri, 27 no-
iembrie a.c., Alina Ileana Rãducan ob-
þinând reducerea pedepsei de la 4 ani
cu executare la 2 ani ºi 5 luni închisoa-
re cu suspendare ºi 120 de zile de mun-
cã în folosul comunitãþii. Doi dintre
membrii grupãrii, condamnaþi la pedep-
se cu executare, au ajuns în Peniten-
ciarul de Maximã Siguranþã Craiova.

timp în care s-a stabilit cã fiecare
membru al grupului care obþinea
credite cu acte false avea atribuþii
precise. David Leontin Popescu ºi
Lucian Tuþã se ocupau cu racola-
rea persoanelor, care proveneau în
majoritatea cazurilor din mediul
rural ºi nu aveau surse de venituri.
De la acestea obþineau cartea de
identitate ºi diferite facturi solici-
tate la bancã. Documentele erau
predate lui Florentin Florea, care
se ocupa de falsificarea actelor
necesare – contracte de muncã,
adeverinþe de salariu, cãrþi de mun-
cã – utilizând ºtampile false ale fir-
melor SC Guardo AM Trading
Bucureºti ºi SC Aruxtrans Cãlãraºi,
dar ºi o ºtampilã de la Inspectora-
tul Teritorial de Muncã. Dupã ce
documentele necesare obþinerii
creditelor erau falsificate, acestea
erau predate avocatei Alina Ileana
Rãducan. Aceasta racolase o func-
þionarã de la o bancã din Craiova,
pe Luminiþa Mureºanu, care întoc-
mea dosarul fãrã sã mai facã veri-
ficãrile impuse de unitatea banca-
rã. Ulterior, cei pe numele cãrora
fuseserã întocmite actele se pre-
zentau la ghiºeu ºi ridicau banii.
Împrumuturile variau între 3.500

ºi 17.000 de euro, iar sumele erau
împãrþite între membrii grupului,
care îºi opreau pentru ei între 20
ºi 75% din valoarea creditului
fraudulos, restul banilor, adicã
mai nimic, fiind înmânaþi titulari-
lor de credite.
13 inculpaþi la judecatã

În anul 2008, procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va au trimis în judecatã în acest
dosar 13 persoane acuzate de în-
ºelãciune cu consecinþe deosebit
de grave, fals, uz de fals, dar ºi
constituire sau aderare la un grup
infracþional organizat. În 2010
Curtea de Apel Craiova a achitat-o
pe Alina Ileana Rãducan, în timp
ce toþi ceilalþi inculpaþi au fost gã-
siþi vinovaþi. Patru dintre ei au pri-
mit pedepse cu executare Floren-
tin Florea (10 ani), Luminiþa Mu-
reºanu (5 ani), Irinel Lucian Tuþã
ºi David Leontin Popescu câte 4
ani ºi 6 luni. Ceilalþi opt acuzaþi au
primit câte doi ani de închisoare
cu suspendare. Procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova
au fãcut recurs, iar Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a decis rejudeca-
rea dosarului la aceeaºi instanþã.

Un alt complet de judecatã al
Curþii de Apel Craiova a gãsit-o
vinovatã pe avocata Alina Ileana
Rãducan, despre care se spunea
cã ºi-ar fi fãcut o operaþie de mã-
rire a bustului cu o parte din banii
obþinuþi prin creditele false. Pe 14
aprilie 2014, Curtea de Apel Cra-
iova a condamnat-o pe avocatã la
4 ani de închisoare cu executare,
David Leontin Popescu a primit 5
ani, Florea Florentin – 5 ani, Lu-
cian Tuþã – 3 ani, Daniel Bãlan – 4
ani, Vasile Florescu – 4 ani, iar
restul inculpaþilor au primit pedep-
se cu suspendare.

Hotãrârea Curþii de Apel Craio-
va a fost din nou atacatã cu apel,
iar vineri, 27 noiembrie a.c., Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie a pro-
nunþat sentinþa definitivã. Acum
avocata a scãpat cu 2 ani ºi 5 luni
închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 3
ani ºi 120 de zile de muncã în ca-

drul Direcþiei Generale de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj. Luminiþa Mureºanu a fost
achitatã, David Leontin Popescu a
primit 3 ani ºi 9 luni închisoare ºi
4.000 lei amendã penalã (inculpa-
tul fiind arestat în altã cauzã), Flo-
rentin Florea a primit 5 închisoare
cu executare, Irinel Lucian Tuþã –
2 ani ºi 9 luni închisoare cu sus-
pendare pe un termen de 3 ani,
Daniel Bãlan – 3 ani cu suspenda-
re pe durata unui termen de încer-
care de 8 ani, Adi Vasile Florescu
– 4 ani închisoare cu executare,
Aniºoara Ghiþã, Marius Viorel Ion,
Nicoleta Iacob ºi Leonard Cristian
Popescu câte 1 an ºi 1 lunã cu
suspendare pe un termen de 2 ani,
iar Cosmin Liviu Tuþã 2 ani ºi 1
lunã închisoare cu executare. Li-
viu Tuþã ºi Florea Florescu au fost
ridicaþi sâmbãtã de poliþiºtii doljeni
ºi duºi la penitenciar pentru ispã-
ºirea pedepselor.

Doljean arestat pentru dare de mitã:
Prins cu ºpaga în Postul de Poliþie

Un tânãr de 27 de ani, din comuna doljeanã Caraula,
a fost arestat preventiv pentru 20 de zile, în baza
mandatului emis sâmbãtã de Tribunalul Dolj pentru
dare de mitã ºi conducere fãrã permis. El a fost prins
în trafic fãrã permis ºi a vrut sã-l mituiascã pe poliþis-
tul care îl oprise cu 100 de euro, dar a ajuns dupã
gratii. A contestat mãsura arestãrii preventive, conte-
staþia sa urmând sã se judece joi, 3 decembrie, la
Curtea de Apel Craiova.

mis de conducere pentru nici
o categorie de autovehicule.

Pentru a nu se lua mãsurile legale faþã
de el, respectiv pentru a nu i se întocmi
dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii
de conducere fãrã permis, tânãrul a oferit
poliþistului suma de 100 euro. Poliþistul a
refuzat oferta, dar, vãzând cã tânãrul in-
sistã, ºi-a informat superiorii ºi conduce-
rea Inspectoratului, care a luat legãtura cu
ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj. În aceeaºi zi, ofiþerii Anticorupþie, îm-
preunã cu procurorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
organizat flagrantul, Romicã Costachie fi-

ind prins în timp ce oferea agentului de
poliþie suma de bani chiar în incinta Postul
de Poliþie Caraula.

Doljeanul a fost reþinut pentru 24 ore,
sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de dare
de mitã ºi conducere fãrã permis, fiind in-
trodus în arestul IPJ Dolj, iar o zi mai târ-
ziu, sâmbãtã, 28 noiembrie a.c., a fost pre-
zentat magistraþilor Tribunalului Dolj care
i-au emis mandat de arestare pentru 20 zile:
„Admite propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Dispune arestarea pre-
ventivã a inculpatului Costachie Romicã
pe o duratã de 20 de zile, începând cu data
de 28 noiembrie 2015 pânã la 17 decem-

brie 2015, inclusiv. În baza art.275 alin.
3 Cpp cheltuieli judiciare avansate de stat
rãmân în sarcina acestuia. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 de ore de la pro-
nunþare, Pronunþatã în Camera de Consi-
liu, azi 28 noiembrie”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei. Imediat ce s-a
pronunþat soluþia, tânãrul a contestat mã-
sura luatã faþã de el, contestaþia sa urmând
sã se judece joi, 3 decembrie a.c., la Cur-
tea de Apel Craiova.

În ceea ce-l priveºte pe agentul de poli-
þie ªtefan Alexandru Cãmãraºu – absolvent
al ªcolii de Agenþi ,,Vasile Lascãr” Câmpi-
na, promoþia 2011, în urma rezultatelor
profesionale foarte bune obþinute în mun-
cã, precum ºi a profesionalismului de care
a dat dovadã, conducerea Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj a dispus recom-
pensarea sa cu avansarea în gradul profe-
sional urmãtor înaintea îndeplinirii stagiu-
lui minim, cu prilejul zilei de 1 Decembrie
2015 – Ziua Naþionalã a României, dupã
cum a precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Fotografiile spun totul despre
festivitãþile de ieri ºi, cu siguran-
þã, vor spune ceva despre Craio-
va ºi de-a lungul istoriei. Nu s-a
organizat nici un prânz tipic cu
fasole ºi sarmale, care ar fi putut
condiþiona ieºirea din casã a uno-
ra, dar totuºi centrul oraºului a
fost neîncãpãtor pentru oamenii
dornici sã participe la ceremonia-
lul militar-religios, organizat ca în
fiecare an de autoritãþile judeþene.
Ziua Naþionalã a României a fost
sãrbãtoritã, în stradã, de mii de
craioveni care ºi-au început ziua
de 1 Decembrie aºa cum îi stã
bine fiecãrui român, îndeplinindu-
ºi întâi datoria de a fi român. La
festivitãþi au fost prezenþi oameni
de toate vârstele, fiind poate cea
mai amplã participare de pânã
acum. Profitând ºi de faptul cã
vremea a fost cãlduroasã de-a
dreptul, oamenii au venit special
în centrul oraºului, au fluturat
steagurile pe care le-au adus de
acasã, iar la reverul hainelor au
purtat cu mândrie ºnurul tricolor.
Muzica militarã ºi mulþimea adu-
natã la statuia domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza, cel care a în-
fãptuit Marea Unire, este o foto-
grafie care surprinde cel mai bine
ziua de ieri ºi care, cu siguranþã,
mai scrie o filã frumoasã în isto-
ria oraºului nostru.

Prefectul Sorin Rãducan
a citit mesajul premierului
Dacian Cioloº

Prefectul judeþului Dolj, Nico-
lae Sorin Rãducan, le-a urat dolje-
nilor „La mulþi ani” ºi a transmis
mesajul prim-ministrului României,
Dacian Cioloº: «1 Decembrie este
ziua în care simþim cu toþii cã sun-
tem români ºi cã a fi împreunã,
indiferent unde suntem, poate fi
acel sentiment care sã ne facã sã
vrem mai mult de la locul pe care
îl numim “acasã”. ªi aici, acasã,
vrem o þarã cu care sã ne mân-
drim, nu doar pentru istoria ei ci ºi
pentru prezentul ei. O þarã unde
decenþa ºi speranþa sunt împreu-
nã, respectul fiecãruia ºi meritele
îi sunt recunoscute, unde guver-
narea se dedicã þãrii, iar rezultatele
se vãd, unde munca cinstitã este
rãsplãtitã pe merit, dreptatea trium-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi CRISTI PÃTRU
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Piaþa „A.I. Cuza” a fost, dupã mulþi ani,
aproape neîncãpãtoare pentru miile de craioveni
care au participat la Ziua Naþionalã a României.
Încurajaþi ºi de vremea deosebit de frumoasã,
foarte mulþi locuitori ai Bãniei au venit în centrul
oraºului pentru a saluta Imnul Naþional ºi pentru
a admira parada militarã, exemplar organizatã
în acest an. În mulþime au putut fi zãriþi bãtrâni
care, în ciuda anilor, au þinut special sã fie pre-
zenþi la acest moment înãlþãtor, oameni de vârstã
mijlocie, dar ºi mulþi tineri, unii dintre aceºtia
purtând, la reverul hainei, un mic ºnur tricolor.

fã ºi transparenþa este regula – nu
excepþia. Aceasta este þara în care
eu vreau sã fiu prim-ministru ºi,
atât timp cât voi ocupa aceastã
poziþie, mã voi strãdui sã stabilesc
odatã pentru totdeauna aceastã di-
recþie în care sã ne îndreptãm: o
Românie în care sã avem încrede-
re, o Românie de care sã ne putem
bucura cu toþii!», a fost mesajul
premierului României.

Preºedintele Ion Prioteasa:
„Un omagiu celor care
au clãdit România Mare”

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat cã

Ziua Naþionalã a României este un
eveniment istoric cu o încãrcãturã
aparte ºi cã adevãrata forþã a ro-
mânilor poate izvorî numai din
apartenenþa la aceeaºi limbã, origi-
ne ºi acelaºi crez. „Marele moment
de la 1 Decembrie 1918 ne-a dat
nu doar o þarã demnã ºi reîntregi-
tã, ci ºi un filon vizionar de valori,
care de atunci ºi pânã în prezent
ne-au definit parcursul, valori pre-
cum democraþia, egalitatea, liber-
tatea cuvântului ºi consfinþirea pro-
prietãþii. Toate aceste repere ale
identitãþii noastre naþionale au fost
cucerite ºi apãrate cu sacrificii. Se
cuvine sã aducem un omagiu tu-
turor celor care au clãdit România
Mare, tuturor celor care au fãurit

România de astãzi. Ostaºilor eroi
din cele douã conflagraþii mondia-
le, bravilor veterani de rãzboi, mi-
litarilor activi care ne poartã renu-
mele peste hotare, dar ºi eroilor din
vremurile recente, ale Revoluþiei din
1989, care au luptat în stradã pen-
tru a ne oferi din nou libertatea –
tuturor le suntem recunoscãtori”.

Primarul Olguþa Vasilescu:
„Craiova a fost locul de plecare
al tuturor marilor evenimentelor
politice ºi militare”

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
i-a îndemnat pe craioveni sã fie
mândri de oraºul lor, Craiova

având un important rol istoric de-
a lungul timpului. „Este de dato-
ria noastrã, a tuturor românilor, sã
ºtim ce eveniment sãrbãtorim as-
tãzi ºi sã ne comemorãm înainta-
ºii care au fãcut posibilã înfãptui-
rea idealurilor de veacuri: marea
Unire. Dar noi, craiovenii, mai
avem o datorie în plus, aceea de a
nu uita cã idee de unire a plecat
de aici, din Bãnie, în anul 1600 ºi
cã Banul Mihai Viteazul s-a jertfit
pentru ea. Craiova a fost locul de
plecare al tuturor marilor eveni-
mentelor politice ºi militare din
perioada modernã. În timpul Re-
voluþiei din 1821, Craiova devine
bazã militarã pentru pandurii con-
duºi de Tudor Vladimirescu. Un

rol important l-a avut ºi în pregã-
tirea ºi desfãºurarea Revoluþiei de
la 1848, prin corpul profesoral de
la ªcoala Centralã, în frunte cu
Ioan Maiorescu. Nu întâmplãtor,
oraºul nostru a fost ales drept loc
de întrunire a guvernului provizo-
riu ºi prima capitalã a revoluþio-
narilor paºoptiºti, înainte ca aceº-
tia sã ajungã la Bucureºti. În 1857,
cu doi ani înainte de Unirea de la
1859, s-a constituit, la Craiova,
Comitetul Unionist. În 1877, Cra-
iova s-a aflat în centrul zonei afec-
tate direct de rãzboiul anti-otoman
ºi a devenit sediul Armatei I Ro-
mâne, care a rãmas aici ºi în mo-
mentul intrãrii în Primul Rãzboi
Mondial. Aici s-au semnat trata-
tele de pace postbelice între Ser-

bia, Bulgaria ºi România, iar anul
acesta oraºul nostru a devenit se-
diul Grupului de la Craiova, for-
mat din premierii celor trei þãri.
Trebuie sã ne mândrim cu istoria
oraºului în aceeaºi mãsurã în care
suntem mândri de þara noastrã”.

Parada militarã
a impresionat participanþii

Cea mai frumoasã parte a ma-
nifestãrilor a fost însã parada
militarã, cea mai complexã de

pânã acum, care a fost organi-
zatã de Prefectura Dolj ºi Briga-
da 2 Rovine Craiova. Prin faþa
miilor de participanþi au defilat
forþe ºi tehnicã militarã aparþi-
nând tuturor structurilor Siste-
mului Naþional de Apãrare, Or-
dine Publicã ºi de Siguranþã Na-
þionalã. Au putut fi vãzute trans-
portoare autoblindate, lansatoa-
re de rachete, staþii de telecom-
unicaþii de ultimã generaþie, teh-
nici de artilerie, dar ºi trupe de
intervenþie în caz de urgenþã
majorã, însoþite de câini dresaþi
în acest scop. Militarii au purtat
echipamentul de luptã pe care îl
folosesc în teatrele de operaþi-
uni ºi au salutat asistenþa ºi ofi-
cialitãþile, arãtând cã Armata

Românã este pregãtitã sã facã
faþã oricãror situaþii.

Festivitãþile dedicate Zilei Naþio-
nale s-au încheiat cu tradiþionala
Horã a Unirii, în care artiºtii Ansam-
blului Folcloric „Maria Tãnase” i-
au invitat sã se prindã pe toþi cei
prezenþi în Piaþa A.I. Cuza. Inter-
preþii Ciri Mayer ºi Cristian Bãnã-
þeanu au cântat cântece patriotice,
iar cel mai mult s-au auzit „Doam-
ne, ocroteºte-i pe români” ºi „Tre-
ceþi batalioane române Carpaþii”.
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Dupã prãbuºirea Imperiului Þa-
rist, intelectualii basarabeni au ho-
tãrât cã venise în sfârºit momentul
ca provincia sã-ºi recupereze iden-
titatea româneascã. Au proclamat
mai întâi independenþa, apoi unirea
cu þara, la 27 martie 1918. Unirea
nu s-a fãcut însã imediat. Este pro-
clamatã mai întâi, la sfârºitul anului
1917, autonomia Basarabiei. În
scurt timp, Rusia va cãdea în mâi-
nile comuniºtilor iar trupele bolºe-
vice vor încerca sã-ºi impunã con-
trolul ºi asupra strãvechiului pãmânt
românesc. În aceste împrejurãri,
unioniºtii Ion Inculeþ, Ion Pelivan,
Pantelimon Halipa ºi Constantin Ste-
re cer ajutorul armatei române. În
ianuarie 1918, Basarabia devine re-
publicã independentã. În ciuda tu-
turor dificultãþilor ºi ameninþãrilor
externe, elitele basarabene au ºtiut
sã-ºi conducã provincia cãtre uni-
rea cu România, la 27 martie 1918.
Astãzi, basarabenii încã mai pãstrea-
zã amintirea unirii de la 1918. La
Rãzeni, satul din apropierea Chiºi-
nãului unde s-au nãscut Ion Inculeþ
ºi Ion Pelivan, oamenii vorbesc de-
spre o singurã Românie. Dupã un
secol de ocupaþie þaristã ºi alte de-
cenii de dominaþie sovieticã, basa-
rabenii încã îºi cautã un loc în isto-
rie. Unirea Basarabiei cu România a
fost recunoscutã prin Tratatul de
Pace de la Paris din 1920. Dar
URSS nu s-a împãcat niciodatã cu
aceastã pierdere teritorialã. În 1940,
Stalin alipeºte Basarabia Uniunii
Sovietice, iar în 1944 trupele sovi-
etice ocupau România, instaurând
comunismul. Astfel basarabenii au

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Basarabia e România!
Studenþii basarabeni din toate colþurile þãrii au participat ºi

anul acesta, de 1 Decembrie, la Alba Iulia, în inima Ardealului,
pentru a marca aºa cum se cuvine Ziua Naþionalã a României.

Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintã evenimentul principal
al istoriei României noastre ºi, totodatã, realizarea unui dezide-
rat al locuitorilor graniþelor vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu
România. Basarabia a fost cea dintâi dintre provinciile istorice
româneºti care s-au unit cu þara la sfârºitul Primului Rãzboi

Mondial. Asociaþia Studenþilor Basarabeni din Craiova, coordona-
tã de tânãrul Oleg Untu,  alãturi de alte nouã Asociaþii, ºi-au dat

mâna, ieri, în centrul cetãþii ºi au cântat pe aceeaºi voce, în
aceeaºi limbã, „Deºteaptã-te române!”. O parte din tinerii

prezenþi la eveniment ne-au împãrtãºit câteva gânduri despre
aceastã zi, istoricã. Moment emoþionat care poate sã schimbe

viitorul nostru ºi al urmaºilor noºtri...

pierdut din nou ceea ce câºtigaserã
în 1918, dreptul de a-ºi vorbi limba
ºi de a-ºi cunoaºte trecutul. 

Susþinuþi de avocaþii craioveni
Sprijiniþi de un grup de avocaþi

inimoºi, coordonaþi de prof.univ.dr
Ion Turculeanu, vicepreºedintele
UNBR, studenþii basarabeni din
Craiova au putut sã-ºi vadã visul
împlinit. Ieri, tinerii din Republica
Moldova care studiazã în Bãnie, au
luat parte la evenimentele prilejuite
de Ziua Naþionalã a României, or-
ganizate la Alba-Iulia. Pentru cã au
vrut sã pãstreze tradiþia, studenþii
basarabeni au solicitat iniþial spriji-
nul conducerii Universitãþii din Cra-
iova, care din pãcate, nu a rãspuns
solicitãrii tinerilor, rãspunsul s-a
lãsat aºteptat, dar nu s-au lãsat...
Iar când tinereþea ºi patriotismul fac
casã bunã, se gãsesc ºi oamenii de
calitate, care  înþeleag dorinþa no-
bilã a studenþilor de a fi acolo,
acum, la 97 de ani de la Unirea
acestui popor greu încercat. „Nu
am fãcut nimic neobiºnuit. Era
normal sã-i ajutãm , pentru cã ei
au trãit acolo, în Basarabia. Ei au
învãþat altfel istoria. Pe mine aceºti
tineri, care o parte îmi sunt ºi stu-
denþi, mã impresioneazã foarte
mult. Nu am stat prea mult pe gân-
duri. Am sunat câþiva colegi, avo-
caþi, care la fel ca ºi mine nu au
stat pe gânduri. Îi felicit pentru
patriotismul lor ºi pentru dragos-
tea de þarã. Aceºti tineri sunt un
bun exemplu ºi noi”, a subliniat
prof.univ.dr Ion Turculeanu.

Victoria Enache, studentã în anul IV la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale:

„În România, ziua de 1 Dcembrie marcheazã
fericire ºi durere deopotrivã. Anul 1918 a finali-
zat procesul lung ºi anevoios de unificare a
statului naþional unitar român, reprezentând
dezideratul aprig al tuturor românilor. În fiecare
an, Ziua Naþionalã a României aduce spirit de
sãrbãtoare în întreaga þarã. Dar totuºi îmi pun
întrebarea dacã semnificaþia zilei de 1 Decembrie
este celebratã ºi gânditã de conºtiinþa româneas-
cã sau dacã rãmâne a fi serbatã doar prin arbora-
rea celor trei culori esenþiale ºi printr-o zi liberã
în calendar. Cred cã sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României ar trebui sã porneascã prin trãiri
autentice ºi personale din interiorul fiecãrui român. Simbolistica acestei zile ar trebui manifestatã,
întâi de toate, prin recunoºtinþã în sufletºi în gând.  Abia atunci când ziua  de 1 decembrie este
explicatã mãcar unui copil dintr-o familie româneascã, putem considera aceastã zi ca fiind sãrbãto-
ritã.  Ziua României nu trebuie aºteptatã ºi marcatã într-o singurã zi a anului. Este necesar sã o
trãim prin gând ºi fapt în fiecare zi.Atunci când încercãm sã schimbãm lucrurile spre bine, înce-
pând cu propria persoanã, atunci când nu rãspundem cu nepãsare ºi ne intereseazã societatea, doar
atunci sãrbãtorim româneºte ziua þãrii noastre”.

Tudor Burlacu, student în anul I, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale:

„Din liceu, am realizat ca ziua de 1 Decembrie e mai
mult decât o datã în calendar. Aceastã zi reprezintã
simbol, victorie ºi unirea tuturor românilor, iar oraºul
istoric, Alba Iulia e inima neamului glorios, care a tot fost
zdruncinat de alte popoare, dupã cum a scris ºi poetul
Mihai Eminescu: “De la Nistru pân’la Tissa/Tot Românul
plânsu-mis’a,/Cã nu mai poate strãbate/De-atâta strãinã-
tate”. Astfel eu respect, sunt mândru ºi consider cã
Marea Unire din 1918 este un ideal împlinit al conºtiinþei
ºi al sufletului românesc. Generaþiei noastre ne rãmâne
doar sã preþuim ºi sã nu uitãm de importanþa acesteia...”.

Victoria Zubenco, student, anul I, Facultatea de Actorie,
Universitatea din Craiova:

„Pentru fiecare dintre noi ziua de 1Decembrie are o
însemnãtate aparte. Pentru unii e ziua sentimentului nobil
faþã de þarã, pentru mine, basarabeancã fiind... e ziua
românilor de pretutindeni. Ziua în care, în ochi, mai
apare o tristeþe, ziua în care, vor rãsuna frumoase
cântece unioniste vechi... Sper ca fiecare suflet basara-
bean care se aflã departe de patria-mamã sau în inima ei
sã înfloreascã sentimentul de dragoste zi respect faþã de
evenimentele petrecute în decembrie 1918 la Alba-Iulia ºi
în întreaga þarã.Consider cã ar fi o experienþã frumoasã

ºi de neuitat
dacã în fiecare an de Ziua Naþionalã a României, tinerii din
toatã România ºi Republica Moldova sã se întâlneascã la
diferite manifestãri în Alba-Iulia. Sã simtã dragostea ºi
durerea care ne uneºte pe noi-oamenii cu acelaºi sânge,
limbã ºi trecut...”.

Ana Curdoglo, anul II, Master, Facultatea de Litere/
Paradigme ale Comunicãrii Organizaþionale:

“Pentru mine, 1 Decembrie, este sãrbãtoarea de a fi
român. Zi în care ieºim în stradã sã ne mãrturisim iubirea de
neam. Alba Iulia, sau cum i se mai spune : “Oraºul Marii
Uniri”, va fi iar gazda iubitorilor de istorie, acolo unde prin
parade militare, evenimente culturale va fi sãrbãtoritã Ziua
Naþionalã a
României”.

Diana Gãinã, studentã la  Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale:

„1 Decembrie 1918 reprezintã ziua adoptãrii rezoluþiei
Marii Adunãri Naþionale la Alba Iulia – Actul Unirii Transil-
vaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu Regatul
Român. Pentru mine este un eveniment extraordinar care
demonstreazã patriotismul sincer al celor care îl sãrbãto-
resc, ºi care îmi trezeºte un sentiment special în fiecare
an, emoþii deosebite ºi de nedescris în cuvinte. Fiind
membru al Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova a
devenit o obiºnuinþã ceea ce pentru aceasta este tradiþieºi
anume plecarea organizatã la Alba Iulia unde suntem mai
aproape de istorie”.

Victoria Enache, studentã în anul IV la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale:

„În România, ziua de 1 Dcembrie marcheazã
fericire ºi durere deopotrivã. Anul 1918 a
finalizat procesul lung ºi anevoios de unificare a
statului naþional unitar român, reprezentând
dezideratul aprig al tuturor românilor. În fiecare
an, Ziua Naþionalã a României aduce spirit de
sãrbãtoare în întreaga þarã. Dar totuºi îmi pun
întrebarea dacã semnificaþia zilei de 1 Decembrie
este celebratã ºi gânditã de conºtiinþa româneas-
cã sau dacã rãmâne a fi serbatã doar prin
arborarea celor trei culori esenþiale ºi printr-o zi
liberã în calendar. Cred cã sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României ar trebui sã porneascã prin trãiri
autentice ºi personale din interiorul fiecãrui român. Simbolistica acestei zile ar trebui manifestatã,
întâi de toate, prin recunoºtinþã în sufletºi în gând.  Abia atunci când ziua  de 1 decembrie este
explicatã mãcar unui copil dintr-o familie româneascã, putem considera aceastã zi ca fiind sãrbãto-
ritã.  Ziua României nu trebuie aºteptatã ºi marcatã într-o singurã zi a anului. Este necesar sã o
trãim prin gând ºi fapt în fiecare zi.Atunci când încercãm sã schimbãm lucrurile spre bine, înce-
pând cu propria persoanã, atunci când nu rãspundem cu nepãsare ºi ne intereseazã societatea, doar
atunci sãrbãtorim româneºte ziua þãrii noastre”.

Tudor Burlacu, student în anul I, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale:

„Din liceu, am realizat ca ziua de 1 Decembrie e mai
mult decât o datã în calendar. Aceastã zi reprezintã
simbol, victorie ºi unirea tuturor românilor, iar oraºul
istoric, Alba Iulia e inima neamului glorios, care a tot fost
zdruncinat de alte popoare, dupã cum a scris ºi poetul
Mihai Eminescu: “De la Nistru pân’la Tissa/Tot Românul
plânsu-mis’a,/Cã nu mai poate strãbate/De-atâta strãinã-
tate”. Astfel eu respect, sunt mândru ºi consider cã
Marea Unire din 1918 este un ideal împlinit al conºtiinþei ºi
al sufletului românesc. Generaþiei noastre ne rãmâne doar
sã preþuim ºi sã nu uitãm de importanþa acesteia...”.

Victoria Zubenco, student, anul I, Facultatea de Actorie,
Universitatea din Craiova:

„Pentru fiecare dintre noi ziua de 1Decembrie are o
însemnãtate aparte. Pentru unii e ziua sentimentului
nobil faþã de þarã, pentru mine, basarabeancã fiind... e
ziua românilor de pretutindeni. Ziua în care, în ochi, mai
apare o tristeþe, ziua în care, vor rãsuna frumoase
cântece unioniste vechi... Sper ca fiecare suflet basara-
bean care se aflã departe de patria-mamã sau în inima ei
sã înfloreascã sentimentul de dragoste zi respect faþã de
evenimentele petrecute în decembrie 1918 la Alba-Iulia
ºi în întreaga þarã.Consider cã ar fi o experienþã frumoa-

sã ºi de
neuitat dacã în fiecare an de Ziua Naþionalã a României,
tinerii din toatã România ºi Republica Moldova sã se întâl-
neascã la diferite manifestãri în Alba-Iulia. Sã simtã dragos-
tea ºi durerea care ne uneºte pe noi-oamenii cu acelaºi
sânge, limbã ºi trecut...”.

Ana Curdoglo, anul II, Master, Facultatea de Litere/
Paradigme ale Comunicãrii Organizaþionale:

“Pentru mine, 1 Decembrie, este sãrbãtoarea de a fi
român. Zi în care ieºim în stradã sã ne mãrturisim iubirea de
neam. Alba Iulia, sau cum i se mai spune : “Oraºul Marii
Uniri”, va fi iar gazda iubitorilor de istorie, acolo unde prin
parade militare, evenimente culturale va fi sãrbãtoritã Ziua
Naþionalã a
României”.

Diana Gãinã, studentã la  Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale:

„1 Decembrie 1918 reprezintã ziua adoptãrii rezoluþiei
Marii Adunãri Naþionale la Alba Iulia – Actul Unirii Transil-
vaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu Regatul
Român. Pentru mine este un eveniment extraordinar care
demonstreazã patriotismul sincer al celor care îl sãrbãto-
resc, ºi care îmi trezeºte un sentiment special în fiecare
an, emoþii deosebite ºi de nedescris în cuvinte. Fiind
membru al Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova a
devenit o obiºnuinþã ceea ce pentru aceasta este tradiþieºi
anume plecarea organizatã la Alba Iulia unde suntem mai
aproape de istorie”.

Victoria Enache, studentã în anul IV la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale:

„În România, ziua de 1 Dcembrie marcheazã
fericire ºi durere deopotrivã. Anul 1918 a finali-
zat procesul lung ºi anevoios de unificare a
statului naþional unitar român, reprezentând
dezideratul aprig al tuturor românilor. În fiecare
an, Ziua Naþionalã a României aduce spirit de
sãrbãtoare în întreaga þarã. Dar totuºi îmi pun
întrebarea dacã semnificaþia zilei de 1 Decembrie
este celebratã ºi gânditã de conºtiinþa româneas-
cã sau dacã rãmâne a fi serbatã doar prin arbora-
rea celor trei culori esenþiale ºi printr-o zi liberã
în calendar. Cred cã sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României ar trebui sã porneascã prin trãiri
autentice ºi personale din interiorul fiecãrui român. Simbolistica acestei zile ar trebui manifestatã,
întâi de toate, prin recunoºtinþã în sufletºi în gând.  Abia atunci când ziua  de 1 decembrie este
explicatã mãcar unui copil dintr-o familie româneascã, putem considera aceastã zi ca fiind sãrbãto-
ritã.  Ziua României nu trebuie aºteptatã ºi marcatã într-o singurã zi a anului. Este necesar sã o
trãim prin gând ºi fapt în fiecare zi.Atunci când încercãm sã schimbãm lucrurile spre bine, înce-
pând cu propria persoanã, atunci când nu rãspundem cu nepãsare ºi ne intereseazã societatea, doar
atunci sãrbãtorim româneºte ziua þãrii noastre”.

Tudor Burlacu, student în anul I, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale:

„Din liceu, am realizat ca ziua de 1 Decembrie e mai
mult decât o datã în calendar. Aceastã zi reprezintã
simbol, victorie ºi unirea tuturor românilor, iar oraºul
istoric, Alba Iulia e inima neamului glorios, care a tot fost
zdruncinat de alte popoare, dupã cum a scris ºi poetul
Mihai Eminescu: “De la Nistru pân’la Tissa/Tot Românul
plânsu-mis’a,/Cã nu mai poate strãbate/De-atâta strãinã-
tate”. Astfel eu respect, sunt mândru ºi consider cã
Marea Unire din 1918 este un ideal împlinit al conºtiinþei
ºi al sufletului românesc. Generaþiei noastre ne rãmâne
doar sã preþuim ºi sã nu uitãm de importanþa acesteia...”.

Victoria Zubenco, student, anul I, Facultatea de Actorie,
Universitatea din Craiova:

„Pentru fiecare dintre noi ziua de 1Decembrie are o
însemnãtate aparte. Pentru unii e ziua sentimentului nobil
faþã de þarã, pentru mine, basarabeancã fiind... e ziua
românilor de pretutindeni. Ziua în care, în ochi, mai
apare o tristeþe, ziua în care, vor rãsuna frumoase
cântece unioniste vechi... Sper ca fiecare suflet basara-
bean care se aflã departe de patria-mamã sau în inima ei
sã înfloreascã sentimentul de dragoste zi respect faþã de
evenimentele petrecute în decembrie 1918 la Alba-Iulia ºi
în întreaga þarã.Consider cã ar fi o experienþã frumoasã

ºi de neuitat
dacã în fiecare an de Ziua Naþionalã a României, tinerii din
toatã România ºi Republica Moldova sã se întâlneascã la
diferite manifestãri în Alba-Iulia. Sã simtã dragostea ºi
durerea care ne uneºte pe noi-oamenii cu acelaºi sânge,
limbã ºi trecut...”.

Ana Curdoglo, anul II, Master, Facultatea de Litere/
Paradigme ale Comunicãrii Organizaþionale:

“Pentru mine, 1 Decembrie, este sãrbãtoarea de a fi
român. Zi în care ieºim în stradã sã ne mãrturisim iubirea de
neam. Alba Iulia, sau cum i se mai spune : “Oraºul Marii
Uniri”, va fi iar gazda iubitorilor de istorie, acolo unde prin
parade militare, evenimente culturale va fi sãrbãtoritã Ziua
Naþionalã a
României”.

Diana Gãinã, studentã la  Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale:

„1 Decembrie 1918 reprezintã ziua adoptãrii rezoluþiei
Marii Adunãri Naþionale la Alba Iulia – Actul Unirii Transil-
vaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu Regatul
Român. Pentru mine este un eveniment extraordinar care
demonstreazã patriotismul sincer al celor care îl sãrbãto-
resc, ºi care îmi trezeºte un sentiment special în fiecare
an, emoþii deosebite ºi de nedescris în cuvinte. Fiind
membru al Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova a
devenit o obiºnuinþã ceea ce pentru aceasta este tradiþieºi
anume plecarea organizatã la Alba Iulia unde suntem mai
aproape de istorie”.

Victoria Enache, studentã în anul IV la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale:

„În România, ziua de 1 Dcembrie marcheazã
fericire ºi durere deopotrivã. Anul 1918 a
finalizat procesul lung ºi anevoios de unificare a
statului naþional unitar român, reprezentând
dezideratul aprig al tuturor românilor. În fiecare
an, Ziua Naþionalã a României aduce spirit de
sãrbãtoare în întreaga þarã. Dar totuºi îmi pun
întrebarea dacã semnificaþia zilei de 1 Decembrie
este celebratã ºi gânditã de conºtiinþa româneas-
cã sau dacã rãmâne a fi serbatã doar prin
arborarea celor trei culori esenþiale ºi printr-o zi
liberã în calendar. Cred cã sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României ar trebui sã porneascã prin trãiri
autentice ºi personale din interiorul fiecãrui român. Simbolistica acestei zile ar trebui manifestatã,
întâi de toate, prin recunoºtinþã în sufletºi în gând.  Abia atunci când ziua  de 1 decembrie este
explicatã mãcar unui copil dintr-o familie româneascã, putem considera aceastã zi ca fiind sãrbãto-
ritã.  Ziua României nu trebuie aºteptatã ºi marcatã într-o singurã zi a anului. Este necesar sã o
trãim prin gând ºi fapt în fiecare zi.Atunci când încercãm sã schimbãm lucrurile spre bine, înce-
pând cu propria persoanã, atunci când nu rãspundem cu nepãsare ºi ne intereseazã societatea, doar
atunci sãrbãtorim româneºte ziua þãrii noastre”.

Tudor Burlacu, student în anul I, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale:

„Din liceu, am realizat ca ziua de 1 Decembrie e mai
mult decât o datã în calendar. Aceastã zi reprezintã
simbol, victorie ºi unirea tuturor românilor, iar oraºul
istoric, Alba Iulia e inima neamului glorios, care a tot fost
zdruncinat de alte popoare, dupã cum a scris ºi poetul
Mihai Eminescu: “De la Nistru pân’la Tissa/Tot Românul
plânsu-mis’a,/Cã nu mai poate strãbate/De-atâta strãinã-
tate”. Astfel eu respect, sunt mândru ºi consider cã
Marea Unire din 1918 este un ideal împlinit al conºtiinþei ºi
al sufletului românesc. Generaþiei noastre ne rãmâne doar
sã preþuim ºi sã nu uitãm de importanþa acesteia...”.

Victoria Zubenco, student, anul I, Facultatea de Actorie,
Universitatea din Craiova:

„Pentru fiecare dintre noi ziua de 1Decembrie are o
însemnãtate aparte. Pentru unii e ziua sentimentului
nobil faþã de þarã, pentru mine, basarabeancã fiind... e
ziua românilor de pretutindeni. Ziua în care, în ochi, mai
apare o tristeþe, ziua în care, vor rãsuna frumoase
cântece unioniste vechi... Sper ca fiecare suflet basara-
bean care se aflã departe de patria-mamã sau în inima ei
sã înfloreascã sentimentul de dragoste zi respect faþã de
evenimentele petrecute în decembrie 1918 la Alba-Iulia
ºi în întreaga þarã.Consider cã ar fi o experienþã frumoa-

sã ºi de
neuitat dacã în fiecare an de Ziua Naþionalã a României,
tinerii din toatã România ºi Republica Moldova sã se întâl-
neascã la diferite manifestãri în Alba-Iulia. Sã simtã dragos-
tea ºi durerea care ne uneºte pe noi-oamenii cu acelaºi
sânge, limbã ºi trecut...”.

Ana Curdoglo, anul II, Master, Facultatea de Litere/
Paradigme ale Comunicãrii Organizaþionale:

“Pentru mine, 1 Decembrie, este sãrbãtoarea de a fi
român. Zi în care ieºim în stradã sã ne mãrturisim iubirea de
neam. Alba Iulia, sau cum i se mai spune : “Oraºul Marii
Uniri”, va fi iar gazda iubitorilor de istorie, acolo unde prin
parade militare, evenimente culturale va fi sãrbãtoritã Ziua
Naþionalã a
României”.

Diana Gãinã, studentã la  Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale:

„1 Decembrie 1918 reprezintã ziua adoptãrii rezoluþiei
Marii Adunãri Naþionale la Alba Iulia – Actul Unirii Transil-
vaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu Regatul
Român. Pentru mine este un eveniment extraordinar care
demonstreazã patriotismul sincer al celor care îl sãrbãto-
resc, ºi care îmi trezeºte un sentiment special în fiecare
an, emoþii deosebite ºi de nedescris în cuvinte. Fiind
membru al Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova a
devenit o obiºnuinþã ceea ce pentru aceasta este tradiþieºi
anume plecarea organizatã la Alba Iulia unde suntem mai
aproape de istorie”.

Victoria Enache, studentã în anul IV la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale:

„În România, ziua de 1 Dcembrie marcheazã
fericire ºi durere deopotrivã. Anul 1918 a finali-
zat procesul lung ºi anevoios de unificare a
statului naþional unitar român, reprezentând
dezideratul aprig al tuturor românilor. În fiecare
an, Ziua Naþionalã a României aduce spirit de
sãrbãtoare în întreaga þarã. Dar totuºi îmi pun
întrebarea dacã semnificaþia zilei de 1 Decembrie
este celebratã ºi gânditã de conºtiinþa româneas-
cã sau dacã rãmâne a fi serbatã doar prin arbora-
rea celor trei culori esenþiale ºi printr-o zi liberã
în calendar. Cred cã sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României ar trebui sã porneascã prin trãiri
autentice ºi personale din interiorul fiecãrui român. Simbolistica acestei zile ar trebui manifestatã,
întâi de toate, prin recunoºtinþã în sufletºi în gând.  Abia atunci când ziua  de 1 decembrie este
explicatã mãcar unui copil dintr-o familie româneascã, putem considera aceastã zi ca fiind sãrbãto-
ritã.  Ziua României nu trebuie aºteptatã ºi marcatã într-o singurã zi a anului. Este necesar sã o
trãim prin gând ºi fapt în fiecare zi.Atunci când încercãm sã schimbãm lucrurile spre bine, înce-
pând cu propria persoanã, atunci când nu rãspundem cu nepãsare ºi ne intereseazã societatea, doar
atunci sãrbãtorim româneºte ziua þãrii noastre”.

Tudor Burlacu, student în anul I, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale:

„Din liceu, am realizat ca ziua de 1 Decembrie e mai
mult decât o datã în calendar. Aceastã zi reprezintã
simbol, victorie ºi unirea tuturor românilor, iar oraºul
istoric, Alba Iulia e inima neamului glorios, care a tot fost
zdruncinat de alte popoare, dupã cum a scris ºi poetul
Mihai Eminescu: “De la Nistru pân’la Tissa/Tot Românul
plânsu-mis’a,/Cã nu mai poate strãbate/De-atâta strãinã-
tate”. Astfel eu respect, sunt mândru ºi consider cã
Marea Unire din 1918 este un ideal împlinit al conºtiinþei
ºi al sufletului românesc. Generaþiei noastre ne rãmâne
doar sã preþuim ºi sã nu uitãm de importanþa acesteia...”.

Victoria Zubenco, student, anul I, Facultatea de Actorie,
Universitatea din Craiova:

„Pentru fiecare dintre noi ziua de 1Decembrie are o
însemnãtate aparte. Pentru unii e ziua sentimentului nobil
faþã de þarã, pentru mine, basarabeancã fiind... e ziua
românilor de pretutindeni. Ziua în care, în ochi, mai
apare o tristeþe, ziua în care, vor rãsuna frumoase
cântece unioniste vechi... Sper ca fiecare suflet basara-
bean care se aflã departe de patria-mamã sau în inima ei
sã înfloreascã sentimentul de dragoste zi respect faþã de
evenimentele petrecute în decembrie 1918 la Alba-Iulia ºi
în întreaga þarã.Consider cã ar fi o experienþã frumoasã

ºi de neuitat
dacã în fiecare an de Ziua Naþionalã a României, tinerii din
toatã România ºi Republica Moldova sã se întâlneascã la
diferite manifestãri în Alba-Iulia. Sã simtã dragostea ºi
durerea care ne uneºte pe noi-oamenii cu acelaºi sânge,
limbã ºi trecut...”.

Ana Curdoglo, anul II, Master, Facultatea de Litere/
Paradigme ale Comunicãrii Organizaþionale:

“Pentru mine, 1 Decembrie, este sãrbãtoarea de a fi
român. Zi în care ieºim în stradã sã ne mãrturisim iubirea de
neam. Alba Iulia, sau cum i se mai spune : “Oraºul Marii
Uniri”, va fi iar gazda iubitorilor de istorie, acolo unde prin
parade militare, evenimente culturale va fi sãrbãtoritã Ziua
Naþionalã a
României”.

Diana Gãinã, studentã la  Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale:

„1 Decembrie 1918 reprezintã ziua adoptãrii rezoluþiei
Marii Adunãri Naþionale la Alba Iulia – Actul Unirii Transil-
vaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu Regatul
Român. Pentru mine este un eveniment extraordinar care
demonstreazã patriotismul sincer al celor care îl sãrbãto-
resc, ºi care îmi trezeºte un sentiment special în fiecare
an, emoþii deosebite ºi de nedescris în cuvinte. Fiind
membru al Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova a
devenit o obiºnuinþã ceea ce pentru aceasta este tradiþieºi
anume plecarea organizatã la Alba Iulia unde suntem mai
aproape de istorie”.

Victoria Enache, studentã în anul IV la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale:

„În România, ziua de 1 Dcembrie marcheazã
fericire ºi durere deopotrivã. Anul 1918 a
finalizat procesul lung ºi anevoios de unificare a
statului naþional unitar român, reprezentând
dezideratul aprig al tuturor românilor. În fiecare
an, Ziua Naþionalã a României aduce spirit de
sãrbãtoare în întreaga þarã. Dar totuºi îmi pun
întrebarea dacã semnificaþia zilei de 1 Decembrie
este celebratã ºi gânditã de conºtiinþa româneas-
cã sau dacã rãmâne a fi serbatã doar prin
arborarea celor trei culori esenþiale ºi printr-o zi
liberã în calendar. Cred cã sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României ar trebui sã porneascã prin trãiri
autentice ºi personale din interiorul fiecãrui român. Simbolistica acestei zile ar trebui manifestatã,
întâi de toate, prin recunoºtinþã în sufletºi în gând.  Abia atunci când ziua  de 1 decembrie este
explicatã mãcar unui copil dintr-o familie româneascã, putem considera aceastã zi ca fiind sãrbãto-
ritã.  Ziua României nu trebuie aºteptatã ºi marcatã într-o singurã zi a anului. Este necesar sã o
trãim prin gând ºi fapt în fiecare zi.Atunci când încercãm sã schimbãm lucrurile spre bine, înce-
pând cu propria persoanã, atunci când nu rãspundem cu nepãsare ºi ne intereseazã societatea, doar
atunci sãrbãtorim româneºte ziua þãrii noastre”.

Tudor Burlacu, student în anul I, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale:

„Din liceu, am realizat ca ziua de 1 Decembrie e mai
mult decât o datã în calendar. Aceastã zi reprezintã
simbol, victorie ºi unirea tuturor românilor, iar oraºul
istoric, Alba Iulia e inima neamului glorios, care a tot fost
zdruncinat de alte popoare, dupã cum a scris ºi poetul
Mihai Eminescu: “De la Nistru pân’la Tissa/Tot Românul
plânsu-mis’a,/Cã nu mai poate strãbate/De-atâta strãinã-
tate”. Astfel eu respect, sunt mândru ºi consider cã
Marea Unire din 1918 este un ideal împlinit al conºtiinþei ºi
al sufletului românesc. Generaþiei noastre ne rãmâne doar
sã preþuim ºi sã nu uitãm de importanþa acesteia...”.

Victoria Zubenco, student, anul I, Facultatea de Actorie,
Universitatea din Craiova:

„Pentru fiecare dintre noi ziua de 1Decembrie are o
însemnãtate aparte. Pentru unii e ziua sentimentului
nobil faþã de þarã, pentru mine, basarabeancã fiind... e
ziua românilor de pretutindeni. Ziua în care, în ochi, mai
apare o tristeþe, ziua în care, vor rãsuna frumoase
cântece unioniste vechi... Sper ca fiecare suflet basara-
bean care se aflã departe de patria-mamã sau în inima ei
sã înfloreascã sentimentul de dragoste zi respect faþã de
evenimentele petrecute în decembrie 1918 la Alba-Iulia
ºi în întreaga þarã.Consider cã ar fi o experienþã frumoa-

sã ºi de
neuitat dacã în fiecare an de Ziua Naþionalã a României,
tinerii din toatã România ºi Republica Moldova sã se întâl-
neascã la diferite manifestãri în Alba-Iulia. Sã simtã dragos-
tea ºi durerea care ne uneºte pe noi-oamenii cu acelaºi
sânge, limbã ºi trecut...”.

Ana Curdoglo, anul II, Master, Facultatea de Litere/
Paradigme ale Comunicãrii Organizaþionale:

“Pentru mine, 1 Decembrie, este sãrbãtoarea de a fi
român. Zi în care ieºim în stradã sã ne mãrturisim iubirea de
neam. Alba Iulia, sau cum i se mai spune : “Oraºul Marii
Uniri”, va fi iar gazda iubitorilor de istorie, acolo unde prin
parade militare, evenimente culturale va fi sãrbãtoritã Ziua
Naþionalã a
României”.

Diana Gãinã, studentã la  Facultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale:

„1 Decembrie 1918 reprezintã ziua adoptãrii rezoluþiei
Marii Adunãri Naþionale la Alba Iulia – Actul Unirii Transil-
vaniei, Banatului, Criºanei ºi Maramureºului cu Regatul
Român. Pentru mine este un eveniment extraordinar care
demonstreazã patriotismul sincer al celor care îl sãrbãto-
resc, ºi care îmi trezeºte un sentiment special în fiecare
an, emoþii deosebite ºi de nedescris în cuvinte. Fiind
membru al Asociaþiei Studenþilor Basarabeni din Craiova a
devenit o obiºnuinþã ceea ce pentru aceasta este tradiþieºi
anume plecarea organizatã la Alba Iulia unde suntem mai
aproape de istorie”.

Victoria Enache, studentã în anul IV la Facultatea
de Drept ºi ªtiinþe Sociale:

„În România, ziua de 1 Dcembrie marcheazã
fericire ºi durere deopotrivã. Anul 1918 a finali-
zat procesul lung ºi anevoios de unificare a
statului naþional unitar român, reprezentând
dezideratul aprig al tuturor românilor. În fiecare
an, Ziua Naþionalã a României aduce spirit de
sãrbãtoare în întreaga þarã. Dar totuºi îmi pun
întrebarea dacã semnificaþia zilei de 1 Decembrie
este celebratã ºi gânditã de conºtiinþa româneas-
cã sau dacã rãmâne a fi serbatã doar prin
arborarea celor trei culori esenþiale ºi printr-o zi
liberã în calendar. Cred cã sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României ar trebui sã porneascã prin trãiri
autentice ºi personale din interiorul fiecãrui român. Simbolistica acestei zile ar trebui manifestatã,
întâi de toate, prin recunoºtinþã în sufletºi în gând.  Abia atunci când ziua  de 1 decembrie este
explicatã mãcar unui copil dintr-o familie româneascã, putem considera aceastã zi ca fiind sãrbãto-
ritã.  Ziua României nu trebuie aºteptatã ºi marcatã într-o singurã zi a anului. Este necesar sã o
trãim prin gând ºi fapt în fiecare zi.Atunci când încercãm sã schimbãm lucrurile spre bine, înce-
pând cu propria persoanã, atunci când nu rãspundem cu nepãsare ºi ne intereseazã societatea, doar
atunci sãrbãtorim româneºte ziua þãrii noastre”.

Tudor Burlacu, student în anul I, Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale:

„Din liceu, am realizat ca ziua de 1 Decembrie e mai
mult decât o datã în calendar. Aceastã zi reprezintã
simbol, victorie ºi unirea tuturor românilor, iar oraºul
istoric, Alba Iulia e inima neamului glorios, care a tot fost
zdruncinat de alte popoare, dupã cum a scris ºi poetul
Mihai Eminescu: “De la Nistru pân’la Tissa/Tot Românul
plânsu-mis’a,/Cã nu mai poate strãbate/De-atâta strãinã-
tate”. Astfel eu respect, sunt mândru ºi consider cã
Marea Unire din 1918 este un ideal împlinit al conºtiinþei ºi
al sufletului românesc. Generaþiei noastre ne rãmâne doar
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Pentru prima datã în ultimii ani,
craiovenii au luat cu asalt centrul
Craiovei pentru a participa la Ziua
Naþionalã a României. Cele trei ge-
neraþii au fost bucuroase de timpul
frumos, uniforma militarã ºi de
ºansa de a trãi câteva clipe de pa-
triotism. Atât cât mai existã. Craio-
va este frumoasã, caldã, primitoa-
re. Are copii gingaºi ºi bunici rãb-
dãtori. Blindatele nu au dat rateuri,
proaspãt vopsite au mers cu bine la
destinaþie. Muzica popularã a rea-
nimat spiritul nãvalnic al oltenilor ºi
s-au încins hore sãltãreþe.

Printre rândurile de spectatori
au fost ºi unii mai atenþi la dele-
gaþiile partidelor politice. Bârfe
subtile, comentarii lipsite de pu-
doare ºi catalogãri directe despre
activitatea politicã a unora dintre
potentaþi. Totul pãrea rupt din
pastelurile lui Vasile Alecsandri,
ce-i drept, updatate.

Când dedublarea
începe de la 3 aniºori

Am crezut multã vreme cã în-
vãþãmântul românesc este supus
unui asalt bine organizat din par-
tea unor forþe mai puþin vizibile.
Nu se poate explica altfel decaden-
þa în care a ajuns ºcoala româneas-
cã ºi cea doljeanã, în special. Dar
sã fim oneºti. Încã de la grãdiniþã
ne învãþãm copiii sã fie docili, sã
nu mai cearã o a doua porþie de
mâncare, chiar dacã mai e cazul,
pentru cã o supãrãm pe doamna
îngrijitoare. Care oricum are drep-
tul la mici atenþii nevinovate, ca sã-
ºi facã meseria. Doar e vina pãrin-
þilor cã au mizat pe carierã ºi nu au
avut timp sã dezveþe odrasla de scu-
tece! Urcãm spre învãþãmântul pri-
mar, unde „Doamna” este bulver-
satã plãcut de atâtea atenþii. Cafele-
le, bijuteriile, banii în plic la zile spe-
ciale au devenit un fel de a fi al ce-
lor douã tabere: pãrinþi-profesori.
Mergem mai sus. ªcoli de renume
din Craiova afiºeazã rezultate ma-
ximale la capacitate ºi bacalaureat.
Aici, distribuþia lui Gauss este cãl-
catã în picioare. Nu rezistã nici unui
argument valid.

ªi, am ajuns aici, pentru cã aºa
cer directorul, inspectoratul, minis-
terul, sã avem elevii cu media ge-
neralã 10, dar care nu ºtiu sã scrie.
Aceastã mostrã de „patriotism” ar
trebui sã ne doarã cel mai tare. Ce
mai simte un om normal la „man-
sardã”, când la o emisiune a postu-
lui TV al Universitãþii din Craiova,

Parada ºi zâmbetele de convenienþã nu ºterg realitatea

Ziua României, o ºansã sã ne trezimZiua României, o ºansã sã ne trezimZiua României, o ºansã sã ne trezimZiua României, o ºansã sã ne trezimZiua României, o ºansã sã ne trezim
Mai sunt 3 ani pânã la centenarul

Marii Uniri. Rãgaz sã se întâmple
multe. Ieri, poate mai numeroºi ca
oricând, craiovenii au participat în
centrul municipiului pentru a celebra
ziua României. Soarele darnic, ºansa
de a evada din rutinã, spectacolul
armelor au dat farmecul unei zi spe-
ciale. Dar ce s-a vãzut printre rân-
duri este mai important. O lume bla-
zatã, cu comentarii puerile, delegaþii

politice care au stârnit înþepãturi pli-
ne de sarcasm, o horã care ar fi tre-
buit sã dea tonus românilor, dar la
care nu a participat niciun om de
fruntea trebii. România uimeºte zi de
zi, încã minciuna troneazã peste toþi
ºi toate; de la grãdiniþã ºi pânã la bi-
sericã, parcursul nostru prin hãþiºul
vieþii este piperat cu dedublãri de per-
sonalitate, laºitate ºi o lipsã cronici-
zatã de verticalitate.

însuºi rectorul prezintã cursul de
Drept Constituþional într-o salã cu
doar 6 studenþi?! ªi, culmea, vor-
beºte despre raportul libertãþi civile
– siguranþa cetãþeanului!

Instituþiile cu cea mai mare
încredere, structuri ermetice
La mai toate sondajele de opinie,

instituþiile cu cele mai mari cote de
încredere în rândul populaþiei sunt:
Pompierii, Armata ºi Biserica. Cât
cunoaºtem noi, muritorii de rând
despre acestea forme de organiza-

re ne-o dovedesc scandalurile în
care sunt implicate în ultima vre-
me. Structuri eminamente închise
publicului larg, cu regulamente in-
terne clar definite, ele primesc în-
crederea populaþiei. Nu mai are
importanþã cã fenomenul corup-
þiei din rândul pompierilor, graþie
salariilor îmbucurãtoare a luat
avânt; cã Biserica nu-ºi gãseºte
calea de comunicare optimã spre
enoriaºi, ci înainteazã cu strategii
care-i fac mai mult rãu. Vezi aici
ºi ultima solicitare în branºã: cre-
area Asociaþiei Agricole Iconom
prin donarea cãtre aceasta a tutu-
ror suprafeþelor de teren aflate în
proprietatea parohiilor. Oare cât va
mai fi „darul”, pentru a primi o pa-
rohie bunã, dar fãrã teren agricol!?
Despre armatã ar fi multe de spus.
Deºi a primit lovituri dupã lovituri.
Redusã numeric, slab înzestratã, în
teatrele externe de operaþiuni fiind
folositã în avangardã, drept carne
de tun. Incidentele anilor trecuþi
sunt elocvente. Inteligenþa ºi capa-
citatea de sintezã a militarilor români
au creat invidii certe în rândurile
coordonatorilor externi. Mãcar atât.

Patrioþi, pe producþia altora
Discuþia despre patriotism poa-

te naºte rumori sau, mai grav, con-
testãri la limita dialogului. Poate cã
a apus vremea când cineva era in-
teresat de existenþa statelor naþio-
nale unitare. Mergem acum de-a
valma spre un sistem integrator al
Europei, cu viteze ºi standarde di-
ferite. Sã nu uitãm declaraþia An-
gelei Merkel, care spunea recent
cã, dacã statele UE nu acceptã
cotele de emigranþi ne vom întoar-
ce la statele naþionale. Cu alte cu-

vinte, rãmâne singuri, pe propriile
picioare, dar cu o economie ºi un
flux monetar care nu ne aparþin.
Dupã ce, în prealabil, ne-am dat
nãdragii jos în faþa oricãrui inves-
titor, pentru cã statul român este
considerat un prost administrator
al bunurilor publice! Ca sã vezi
mostrã de patriotism!

Ne bucurãm cã suntem români,
ºi noi cei din „interior” ºi cele 4-5
milioane plecate peste hotare. Este
tot o manipulare cã au plecat doar

cãpºunarii ºi ºtergãtorii de popone-
þuri prin azile ºi case particulare
europene. Ne-au plecat „creierele”
gata formate de statul român, pen-
tru care noi toþi am plãtit ºcolariza-
rea în facultate, în speranþa cã vor
rãmâne în România ºi vom duce
împreunã jugul transformãrii þãrii.
Intrãm în supermarketuri ºi gãsim,
în marea lor majoritate, produse
made in Poland sau Cehia, cele ro-
mâneºti sunt aparent naþionale. În
fapt, firmele care le produc sunt
cumpãrate de fonduri de investiþii
externe, ale cãror bugete lasã la ani-
luminã în urmã PIB-ul nostru bete-
jit. Interzicerea fumatului definitiv
în spaþiile publice este exemplul cel
mai clar al rãzboiului subteran, pe
care aceste companii transnaþiona-
le îl dau cu interesul general. Sã fa-
cem un pariu cã Parlamentul român
va respinge proiectul sus-amintit?
Mai mult ca sigur, cã da!

Funcþii
publice de

dragul
scaunului
Timpul ar

trebui sã aducã
cu el o mai
bunã ancorare a
oamenilor în
realitãþile urbei
noastre. Am fi
tentaþi sã-i bã-
nuim de bunã-
credinþã ºi pro-
fesionalism pe
mai toþi cei care
ne conduc. Dar

îi vedem cum gafeazã, deºi tac,
pentru cã numai aºa pot face un
rãu mai mic. Cine se mai chinuie,
în Dolj, sã cheme la operativã spe-
cialiºtii din agriculturã, pe cei din
sãnãtate sau ai învãþãmântului? Nu
de alta, dar mai importante decât
discursurile, care s-au pierdut în
eter, ar fi o aplecare curatã, din su-
flet, spre probleme vizibile al dolje-
nilor. Poate este la fel de evident cã,
aºa cum este poporul, aºa îi sunt ºi
aleºii. Lucrurile mãrunte, dacã ar fi

bine fãcute, ne-ar da ºansa de a ne
mândri cã suntem români.

Marile puteri ne tot „ajutã”
A fi patriot, a fi român îºi cam

joacã ultima carte. O aventurã si-
nistrã, fãrã perspectivã beneficã,
care se va consuma, în epoca
high-tech, mai rapid decât bãnuim.
Acum, sã încercãm o ultimã ra-
portare la un sondaj de opinie, cel
efectuat de Institutul Român pen-
tru Evaluare ºi Strategie – un Think
Tank independent, dupã cum se
specificã pe pagina sa electronicã.
Peste jumãtate dintre români sunt
de pãrere cã Federaþia Rusã repre-
zintã o ameninþare pentru securi-
tatea României. În cazul unui con-
flict militar, 49% din respondenþi
cred cã România ar trebui sã fie
neutrã. La întrebarea deschisã
“care sunt þãrile care pot fi consi-
derate cele mai mari duºmane ale
României?”, Rusia ocupã primul
loc, cu 35%, urmatã de Ungaria
(17%). Restul þãrilor, precum Ger-
mania, Bulgaria, Ungaria, Ucraina,
au doar 1% din rãspunsuri, cele-
lalte fiind sub acest procent.

Inamicii îi vedem unde e mu-
sai, dar investiþiile de 150 milioane
de euro ale Holzindustrie Schwei-
ghofer în noua fabricã de cheres-
tea de la Reci, judeþul Covasna, nu
ne dau dureri de cap, mai ales cã
tot invocãm defriºarea ilegalã a pã-
durilor noastre. În urmã cu apro-
ximativ douã luni, un raport al or-
ganizaþiei non-guvernamentale US
Environmental Investigation Agen-
cy arãta cã, Holzindustrie Schwei-
ghofer a încurajat defri’ãrile ilega-
le din România . Noroc cu rivali-
tatea dintre marile puteri ale lumii,
cã mai vedem ºi noi, plebea, cine
ne mai iubeºte! Ministerul Mediu-
lui a anunþat cã a sesizat Parchetul
instanþei supreme în urma unui
control la Holzindustrie Schwei-
ghofer, dupã ce a constatat nere-
guli printre care ºi suspiciuni pri-
vind existenþa mai multor opera-
tori economici, care au furnizat
lemn provenit din tãieri ilegale. Sã
mai facem un pariu!?
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Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul „Pescãruºul”„Pescãruºul”„Pescãruºul”„Pescãruºul”„Pescãruºul”,,,,,
dupã A.Pdupã A.Pdupã A.Pdupã A.Pdupã A.P. Cehov. Cehov. Cehov. Cehov. Cehov, va avea premiera, va avea premiera, va avea premiera, va avea premiera, va avea premiera
sâmbãtã la TNCsâmbãtã la TNCsâmbãtã la TNCsâmbãtã la TNCsâmbãtã la TNC

Vechi prieten la Teatrului Naþio-
nal „Marin Sorescu”, regizorul grec
Yiannis Paraskevopoulos s-a reîn-
tors la Craiova pentru a monta un
nou spectacol. Dupã „Romeo ºi
Julieta”, „Medeea” ºi „Lysistra-
ta”, reputatul regizor a pus în sce-
nã o operã clasicã a dramaturgiei
universale: „Pescãruºul”, de A. P.
Cehov. Premiera este anunþatã pen-
tru sâmbãtã, 5 decembrie, ora
19.00, la Sala „Amza Pellea”. Tra-
ducerea textului a fost realizatã de
Maºa Dinescu, Moni Ghelerter ºi
R. Tegulescu, decorurile ºi costu-
mele sunt creaþia Liei Dogaru, iar
muzica spectacolului a fost com-
pusã de Manos Milonakis. Distri-
buþia cuprinde actori remarcabili ai
Teatrului Naþional Craiova (TNC): Cerasela Iosifescu, Iulia Colan, Sorin
Leoveanu, Vlad Udrescu, Valentin Mihali, Iulia Lazãr, Adrian Andone,
Anca Dinu, Dragoº Mãceºanu, Eugen Titu, Cãtãlin Vieru. Biletele s-au
pus în vânzare la Agenþia teatralã (telefon: 0251.413.677).

„Bucuriile iernii”„Bucuriile iernii”„Bucuriile iernii”„Bucuriile iernii”„Bucuriile iernii”, alãturi de artiºtii, alãturi de artiºtii, alãturi de artiºtii, alãturi de artiºtii, alãturi de artiºtii
Ansamblului „Maria Tãnase”Ansamblului „Maria Tãnase”Ansamblului „Maria Tãnase”Ansamblului „Maria Tãnase”Ansamblului „Maria Tãnase”

Ansamblul
Folcloric „Maria
Tãnase” Craio-
va va prezenta 
marþi, 15 de-
cembrie, înce-
pând cu ora
18.00, în sala
F i l a rmon ic i i
„Oltenia”, spec-
tacolul „Bucu-
riile iernii”. Vor
aduce atmosfe-
ra sãrbãtorilor
de iarnã Mariana Ionescu Cãpitãnescu, Niculina Stoican, Constantin
Enceanu, Petricã Mîþu Stoian, Ciri Mayer, Liliana Popa, Lavinia Bîrso-
ghe, Marius Mãgureanu, Aneta ªiºu, Liviu Dicã ºi Cristian Bãnãþeanu. Li
se vor alãtura orchestra ansamblului, sub conducerea muzicalã a maes-
trului Nicu Creþu, care va asigura acompaniamentul spectacolului, ºi
ansamblul de dansatori, coregrafia fiind realizatã de maestrul Ionel Ga-
roafã. Biletele se gãsesc la Agenþia Filarmonicii ºi la sediul ansamblului
(Craiova, strada Criºului nr. 9, tel. 0351.423.574), la preþurile de 30 lei
ºi, pentru elevi, studenþi, pensionari, 20 de lei.

***************

Lansare de carte ºi de revistã la CasaLansare de carte ºi de revistã la CasaLansare de carte ºi de revistã la CasaLansare de carte ºi de revistã la CasaLansare de carte ºi de revistã la Casa
de Culturã „Tde Culturã „Tde Culturã „Tde Culturã „Tde Culturã „Traian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”

Casa de Cul-
turã „Traian De-
metrescu”, Edi-
tura craioveanã
„Aius” ºi revista
de culturã „Mo-
zaicul” vã invitã
astãzi la o dublã
lansare. Este
vorba despre
volumul „Eseis-
tica lui Vintilã
Horia. Deschi-
deri cãtre trans-
disciplinarita-
te”, de Mihaela
Albu ºi Dan Anghelescu, dedicat împlinirii a 100 de ani de la naºterea
scriitorului, ºi de noul numãr al revistei „Mozaicul”, 12/2015. Eveni-
mentul are loc cu începere de la ora 18.30, la Galeria „Vollard” a Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”, moderator fiind editorul Nicolae Marines-
cu. Alãturi de cei doi autori, Mihaela Albu ºi Dan Anghelescu, ºi-a anun-
þat participarea ºi academicianul Basarab Nicolescu, care, la sfârºitul
lunii octombrie, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþii
din Craiova.

Grupaj realizat de MAGDA BRATU

***************

Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” a organizat,
ieri, festivitatea de premiere
a Concursului de eseuri de-
dicat Zilei Naþionale a Ro-
mâniei – 1 Decembrie. Com-
petiþia – una deja tradiþiona-
lã, ajunsã la ediþia a VIII-a –
a fost deschisã elevilor dol-
jeni ºi s-a desfãºurat pe
douã categorii de vârstã: 10-
14 ani ºi 15-18 ani.

La prima au obþinut Pre-
miul I doi elevi ai ªcolii Gim-
naziale „Traian” din Craio-
va: Andreea Urziceanu ºi Tudor Cotoi. Premiul al II-
lea a revenit Ruxandrei Laura Nanu, de la aceeaºi ºcoa-
lã, ºi lui Rãzvan Dragoº Niculescu, de la Colegiul
Naþional ,,Elena Cuza”. Trei elevi au obþinut Premiul
al III-lea: Cristiana Cotoi ºi Andrei Alexandru Roºu
(ambii de la ªcoala Gimnazialã „Traian”) ºi Ana-Ma-

S-au acordat premiile Concursului de eseuri
dedicat Zilei Naþionale a României
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Ieri, pentru 20 de minute,
Trenul Regal a poposit în Gara
Craiova, unde a fost întâmpi-
nat de peste 1.000 de persoa-
ne, care au þinut sã vadã cum
aratã o garniturã feroviarã
care face parte din istoria
României. Alteþele lor Regale,
Principesa Margareta, Princi-
pele Radu Duda ºi Principesa
Maria au pãºit, la coborârea
din tren, pe covorul roºu,
întins în onoarea lor, fiind
întâmpinaþi de prefectul de
Dolj, Nicolae Sorin Rãducan, ºi
de primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu.

Trenul Regal are o valoare isto-
ricã imposibil de trecut cu vede-
rea. În 1926, Regele Ferdinand a
comandat o garniturã feroviarã
pentru Casa Regalã a României, la
Uzinele Ernesto Breda/Constru-
zioni Meccaniche Milano. Aceasta
a intrat în serviciul Casei Regale în
iunie 1928, la un an dupã decesul
Regelui Ferdinand „Întregitorul”
sau cel „Loial”. La început a avut
în componenþã 12 vagoane, iar în
prezent mai are funcþionale cinci.
S-au folosit materiale de cea mai
bunã calitate (piele de Cordoba,
furnir din nuc ºi trandafir, sticlã de
Murano, cristal de Boemia etc.).
A fost folosit, dupã 1948, atât de
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cât ºi
de Nicolae Ceauºescu, pânã în
1977. În 1955, în vagonul salon s-
au purtat primele discuþii între
Gheorghe Gheorghiu-Dej ºi Niki-
ta Hruºciov, conducãtorul Uniu-
nii Sovietice, pe tema retragerii tru-
pelor ruseºti din România, fapt care
a avut loc în 1958, iar în 1975,
Nicolae Ceauºescu s-a întâlnit cu
preºedintele american  Gerard
Ford ºi cu secretarul de stat  Hen-
ry Kissinger, câteva ore mai târ-
ziu semnându-se, la Castelul Peleº,
documentele prin care România
primea „Clauza naþiunii cele mai fa-
vorizate” din partea SUA. Tot aici,
în anii 1976-1977 au avut loc în-
tâlniri între Nicolae Ceauºescu ºi
Todor Jivkov, Leonid Brejnev ºi
Erik Honecker.

Peste 1.000 de oameniPeste 1.000 de oameniPeste 1.000 de oameniPeste 1.000 de oameniPeste 1.000 de oameni
au întâmpinat Tau întâmpinat Tau întâmpinat Tau întâmpinat Tau întâmpinat Trenul Regalrenul Regalrenul Regalrenul Regalrenul Regal

ria Elena Oprea, de la
ªcoala Gimnazialã ,,Nico-
lae Romanescu”. La secþi-
unea 15-18 ani, Premiul I
a revenit lui Mihai Petre
Oprea, de la Liceul „Henri
Coandã”, iar Premiul al II-
lea – lui Florin Iordache,
de la ªcoala Gimnazialã
Specialã „Sfântul Mina”
Craiova.

Festivitatea de premiere
a fost urmatã, la Galeria
„Vollard” a instituþiei, de un
atelier de creaþie dedicat

simbolurilor naþionale, la care au participat elevi din clasa
a III-a de la ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” Craiova.
Coordonatoarea atelierului, prof. Iulia Lupu, le-a vorbit
copiilor despre istoria ºi semnificaþia stemei, drapelului ºi
Imnului Naþional al României, iar cei mici au confecþionat
steguleþe ºi alte obiecte cu valoare simbolicã.

Onoruri pentru Casa Regalã
Ieri, trenul a ajuns în Gara Cra-

iova, dupã o cãlãtorie care a înce-
put la Drobeta-Turnu Severin ºi care
s-a încheiat la Bucureºti, în Gara
Bãneasa. A fost vorba de „Traseul
aducerii aminte”, cel pe care, în
1866, Principele  Carol I, viitorul
Rege al României, a mers pânã la
Bucureºti, dupã ce a intrat în þarã,
pe la Baziaº, uzând de un paºaport
elveþian fals. În Gara Craiova, pes-
te 1.000 de oameni au ieºit, ieri, în
întâmpinarea Alteþelor lor Regale
Principesa Margareta, Principe-
le Radu Duda ºi Principesa Ma-
ria. Onorul de gazde l-au fãcut pre-
fectul de Dolj, Nicolae Sorin Rã-
ducan, primarul Craiovei, Lia Ol-

guþa Vasilescu, care i-au primit tra-
diþional, cu pâine ºi sare, pe înalþii
oaspeþi. Reprezentanþii Casei Rega-
le au vizitat expoziþia din Sala de
aºteptare a Gãrii ºi au primit, din
partea emisarilor Regionalei de Cãi
Ferate Craiova, medalii de onoare,
cu ocazia împlinirii a 120 de ani de
la punerea în funcþiune a cãii ferate
Craiova-Calafat. Lumea prezentã a
dorit sã ia contact cu Alteþe lor Re-
gale, care le-au împãrtãºit bucuria.
La plecare, Principesa Margareta
le-a transmis craiovenilor un sincer
„Vã iubesc!”, iar Principele Radu
Duda a spus cã „vãzând atâta lume
prezentã, înseamnã cã avem o spe-
ranþã, iar lucrurile vor merge spre
bine în România”.

CRISTI PÃTRU
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Turcia a doborât bombardierul rus
pentru a proteja tranzacþiile ilegale cu
petrol extras din zonele siriene ºi irakie-
ne aflate sub controlul reþelei teroriste
Stat Islamic, acuzã Vladimir Putin. În
replicã, preºedintele Turciei, Recep Ta-
yyip Erdogan, promite cã va demisiona
dacã Rusia poate demonstra acuzaþiile.
“Am primit recent informaþii suplimen-
tare care confirmã cã petrol extras din
zone aflate sub controlul organizaþiei te-
roriste Stat Islamic este transferat în
Turcia la scarã industrialã”, a declarat
Vladimir Putin, citat de Itar-Tass. “Avem
toate motivele sã suspectãm cã doborâ-
rea avionului rus a fost motivatã de in-
tenþia securizãrii rutelor pentru tranzitul
petrolului spre porturi turce”, a adãugat
Putin. Preºedintele Turciei, Recep Tay-
yip Erdogan, promite cã va demisiona
dacã Rusia poate demonstra acuzaþiile
privind tranzacþii ilegale cu petrol extras de or-
ganizaþia teroristã Stat Islamic, care ocupã re-
giuni din Irak ºi Siria, unde a proclamat un “ca-
lifat”. “Dacã aceste acuzaþii vor fi dovedite,
demnitatea naþiunii turce îmi cere sã demisio-
nez”, a declarat Erdogan la Conferinþa ONU pe
tema climei (COP21). “Dar, dacã acuzaþiile se
vor dovedi neadevãrate, atunci îl întreb pe pre-
ºedintele rus, domnul Vladimir Putin, dacã va
rãmâne în funcþie”, a spus Erdogan. Vladimir
Putin a respins solicitãrile lui Recep Tayyip Er-

NATO, care a luat deja mãsuri de susþinere a
Turciei pe fondul conflictelor de la frontierele
sale, va creºte în continuare ajutorul pe care îl
acordã aliatului sãu turc, a anunþat ieri secreta-
rul general al Alianþei, Jens Stoltenberg. “Lu-
crãm la mãsuri suplimentare pentru a asigura
securitatea Turciei”, a spus Stoltenberg la reu-
niunea ministerialã a ºefilor diplomaþiilor din
þãrile membre NATO, ce se desfãºoarã la Bru-
xelles. Liderul NATO a subliniat totodatã ã Alian-

Prim-ministrul britanic David
Cameron a anunþat un vot în par-
lament astãzi asupra loviturilor ae-
riene contra grupãrii Statul Islamic
(SI) în Siria, fiind convins cã el
deþine acum o majoritate pentru o
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dogan privind organizarea unei întrevederi bila-
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rea regimului de la Damasc.  Însã preºedintele
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rârea bombardierului rus pentru a se concentra
pe prioritatea combaterii reþelei teroriste Stat
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rea garantãrii securitãþii ºi suveranitãþii
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a doborât, pe 24 noiembrie, un bombardier rus
Suhoi Su-24 la frontiera cu Siria. Ankara susþi-
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în spaþiul aerian turc. Moscova a explicat cã
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Parlamentul britanic voteazã astãzi pentru lovituri aeriene în Siria
decis sã nu impunã instrucþiuni de
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fuzat loviturile în Siria, David Ca-
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vernului de a extinde raidurile ae-
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Stoltenberg: NATO va lua mãsuri suplimentare pentru a creºte ajutorul acordat Turciei
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2012 a bateriilor antira-
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Unite au desfãºurat ºi avioane de luptã la baza
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Kabul: Ambasada

SUA în Afganistan

avertizeazã asupra

unui “atac iminent”
Ambasada SUA în Afga-

nistan se aflã, de ieri, sub
cod de alertã, dupã ce a
primit mai multe ameninþãri
despre “un atac iminent” în
Kabul. Ambasada SUA a
precizat cã a primit amenin-
þãri credibile pentru urmã-
toarele zile. Purtãtorul de
cuvânt al Departamentului
de Stat, Elizabeth Trudeau, a
declarat cã ameninþãrile nu
vizeazã, în special, ambasada
SUA, cetãþenii americani sau
orice alte interese legate de
SUA în Kabul. “Ambasada
SUA în Kabul a primit
informaþii credibile despre
un atac iminent în oraºul
Kabul, din provincia Kabul,
în urmãtoarele 48 de ore”, a
avertizat, luni, ambasada
SUA în Kabul pe site-ul
instituþiei. “În timpul acestei
alerte ridicate de ameninþa-
re, ambasada SUA îndeamnã
cetãþenii americani sã fie
extrem de precauþi dacã se
deplaseazã prin oraº. Nu
existã informaþii suplimen-
tare despre þintele vizate,
momentul atacului sau
metoda de executare a
atacului plãnuit”, mai
precizeazã instituþia.

Guvernul german

a aprobat

misiunea militarã

de sprijinire

a Franþei în lupta

împotriva Daesh
Consiliul de miniºtri al

Germaniei a aprobat ieri
misiunea militarã de spriji-
nire a Franþei în lupta
împotriva grupãrii teroriste
Daesh (Statul Islamic) care
are în vedere, printre altele,
desfãºurarea a 1.200 de
militari. Misiunea, care
urmeazã sã fie supusã
aprobãrii parlamentului, este
limitatã iniþial la un an. Mai
concret, se are în vedere
trimiterea unei fregate, care
va contribui la protejarea
portavionului francez Char-
les de Gaulle, precum ºi
efectuarea de zboruri de
recunoaºtere cu avioane
Tornado ºi folosirea avioane-
lor de alimentare pentru a
furniza combustibil bombar-
dierelor franceze.
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extrem de precauþi dacã se
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existã informaþii suplimen-
tare despre þintele vizate,
momentul atacului sau
metoda de executare a
atacului plãnuit”, mai
precizeazã instituþia.
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Hobbitul:
Bãtãlia celor cinci oºtiri

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Bilbo, Thorin ºi gnomii au
reuºit sã-l stârneascã pe
Smaug din bârlogul sãu din
Erebor, dar vor reuºi ei sã-l
învingã pe dragon o datã
pentru totdeauna? ªi, în caz
de izbândã, vor putea sã
înfrunte crunta ameninþare
descoperitã de vrãjitorul
Gandalf în Dol Guldur?

Lunetistul 2

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Thomas Beckett, un fost lune-
tist din trupele de elitã ale mari-
nei, este obligat sã se întoarcã
la vechea sa profesie ºi sã
îndeplineascã o misiune ultra-
secretã. Rolul sãu este sã "aibã
grijã" de un general sârb care a
comis atrocitãþi asupra popula-
þiei musulmane din zonã. Parte-
nerul sãu în aceastã misiune
este un fost condamnat pentru
care asasinatul este deja rutinã.
El este cu atât mai motivat de
aceastã misiune cu cât repre-
zintã ºansa sa la libertate.

Mr. Bean în vacanþã

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Intr-o dupa amiaza ploioasa
in Anglia, Mr. Bean este feri-
cit ca a luat Premiul intai la o
tombola organizata la biseri-
ca din localitate. A castigat o
excursie in sudul Frantei si o
camera video nou-nouta. Se
va afla la Cannes, in timpul
faimosului festival. Prinde
Eurostarul catre Paris si fil-
meaza absolut totul cu noua
lui camera video. La Gare de
Lyon il roaga pe...

JOI - 2 decembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Tezaur folcloric
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Viaþa cu Derek
12:00 Teleshopping
12:30 În grãdina Danei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Express economic
19:45 Sport
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:30 ASA Tg. Mureº-Steaua

Bucureºti. Meci din Liga 1. Etapa
a 20-a

22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:30 Generaþia 1000 de euro
2009
01:10 Gãri de poveste
02:05 Tot ce conteazã
02:55 În grãdina Danei
03:20 Telejurnal
03:40 Sport
03:50 Superconsumatorul
04:40 Vorbeºte corect!
04:45 Express economic
05:25 Discover România
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Pescar hoinar
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Mãiastra cu arnici
11:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:35 Cartea cea de toate zilele
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 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:20 Ferma suspiciunilor
1973, Franþa, Italia, Dramã,

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

TVR 2

07:50 Punct ºi de la capãt
09:35 Alt Love Building
11:30 Bãrbatul de 100 de ani

care a sãrit pe fereastrã ºi a
dispãrut

13:25 Greg Louganis: înapoi pe
trambulinã

14:50 Fiul lui Batman
16:05 Þestoasele Ninja
17:45 New York Melody
19:30 Secþia de geriatrie
20:00 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
22:25 Cei rãmaºi
23:25 Flesh and Bone
00:25 Welcome to New York

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 Clipa de fericire
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:00 Jocul minciunilor
2011, SUA, Dramã, Mister
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
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
06:00 Vorbeºte lumea (R)

09:30 La bloc (R)
12:00 Calea cea grea (R)
14:15 Câinele Japonez (R)
16:15 La bloc
18:30 Doamna din Shanghai
20:30 Lunetistul 2
22:30 Dealuri însângerate
00:30 Lunetistul 2 (R)
02:30 Cine A.M
05:45 Doamna din Shanghai

(R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Mr. Bean în vacanþã
2007, Marea Britanie, Comedie
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Mr. Bean în vacanþã (R)
2007, Marea Britanie, Comedie
02:45 Observator (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 In dragoste ºi în razboi
22:00 WOWBiz
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 In dragoste si in razboi

(R)
03:00 Te vreau lângã mine (R)
04:45 Campionul (R)
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus din inima României

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

(R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

Episodul 481
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri, 2 decembrie - max: 8°C - min: -1°C

$
1 EURO ........................... 4,4460 ............. 44460
1 lirã sterlinã................................6,3171....................63171

1 dolar SUA.......................4,1975........41975
1 g AUR (preþ în lei)........143,8434.....1438434

Cursul pieþei valutare din 2 decembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
CAMERA AGRICOLÃ DOLJ Str.

Ion Maiorescu, Nr. 4. În conformitate cu
art.57 alin.1-5 ºi art.58 din Legea nr.188/
1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, Camera Agricola Dolj
organizeazã concurs de recrutare pen-
tru ocuparea a doua funcþii publice de
execuþie vacante de consilier, grad pro-
fesional superior, din cadrul Serviciului
Coordonare Centre Locale de Consul-
tanta Agricola, respectiv Compartimen-
tul Informare si Extensie. Condiþii spe-
cifice de ocupare: - studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã, respec-
tiv,studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalenta în domeniul stiintelor ingi-
neresti – inginerie energetica sau ingi-
neria resurselor vegetale si animale; -
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitãrii funcþiei publice de exe-
cuþie minim - 9 ani; - cunostinþe operare
pe calculator – nivel mediu. De aseme-
nea, candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã condiþiile generale prevãzute de art.
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statu-
tul funcþionarilor publici, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare. Concursul
se organizeazã la sediul Camerei Agri-
cole Dolj din Str. Ion Maiorescu, nr. 4, în
data de 11.01.2016, ora 10,00 (proba scri-
sã) ºi 13.01.2016 (proba de interviu). Do-
sarele de înscriere la concurs se vor de-
pune în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a-III-a, pana cel tarziu pe
21.12.2015 ora 16.00, la sediul Camerei
Agricole Dolj din Mun. Craiova, Str. Ion
Maiorescu, nr. 4, parter. Dosarele de în-
scriere la concurs trebuie sã conþinã, în
mod obligatoriu documentele prevãzu-
te la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor pu-
blici, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Actele solicitate candidatilor ºi
bibliografia se afiºeazã la sediul Came-
rei Agricole Dolj ºi pe site-ul Canerei
Agricole Dolj www.cameraagricoladol-
j.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine
la sediul Camerei Agricole Dolj din Mun.
Craiova, Str. Ion Maiorescu, nr. 4, parter
ºi la telefon: 0251- 417.298.

Anunþul tãu! Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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.

Instituþie Financiarã Nebancarã
recruteazã consilier juridic definitiv,
cu vechime minim 5 ani în domeniul
financiar- bancar, pe perioadã deter-
minatã. Scrisoarea de intenþie ºi CV-
ul se depune pânã la 07.12.2015 la
adresa hr_ifn@yahoo.com.

CAMERA AGRICOLÃ DOLJ Str. Ion
Maiorescu, Nr.4. În conformitate cu art.57
alin.1-5 ºi art.58 din Legea nr.188/1999 pri-
vind Statutul funcþionarilor publici, repu-
blicatã, Camera Agricola Dolj organizea-
zã concurs de recrutare pentru ocupa-
rea a doua funcþii publice de execuþie
vacante de consilier, grad profesional
debutant, din cadrul Serviciului Coordo-
nare Centre Locale de Consultanþã Agri-
colã. Condiþii specifice de ocupare: - stu-
dii universitare de licenþã absolvite cu di-
plomã, respectiv,studii superioare de lun-
gã duratã, absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor
inginereºti –ingineria resurselor vegeta-
le ºi animale; - cunoºtinþe operare pe cal-
culator – nivel mediu. De asemenea, can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã condiþii-
le generale prevãzute de art. 54 din Le-
gea nr. 188/1999 privind Statutul funcþio-
narilor publici, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Concursul se organizea-
zã la sediul Camerei Agricole Dolj din Str.
Ion Maiorescu, nr. 4, în data de 18.01.2016,
ora 10,00 (proba scrisã) ºi 20.01.2016 (pro-
ba de interviu). Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune în termen de 20
de zile de la data publicãrii în Monitorul
Oficial al României, Partea a-III-a, pana cel
târziu pe 21.12.2015 ora 16.00, la sediul
Camerei Agricole Dolj din Mun. Craiova,
Str. Ion Maiorescu, nr. 4, parter. Dosarele
de înscriere la concurs trebuie sã conþi-
nã, în mod obligatoriu documentele pre-
vãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea
ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor pu-
blici, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Actele solicitate candidaþilor ºi bi-
bliografia se afiºeazã la sediul Camerei
Agricole Dolj ºi pe site-ul Canerei Agri-
cole Dolj www.cameraagricoladolj.ro.
Relaþii suplimentare se pot obþine la se-
diul Camerei Agricole Dolj din Mun. Cra-
iova, Str. Ion Maiorescu, nr. 4, parter ºi la
telefon: 0251- 417.298.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
COMUNA BISTREÞ anunþã

solicitarea obþinerii avizului de
gospodãrire a apelor de la A.-
B.A. Jiu Craiova, pentru inves-
tiþia: „Executie puþ de monito-
rizare a calitãþii apei subterane
pe amplasamentul staþiei de
epurare în satul Bistreþu Nou,
com. Bistreþ, jud. Dolj”. Relaþii
la telefon: 0733.681.685.

ANIVERSÃRI
De ziua numelui pãrin-
þii Toni ºi Monica, buni-
cii Gelu ºi Rodica urea-
zã dragului lor DAVID
ANDREI DAHA, multã sã-
nãtate, bucurii,  împliniri
ºi mult noroc în viaþã!

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED PEN-
TRU LIMBA ITALIANÃ,  GER-
MANÃ SAU FRANCEZÃ.
Telefon: 0251/418.864.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un patron
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 cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
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
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.

Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
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 Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Telefon:
0727/316.893.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi - Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoi-
culescu HORATION,
Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
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Primãria Comunei CETATE, Judeþul DOLJ  organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiilor con-
tractuale vacante, de asistent medical comunitar debutant ºi meditor
sanitar debutant.

Condiþiile specifice necesare în vederea participãrii la concurs ºi a
ocupãrii funcþiilor contractuale sunt:

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR- DEBUTANT
  -  diplomã /adeverinþã de absolvire ºcoalã postlicealã sanitarã în

specialitatea asistent medical generalist/asistent medico-social.
  -  membru al Ordinului Asistenþilor Medicali Generaliºti, Moaºe-

lor ºi Asistenþilor Medicali din România.
  - domiciliul în Comuna Cetate
MEDIATOR SANITAR – DEBUTANT
- diplomã/adeverinþã de absolvire liceu
- domiciliul în Comuna Cetate

Concursul se va organiza conform calendarului urmãtor:

    16 decembrie 2015, ora 16:00: termenul limitã pentru depunerea
dosarelor;

    28 decembrie  2015, ora 10:00: proba scrisã;
    29 decembrie 2015, ora 12:00: proba interviu.
Relaþii suplimentare se obþin la sediul Primãriei Comunei Cetate,

Judeþul Dolj telefon: 0251/364022.

Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, 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 bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren Negoieºti 2,5
ha, casã cu dependinþe, 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. Tele-
fon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 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. Do-
brogei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
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. Tele-
fon: 0770/333.559;
0351/401.251.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabri-
caþie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frânã,
cauciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor negocia-
bil. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro ne-
gociabil. 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 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând loc de veci, parce-
lat - cimitirul Ungureni.
Telefon: 0772/240.746.
Tricicletã copiii preþ - 90
lei negociabil, cãruþ copil
sport - 40 lei, negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 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 Rom-
stal – 200 lei. 0745/
350.608.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/ 446.918.
Vând frigider ARCTIC
(patru sertare la conge-
lator) cazan de þuicã
100 litri. Telefon: 0725/
576.141.

Vând sãpun de casã 5
lei/ Kg, cruce de mar-
murã 1200/100 - scrisã
- 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 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. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimensi-
unile 185/65/14, 125 lei
bucata. Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miecuri, 2 decembrie 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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.

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.

Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, ca-
nistrã aluminiu  20 litri
nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã de
banc. Telefon: 0251/
427.583.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.

Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cu-
tii 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 cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na 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 Si-
neasca. 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.

Închiriez apartament
mobilat. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez apartament patru
camere nemobilat, ultra-
central( Universitate), 100
mp pentru birouri sau lo-
cuit. Telefon: 0741/
015.360 ºi 0741/ 962.214.
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 came-
re mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã pensio-
narã, modestã pentru
alungarea singurãþãþii-
Constantin Constantin
(Lucian) comuna Dãnciu-
leºti, nr. 136 Gorj.

Domn 61 ani, vãduv,
pensionat 1,79/85 do-
resc doamnã 55/61 ani
fizic plãcutã, fãrã vicii.
Rog seriozitate. Telefon:
0720/582.934.

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.
Magazinul de Peruci din
Mercur s-a mutat la Bã-
nie la standul nr. 399. Te-
lefon: 0767/305.817.
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Derby-ul dintre SCM U Craiova ºi Municipal Za-
lãu, din cadrul etapei cu numãrul 7 a Diviziei A1, s-
a dovedit a fi unul fãrã istoric, bãieþii lui Dan Pascu
reuºind, duminicã, sã depãºeascã cu 3-0 vicecam-
pioana en-titre.

În afarã de setul secund, care a fost ceva mai
echilibrat (25-22), Licã ºi compania au încheiat ra-
pid conturile în celelalte manºe, încheiate la 17, res-
pectiv la 14. Victoria, coroboratã cu eºecul Caran-
sebeºului la Ploieºti, a urcat SCM-ul pe primul loc,
posturã din care, astãzi, primeºte replica grecilor
de la Olympiacos Pireu, în manºa tur a optimilor
de finalã din Cupa CEV.

Prefaþând ciocnirea, Dan Pascu se aºteaptã la
un numãr cât mai mare de spectatori în tribune ºi
este de pãrere cã echipele vor oferi un regal volei-
balistic pe parchetul de la Polivalentã.

“Olympiacos este o echipã care nu mai necesitã
prezentare. Încã din anii ‘80 e o prezenþã constan-
tã în Cupele Europene, o echipã care a câºtigat
multe titluri de campioanã în Grecia ºi sunt con-
vins cã va fi un meci dificil pentru noi, dar ºi un
meci în care vom crea spectacol. Sã nu uitãm câ în
Craiova sunt mulþi studenþi greci, care în mod si-

Craiova a desfiinþat Zalãul, iar azi deschide “dubla”Craiova a desfiinþat Zalãul, iar azi deschide “dubla”Craiova a desfiinþat Zalãul, iar azi deschide “dubla”Craiova a desfiinþat Zalãul, iar azi deschide “dubla”Craiova a desfiinþat Zalãul, iar azi deschide “dubla”
din optimile Cupei CEVdin optimile Cupei CEVdin optimile Cupei CEVdin optimile Cupei CEVdin optimile Cupei CEV, contra titratei Olympiacos, contra titratei Olympiacos, contra titratei Olympiacos, contra titratei Olympiacos, contra titratei Olympiacos

Meciul contra elenilor va debuta de la ora 18:00, la Sala Polivalentã

gur vor veni sã-ºi încurajeze echipa. Acelaºi lucru
îl aºtept ºi din partea publicului craiovean ºi tor-
mai de acea mã aºtept la un spectacol atât în te-
ren, cât ºi în tribunã”, a declarat tehnicianul alb-
albaºtrilor.

Olympiacos a câºtigat de 27 de ori campionatul
intern, de 14 ori Cupa, de douã ori Cupa Ligii ºi tot
de atâtea ori Supercupa Greciei. Pe plan european,
echipa din Pireu a cucerit de douã ori Cupa CEV
(1996, 2005) ºi a mai evoluat de douã ori în ultimul
act al acestei competiþii. A mai jucat douã finale în
Champions League, pentru ca în alte douã ocazii
sã încheie pe trei în cea mai importantã competiþie
continentalã intercluburi. În plus, Olympiacos are
au loc trei ºi la Campionatul Mondial al cluburilor,
în 1992.

Formaþia elenã este pregãtitã de italianul Rober-
to Piazza, iar din lot face parte ºi Andrei Spânu,
sosit în acest an de la campioana României, Tomis
Constanþa.

În turul precedent, grecii nu au avut probleme
în faþa estonienilor de la Parnu, 3-1 (d) ºi 3-0 (a),
în timp ce SCM U a trecut de cehii de la Fatra
Zlin, 3-0 (d) ºi 2-3 (a).

Eliminatã de Steaua în primul
tur, cu 152-160 la general (71-
79 acasã ºi 81-81 deplasare),
SCM U Craiova a pus mâna, luni
searã, pe ultimul din cele douã
locuri de “lucky-looser” califica-
bile în sferturile de finalã, dupã
ce Oradea, deja cu sacii în cãru-
þã dupã turul de la Mediaº (86-
73), a mai bãtut-o odatã pe Gaz
Metan (89-74).

Cealaltã poziþie de “lucky-loo-
ser” a fost adjudecatã de Dina-

Baschetbaliºtii vor continua în Cupã,
din postura de “lucky-looser”

mo Bucureºti, dupã 80-68 (a) ºi
58-77 (d) cu BCM-U Piteºti.

Tablul complet al echipelor ca-
lificate în sferturi: BC Mureº,
CSM Oradea, U-BT Cluj, Energia
Tg. Jiu, Steaua CSM, BCM-U Pi-
teºti, Dinamo, SCM U Craiova.

Înfrângerea sezonului, la Cluj
În cadrul penultimei etape a tu-

rului Ligii Naþionale, SCM U a su-
ferit, sâmbãtã, cea mai drasticã
înfrângere din aceastã stagiune,
scor 63-81, pe terenul lui U-BT

Cluj. Dupã un prim sfert excelent,
21-14, craiovenii n-au mai avut
apoi replicã: 13-21, 15-22, 14-24.

A fost al patrulea eºec în ulti-
mele cinci runde, adicã “în oglin-
dã” cu cele întâmplate în prime-
le cinci etape.

În etapa viitoare (5 decem-
brie), cea care închide turul,
SCM U Craiova (locul 6, cu 15
puncte) o va primi în Bãnie pe
nou promovata Phoenix Galaþi
(locul 8, cu 14 puncte).

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL –

Liga I: FC Botoºani – Petrolul,
ASA Tg. Mureº – Steaua.

DIGI SPORT 2
9:00, 12:30 – TENIS –

International Premier Tennis
League, la Kobe, în Japonia /
16:00 – FOTBAL Italia – Cupa:
Palermo – Alessandria / 19:00 –
BASCHET (M) – Eurocupa:
Banvit Bandirma – Steaua CSM
Eximbank / 21:00, 23:00 –
FOTBAL Spania – Cupa:
Barcelona – Villanovense, Cadiz
– Real Madrid.

DIGI SPORT 3
19:00 – FOTBAL Italia –

Cupa: Verona – Pavia / 21:45 –
FOTBAL Anglia – Cupa Ligii:
Southampton – Liverpool.

DIGI SPORT 4
20:00, 22:00 – FOTBAL

Franþa – Ligue 1: Monaco –
Caen, Lille – St. Etienne.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL –

LIGA A IV-A – ETAPA A 15-A
Sâmbãtã: Tractorul Cetate – ªtiinþa Malu

Mare 5-1, Unirea Leamna – Viitorul Cârcea 0-1,
Luceafãrul Craiova – Danubius Bechet 1-2, Me-
tropolitan Iºalniþa – Recolta Ostroveni 1-2, SIC
Pan Unirea – Dunãrea Calafat 1-3, Progresul
Segarcea – Dunãrea Bistreþ 1-1.

1. Cetate 36 7. Segarcea 25

2. Cârcea 33 8. Unirea 17

3. Bechet 32 9. Leamna 10

4. Ostroveni 32 10. Iºalniþa 9

5. Calafat 31 11. Luceafãrul 7

6. Bistreþ 27 12. Malu Mare 1
Runda viitoare (5 decembrie, ora 11:00):

Unirea Leamna – Tractorul Cetate, Viitorul Câr-
cea – Dunãrea Bistreþ, Danubius Bechet – Pro-
gresul Segarcea, Recolta Ostroveni – SIC Pan
Unirea, Dunãrea Calafat – Luceafãrul Craiova,
ªtiinþa Malu Mare – Metropolitan Iºalniþa.

LIGA A V-A – ETAPA A 14-A
SERIA 2

Duminicã: Siliºtea Crucii – Aktiv Padea 2-3, Dunãrea Gighera –
Mãceºu de Sus 0-8, Progresul Cerãt – Unirea Goicea 1-0, Progresul
Bãileºti – Dunãrea Negoi 5-0, Mãceºu de Jos – Recolta Urzicuþa 1-
1, Fulgerul Întorsura – Triumf Bârca 2-1, Seaca de Câmp – Viitorul
Giurgiþa 5-4. Gloria Catane a stat.

Clasament (primele 5): 1. Cerãt 34p, 2. Bãileºti 33p, 3. Mãceºu
de Sus 31p, 4. Goicea 28p, 5. Urzicuþa 26p.

În celelalte serii nu s-a jucat, turul încheindu-se în 22 noiembrie.
Ierarhiile, în partea superioarã a acestora, aratã astfel:

Duminicã: Ciupercenii Noi – Avântul Rast 1-3, Vii-
torul Vârtop – Victoria Pleniþa 4-8, Voinþa Caraula –
Flacãra Moþãþei 5-0, Recolta Galicea Mare – Ajax Do-
broteºti 1-5, Unirea Amãrãºtii de Jos – Inter Secui 1-2,
Fulgerul Mârºani – Unirea Tâmbureºti 1-0, Avântul
Dobreºti – Unirea Tricolor Dãbuleni 2-4, Avântul Da-
neþi – AS Rojiºte 4-6, Victoria ªtiinþa Celaru – Viitorul

ªtiinþa Craiova 6-1, Viitorul Ghindeni – Viitorul Sado-
va 3-2, Viitorul Coºoveni – Atletico Zãnoaga 3-1, Pro-
gresul Castranova – Sporting Leu 0-1, Progresul Mis-
chii – Viitorul Teasc 5-0, Viitorul Valea Fântânilor –
Jiul Breasta 4-1, Vulturul Cernãteºti – ªtiinþa Calopãr
4-1, Voinþa Belcin – Voinþa Puþuri 3-0, AS Scaeºti –
Rapid Potmelþu 2-4.

SERIA 1
1. Poiana Mare 32p, 2. Rast 31p,

3. Pleniþa 28p, 4. Giubega 24p
(- 1 joc), 5. Moþãþei 22p.

SERIA 3
1. Tâmbureºti 25p, 2. Celaru

23p, 3. Amãrãºtii de Sus 23p, 4.
Sadova 22p, 5. Dãbuleni 22p.

SERIA 4
1. Leu 36p, 2. Castranova 32p,

3. Cârcea II 29p, 4. Mischii 26p,
5. Zãnoaga 25p.

SERIA 5
1. Belcin 25p, 2. Secui 24p, 3.

Cernãteºti 24p, 4. Calopãr 23p,
5. Valea Fântânilor 20p.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Liga I: FC Botoºani – Petrolul,
ASA Tg. Mureº – Steaua.

EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Campio-

natul Britanic, la York, în
Regatul Unit: optimi de finalã /
18:00 – BIATLON (M) – Cupa
Mondialã, la Östersund, în
Suedia / 21:00 – SNOOKER –
Campionatul Britanic: optimi de
finalã.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campio-

natul Britanic, la York, în
Regatul Unit: optimi de finalã /
19:00 – BASCHET (M) –
Eurocupa: Aris Salonic – Unics
Kazan / 21:30 – FOTBAL
Polonia – Ekstraklasa: Cracovia
– Podbeskidzie.

TVR 1
20:30 – FOTBAL – Liga I:

ASA Tg. Mureº – Steaua.
LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL –

Liga I: FC Botoºani – Petrolul,
ASA Tg. Mureº – Steaua.

FOTBAL – CUPA ROMÂNIEI – ETAPA I DOLJ

VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)
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1. Astra 19 12 4 3 32-22 40
2. Viitorul 19 10 6 3 38-18 36
3. Pandurii 19 10 6 3 26-17 36
4. Dinamo 19 9 6 4 25-20 33
5. Steaua 19 8 6 5 24-19 30
6. ASA 19 6 9 4 21-17 27
7. Craiova 20 7 6 7 22-20 27
8. CSMS Iaºi 19 7 5 7 15-20 26
9. CFR Cluj 19 7 7 5 24-18 22
10. ACS Poli 20 4 8 8 17-25 20
11. Concordia 19 3 5 11 16-29 14
12. Botoºani 19 2 8 9 18-29 14
13. Voluntari 19 1 8 10 16-32 11
14. Petrolul 19 2 8 9 13-21 8

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XIX-a
Pandurii – Concordia 2-0
Au marcat: Rãduþ 42, Hora 68.
Petrolul – CFR Cluj 1-0
A marcat: Zoubir 15.
ACS Poli – ASA 2-0
Au marcat: Luchin 45, Rufino 86.
Viitorul – „U” Craiova 4-0
Au marcat: Nicoliþã 11, Tãnase 32, 76, Aganovic 68.
CSMS Iaºi – FC Botoºani 1-0
A marcat: V. Gheorghe 45.
Steaua – Astra 0-1
A marcat: Gãman 90.
FC Voluntari – Dinamo 1-3
Au marcat: Spahija 65 / Gnohere 1, S. Filip 42, Anton 60.

De Ziua Naþionalã, alb-albaº-
trii nu au fost “cei mai buni din-
tre români”, ci doar egali cu bã-
nãþenii lui “Flocea” în disputa de
pe “Extensiv”. Craiovenii au ra-
tat ºansa de a pune presiune pe
echipele din Top 6, luând doar un
punct dintr-un meci cu un adver-
sar accesibil, fãrã individualitãþi
ºi fãrã pretenþii de play-off. Lip-
sitã de Bawab, suspendat, Uni-
versitatea a evoluat într-un sis-
tem 4-3-3, cu un cuplu de bul-
gari în defensivã ºi trei jucãtori
de vitezã în atac: Ivan, Rocha ºi
Bancu. Vântul ºi gazonul prost
au fost piedici suplimentare pen-
tru cele douã echipe, construc-
þia fiind împiedicatã astfel atât pe
jos, cât ºi cu mingi înalte. În aces-
te condiþii, ocaziile au fost rare,
duelurile fizice la mijlocul tere-
nului abundând. În urma unuia
dintre ele, Scutaru a ajuns la spi-
tal, capul sãu fiind mai “copt”
decât cel al lui Rocha, din Capul

Liga I – etapa a XX-a
“U” Craiova – ACS Poli 1-1
Meciurile Chiajna – Viitorul ºi CFR Cluj – Pandurii

    s-au jucat asearã.
FC Botoºani – Petrolul, astãzi, ora 18
ASA – Steaua, astãzi, ora 20.30
Astra – FC Voluntari, mâine, ora 18
Dinamo – CSMS Iaºi, mâine ora 20.30

Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova 4-0Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova 4-0Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova 4-0Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova 4-0Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova 4-0
Au marcat: Nicoliþã 11, Tãnase 32, 76, Aganovic 67

Stadion: „Academia Gheorghe Hagi“, spectatori: 1.000
FC Viitorul: Râmniceanu 7 – Benzar 8, Hodorogea 7, Boli 7, Ganea 7 – Achim 7 (81 Þâru), I. Filip

8, Aganovic 8 – Nicoliþã 8, Cernat 8 (75 Chiþu) 6, Tãnase 9 (81 I. Hagi) 6. Antrenor: Gheorghe Hagi
Universitatea: Bãlgrãdean 5 – Dumitraº 3, Iliev 4, Kay 5, Achim 4 – Bancu 6, Zlatinski 4 (83

Bãluþã), Mateiu 4 (79 Madson), Ivan 5 – Bawab 3, Curelea 3. Antrenor: Emil Sãndoi
Arbitru: Istvan Kovacs 6.

Cel mai drastic eºec al sezonului, la mareCel mai drastic eºec al sezonului, la mareCel mai drastic eºec al sezonului, la mareCel mai drastic eºec al sezonului, la mareCel mai drastic eºec al sezonului, la mare

Universitatea a fãcut cel mai
prost meci din acest sezon ºi a
fost umilitã de echipa lui Gicã
Hagi, Viitorul Constanþa, scor 4-
0. Alb-albaºtrii au tras prima oarã
pe poartã în minutul 35, prin Ban-
cu, unicul jucãtor al Craiovei care
a avut o prestaþie decentã. Gaz-
dele au dominat clar, au avut o
posesie superioarã ºi ocazii clare
de gol, Universitatea fiind sufo-
catã pur ºi simplu în prima jumã-
tate de orã. Pe fondul presiunii,
Nicoliþã a deschis scorul devre-
me, cu un ºut purtat ºi de vânt
spre poartã. Tãnase a majorat
avantajul, dupã ce Dumitraº i-a

aºezat mingea pe ºut în careu.
Acelaºi Dumitraº ºi-a încununat
prestaþia dezastruoasã când a alu-
necat la mingea servitã în careu
de Bancu la o fazã cursivã. În
partea a doua, alb-albaºtrii au în-
cercat sã revinã, dar prestaþia a
fost jalnicã în ambele faze, iar pe
un contratatac superb Aganovic
a fãcut 3-0, din pasa cu capul a
lui Cernat. Pe final, Tãnase a reu-
ºit dubla, încheind o cursã fru-
moasã cu un ºut la vinclu, iar Cra-
iova a terminat în genunchi ºi în
inferioritate, fiindcã Bawab i-a
pus o talpã durã lui V. Achim ºi
nu putea scãpa fãrã eliminare.

Emil Sãndoi a declarat la final:
„Ne-au costat greºelile individua-
le, am pierdut ruºinos, nu credeam
vreodatã cã putem sã avem o ast-
fel de evoluþie. Îmi cer scuze su-
porterilor, sper cã vom trece pes-
te acest duº rece. Vreau sã cred
cã a fost un accident, fiindcã îna-
intea meciului eram echipa cu cele
mai puþine goluri primite”.

Universitatea Craiova a suferit
astfel cea mai drasticã înfrângere
într-un meci oficial, de la eºecul
cu Astra, scor 0-5, în august 2014,
care a adus înlocuirea lui Jerry
Gane. ªtiinþa nu pierduse în acest
sezon la mai mult de un gol.

Universitatea Craiova – ACS Poli 1-1Universitatea Craiova – ACS Poli 1-1Universitatea Craiova – ACS Poli 1-1Universitatea Craiova – ACS Poli 1-1Universitatea Craiova – ACS Poli 1-1
Au marcat: Nuno Rocha 57 / Javi Hernandez 42 – pen.

Stadion: “Extensiv”, spectatori: 1.500.
Universitatea Craiova: Bãlgrãdean 7 – Achim 4, Popov 6, Iliev 6, Vãtãjelu 6 – Mateiu 5, Madson 4
(75 Curelea), Zlatinski 6 - Bancu 5 (67 Bãluþã 5), – Ivan 6 (86 Herghelegiu 6), Nuno Rocha 7.

Antrenor: Emil Sãndoi.
ACS Poli Timiºoara: Kirschstein 7 – Melinte 4, Luchin 6, Scutaru 5 (30 Cânu) 6, D. Popescu 6 –
O. Popescu 6, Llorente 6, Hernandez 7 (72 Belu) 6, Curtean 7 – Rufino 7 (65 Rufino), Zicu 6.

Antrenor: Florin Marin.
Arbitru: Cristian Balaj.
Eliminare: Melinte 68.

Universitatea Craiova a reuºit doar
o remizã cu ACS Poli, dupã ce a fost
condusã la pauzã

Verde. Alb-albaºtrii au irosit toa-
te fazele fixe de la care au be-
neficiat, în timp ce oaspeþii au
transformat-o pe singura, dar
care a fost un penalty. Achim i-
a “ciupit” glezna lui Curtean ºi
Javi Hernandez a avut eficien-
þa tizului “Chicharito” înainte de
pauzã. Pânã sã se intre la ves-
tiare, Craiova ºi-a mai bãtut joc
de o loviturã liberã de lângã li-
nia de 16 metri, precedatã de o
încãierare între bulgarii Popov
ºi Zlatinski ºi executatã lamen-
tabil de Mateiu.

Cu un adversar pus pe trei li-
nii, cu vântul suflând din faþã ºi
un teren pe care era greu sã faci
ºi o preluare, misiunea gazdelor
de a reveni se anunþa extrem de
grea. Numai cã o egalare venitã
devreme, completatã de elimina-
rea lui Melinte, pentru douã “gal-
bene”, pãrea sã întoarcã sorþii în
favoarea trupei lui Sãndoi. Ni-
cuºor Bancu, pe care toatã tri-

buna îl dorea înlocuit din cauza
prestaþiei modeste, a centrat pen-
tru devierea subtilã a lui Nuno
Rocha ºi Craiova avea mai mult
de o jumãtate de orã la dispozi-
þie pentru a marca ºi golul victo-
riei. Numai cã unica ºansã de 2-
1 a venit abia în prelungiri, Ro-
cha nefiind la fel de precis la o
execuþie cu care Florin Tãnase
marcase cu câteva zile înainte în

poarta Universitãþii. Timiºoara ºi-
a apãrat punctul, deºi rãmâne cu
regretul pierderii a celorlalte
douã, mai ales dupã ce Bãlgrã-
dean a respins ºutul plasat spre

vinclu de Rufino, la 0-1. ªtiinþa
rateazã ocazia de a se strecura
în locurile de play-off ºi are la
orizont derby-ul cu Steaua, de
duminicã, la Piteºti.
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