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- M-am dus la spital sã-l vizi-
tez pe Popescu, dar vãzând-o pe
doctoriþa care-l trata m-am îm-
bolnãvit.
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Gherceºtiului!Gherceºtiului!Gherceºtiului!Gherceºtiului!Gherceºtiului!

Rãzboiul atleþilor imobiliari
din Craiova, dus împotriva te-
renurilor administrate de
SCDA ªimnic, este vechi ºi
chiar dacã n-a fãcut, încã, o sutã
de ani, nu este exclus sã atingã
aceastã cifrã rotundã. Pânã
acum, directorul SCDA ªimnic,
dr. Constantin Gãvan, a rezistat
cu temeritate, “pe baricade”,
opunându-se destructurãrii Sta-
þiunii de Cercetare Agricolã,
una din puþinele care au mai
rãmas în viaþã.

Depresia,
boala ascunsã a sufletului
„Impactul ei„Impactul ei„Impactul ei„Impactul ei„Impactul ei
asupra psihiculuiasupra psihiculuiasupra psihiculuiasupra psihiculuiasupra psihicului
este devastator”este devastator”este devastator”este devastator”este devastator”

Este una dintre cele mai rãspân-
dite afecþiuni din întreaga lume.
Poate lovi pe oricine ºi, în urmã-
torii patru ani, va deveni principa-
la cauzã de dizabilitate. Deºi exis-
tã tratamentul necesar, doar un
sfert din cei afectaþi se adreseazã
specialiºtilor. Depresia, cãci despre
aceasta este vorba, afecteazã mai
mult femeile decât bãrbaþii. Stimã
de sine scãzutã, energie cu mult
diminuatã, sentimente de vinovã-
þie, inutilitate sau pesimism ºi
tristeþe persistentã sunt câteva din-
tre simptomele depresiei.

Confer inþaConfer inþaConfer inþaConfer inþaConfer inþa
naþ ionalãnaþ ionalãnaþ ionalãnaþ ionalãnaþ ionalã
de chirurgiede chirurgiede chirurgiede chirurgiede chirurgie
toracicã,toracicã,toracicã,toracicã,toracicã,
în premierãîn premierãîn premierãîn premierãîn premierã
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova

StudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþiiStudenþii
UniversitãþiiUniversitãþiiUniversitãþiiUniversitãþiiUniversitãþii
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Ambasadorul S.U.A. la Bucureºti, Excelenþa Sa Hans Klemm:

Ambasadorul S.U-
.A. la Bucureºti,
Hans Klemm, a de-
clarat ieri-searã, la
Craiova, cu ocazia
prezenþei la Bibliote-
ca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia
Aman” – secþia Ame-
rican Corner, cã
pentru Excelenþa Sa
douã steaguri sunt
importante: al Româ-
niei ºi al Statelor
Unite ale Americi.
Parteneriatul Strate-
gic dintre S.U.A. ºi
România este unul
foarte solid, susþine
diplomatul american.
Existã o colaborare
foarte bunã între
instituþiile de aplica-
re a legii ºi instituþii-
le militare, iar econo-
mic exemplul Ford
poate fi cel mai bun
rãspuns.
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1 iunie, Ziua Copilului, ar putea fi
sãrbãtoare legalã nelucrãtoare

Senatorii au adoptat marþi, cu 98
de voturi “pentru” ºi unul împotri-
vã, un proiect de lege prin care ziua
de 1 iunie – Ziua copilului este de-
claratã sãrbãtoare legalã în care nu
se lucreazã. Proiectul, susþinut de 39
de senatori ºi 48 de deputaþi de la
toate partidele politice, prevede
schimbarea Codului muncii prin adã-
ugarea zilei de 1 iunie în lista sãrbã-
torilor legale în care nu se lucreazã.
Forul decizional în cazul acestui pro-
iect este Camera Deputaþilor.

Copiii pânã în 3 ani vor putea fi
excluºi de la plata întreþinerii

Copiii de pânã la 3 ani vor putea fi
excluºi din numãrul persoanelor care
plãtesc cheltuielile cu apa, cãldura
sau gazul în cadrul asociaþiilor de
proprietari, potrivit unui proiect de
lege adoptat marþi de Senat. Proiec-
tul este iniþiat de senatorul PNL Dra-
goº Luchian ºi adoptat cu 74 de vo-
turi “pentru”. Includerea minorilor în
numãrul persoanelor care plãtesc
cheltuielile de întreþinere ale locuin-
þei ºi cheltuielile asociaþiei de proprie-
tari nu se justificã, considerã iniþia-
torul. Consumul realizat de aceºtia se
poate reflecta în contoarele de apã
sau în consumul locuinþei per ansam-
blu, argumenteazã senatorul PNL.

Dragnea exclude varianta ca
PSD sã îl susþinã pe Cioloº ca
premier dupã alegeri

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
avertizeazã pe Facebook cã nimeni
nu poate refuza „un partid care vine
la Cotroceni cu o majoritate clarã” ºi
susþine cã ”este exclus ca PSD sã îl
susþinã pe Dacian Cioloº” pentru
funcþia de prim-ministru. „Cred cã va
fi greu, dacã nu imposibil, pentru ci-
neva sã refuze un partid care vine la
Cotroceni cu o majoritate clarã. Prac-
tic, PSD va considera cã a câºtigat
alegerile doar dacã va avea premie-
rul. Sper din toatã inima sã avem pes-
te 50% ºi sã mergem la Cotroceni cu
varianta de premier. Este exclus ca
PSD sã îl susþinã pe Dacian Cioloº”,
a scris Dragnea pe Facebook.

Guvernul a aprobat ordonanþa de urgenþã privind RCAGuvernul a aprobat ordonanþa de urgenþã privind RCAGuvernul a aprobat ordonanþa de urgenþã privind RCAGuvernul a aprobat ordonanþa de urgenþã privind RCAGuvernul a aprobat ordonanþa de urgenþã privind RCA
Guvernul a aprobat, ieri, ordonan-

þa de urgenþã privind RCA în forma ºi
cu prevederile anunþate de premierul
Dacian Cioloº, printre care îngheþa-
rea preþului primelor de asigurãri obli-
gatorii – RCA – pentru o perioadã de
ºase luni, a anunþat purtãtorul de cu-
vânt al Executivului, Liviu Iolu. Potri-
vit sursei citate, ordonanþa cuprinde
elementele agreate în discuþiile cu
transportatorii, Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã (ASF) ºi Consi-
liul Concurenþei.

‘’Dupã mai multe discuþii avute cu
ASF, cu asiguratorii ºi cu transporta-
torii, am ajuns la concluzia cã soluþia
cea mai bunã ºi cea mai rapidã pentru
a rezolva aceastã problemã care tre-
neazã ºi care riscã sã punã în dificul-
tate sectorul transportatorilor din Ro-
mânia, am decis sã venim cu o propu-
nere de OUG, care include foarte mul-
te din propunerile fãcute de transpor-
tatori, cred cã din circa 14 propuneri,
12 se regãsesc în acest proiect de or-
donanþã’’, a declarat Dacian Cioloº la
începutul ºedinþei.

El a amintit ºi de proiectul de lege
existent în Parlament, iniþiat în aprilie.
‘’Din pãcate, probabil ºi datoritã ca-
lendarului, procedurilor parlamenta-
re, proiectul a trenat, nu a fost încã

adoptat. Cred cã în momentul de faþã
e responsabilitatea Guvernului sã ad-
opte acest proiect de ordonanþã de
urgenþã pentru a evita blocarea dru-
murilor în România, intenþia transpor-
tatorilor, probabil pe bunã dreptate,
dupã ce atâtea luni probleme nu au
fost rezolvate. Lipsã de transparenþã
ºi de claritate în sistemul asigurãrilor,
au fost ºi probleme de faliment cu
unele companii care au pus presiune
suplimentarã pe preþurile asigurãrilor
obligatorii. Vrem, deci, sã rezolvãm
prin acest proiect de OUG aceastã pro-
blemã ºi pe termen mediu, sã dãm ca-
dru juridic ca aceastã problemã sã fie
rezolvatã de ASF, care are aceastã res-
ponsabilitate, dar vrem sã-i dãm ca-
drul legal clar definit sã poatã sã facã
acest lucru. Pentru aceasta, în acest
proiect de OUG sunt prevãzute mai
multe lucruri care duc la mai multã
transparenþã ºi claritate în modul în
care se calculeazã preþul acestor pri-
me’’, a adãugat Cioloº.

El a mai spus cã proiectul mai conþi-
ne ºi alte prevederi, printre care faptul
cã un contract RCA poate fi încheiat ºi
pe o lunã sau multiplul unei luni, cã un
contract poate fi suspendat la cererea
asiguratului dacã are permisul suspen-
dat sau vehiculul este imobilizat ºi po-

sibilitatea ca pãgubitul sã poatã fi des-
pãgubit de propriul asigurator, iar aces-
ta sã-ºi recupereze ulterior banii.

‘’Vom veni în acest proiect ºi cu
propunerea de a îngheþa preþul pri-
melor de asigurãri obligatorii pentru
o perioadã de ºase luni’’, a mai preci-
zat dacian Cioloº. El a mai arãtat cã în
termen de 30 de zile ASF trebuie sã
vinã cu un calcul al costului mediu
pentru diferitele categorii de asigurãri,
care sã fie preþul de referinþã pentru
asigurãri pentru urmãtoarele ºase
luni. ‘’Sperãm ca prin acest proiect de
OUG sã putem clarifica tot ceea ce a
rãmas în suspans în aceste ultime ºase
luni ºi ce a dus la mãsura extremã pe

care transportatorii au decis sã o asu-
me, anume protestul. Sperãm ca prin
acest proiect de OUG sã evitãm pro-
testele ºi sã creãm cadrul normativ
imediat pentru ca aceste probleme sã
fie rezolvate atât pe termen scurt, prin
aceastã plafonare/îngheþare, dar ºi pe
termen mediu ºi lung’’, a mai declarat
prim-ministrul.

El a þinut sã menþioneze cã situaþia
nu a fost generatã de Executiv. ‘’Avem
în România ASF, care are responsabi-
litatea de a supraveghea ºi instituþiile
de asigurãri obligatorii. Acolo ar fi tre-
buit luate mãsuri pentru a se evita si-
tuaþia de momentul de faþã, de con-
flict’’, a conchis Dacian Cioloº.
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Ministerul Afacerilor Externe a pre-
cizat, ieri, cã a transmis partenerilor
americani în cadrul unei discuþii sã ia
în considerare “posibilitatea existen-
þei unor sensibilitãþi”, dupã publicarea
unei fotografii cu ambasadorul Hans
Klemm ºi steagul secuiesc. “Aseme-
nea vizite (în teritoriu – n.r.) presupun
inclusiv necesitatea înþelegerii ºi luãrii
în considerare a posibilitãþii existenþei
unor sensibilitãþi. Am transmis aceste
considerente partenerilor noºtri ame-
ricani în cadrul unei discuþii cu Amba-
sada SUA la Bucureºti”, potrivit unui
punct de vedere al MAE.

De asemenea, ministerul afirmã cã
vizita ambasadorului în teritoriu se
înscrie în atribuþiile curente ale am-
basadelor de documentare la faþa lo-

cului cu privire la realitãþile din sta-
tul de reºedinþã ºi de a avea un dia-
log cu autoritãþile locale. “Suntem
convinºi cã asemenea vizite generea-
zã o reprezentare adecvatã a realitã-
þilor din România în ceea ce priveºte
drepturile de care se bucurã persoa-
nele aparþinând minoritãþilor naþio-
nale ºi modelul de interculturalitate
promovat de România, care cores-
punde întru totul standardelor în ma-
terie”, potrivit sursei citate.

“Ambasadorul Hans Klemm este
ambasadorul Statelor Unite în întrea-
ga Românie. El cãlãtoreºte periodic
prin þarã, întâlnindu-se cu diferite gru-
puri din toate zonele societãþii româ-
neºti”, a precizat Ambasada SUA la
solicitarea MEDIAFAX. De aseme-

nea, Ambasada SUA a menþionat cã
Statele Unite, în calitate de aliat ºi par-
tener strategic al României SUA,
“sprijinã ºi aplaudã democraþia din
România ºi eforturile României de a-
ºi consolida instituþiile democratice
prin participarea deplinã ºi egalã a tu-
turor segmentelor societãþii”.

Ambasadorul SUA, Hans Klemm,
a fost fotografiat þinând steagul se-
cuiesc, în timpul vizitei în Covasna,
primarul oraºului Sfântu Gheorghe,
Antal Arpad, spunând cã l-a întrebat
pe reprezentantul SUA dacã drepturi-
le religioase sunt respectate în Româ-
nia în condiþiile confiscãrii bunurilor
bisericeºti.

Pe pagina de Facebook a edilului a
fost postatã ºi o fotografie în care

apare ºi ambasadorul Hans Klemm þi-
nând un steag secuiesc. “Ambasa-
dorului SUA i-am fãcut cadou un
steag al comunitãþii secuieºti, steag
care a devenit ºi simbolul lipsei de
respect al autoritãþilor faþã de comu-
nitatea secuiascã. Menþionez, cã
acest steag a fost folosit prima datã
în 1599, când secuii au luptat alãturi
de Mihai Viteazul”, este mesajul care
însoþeºte fotografia.

Ambasadorul SUA la Bucureºti,
Hans Klemm, a inaugurat pe 13 sep-
tembrie cel de-al nouãlea Raft ameri-
can American/ Shelf, cuprinzând lu-
crãri de referinþã la Biblioteca Jude-
þeanã “Bod Péter” Covasna, oferind
donaþia de carte lui Szabolcs Szonda,
Directorul Bibliotecii.

Senat: Personalul de pe ambulanþe
va beneficia de pensii speciale

Senatul a adoptat, ieri, un proiect
de lege prin care se reglementeazã
statutul personalului din serviciile de
ambulanþã, aceºtia beneficiind de
pensii speciale de 80% din media sa-
lariilor brute, inclusiv sporuri din ul-
timele 12 luni. Pensia reprezintã 80%
din baza de calcul reprezentatã de
media salariilor de bazã brute lunare
realizate, inclusiv sporurile legale din
ultimele 12 luni.

Personalul de pe ambulanþe bene-
ficiazã de pensie specialã de serviciu
dupã activitate în domeniu de cel pu-
þin 20 de ani sau la vârsta de 57 de ani,
însã poate fi menþinut în serviciu pânã
la 60 de ani. “De pensia specialã de
serviciu poate beneficia ºi personalul
profesionist operativ de intervenþie
care îndeplineºte condiþia de vârstã
de 57 de ani, dar cu o vechime în acti-
vitatea operativã cuprinsã între 15-20
de ani. În acest caz, cuantumul pen-

siei va fi micºorat cu 1% din baza de
calcul prevãzutã la art. 19, pentru fie-
care an care lipseºte din vechimea sta-
bilitã”, mai aratã legea.

Personalul profesionist operativ
de intervenþie care la data împlinirii
vârstei de 57 de ani nu îndeplineºte
condiþiile de vechime pentru acorda-
rea pensiei speciale de serviciu be-
neficiazã de pensie la data îndeplini-
rii cumulative a condiþiilor de vârsta
standard ºi a stagiului minim de coti-
zare pentru pensionare.

Personalul este format din medici,
asistenþi medicali, ambulanþieri/
ºoferi autosanitarã ºi operatori regis-
tratori de urgenþã care deþin specia-
litãþile ºi pregãtirea cerute de lege.
Statutul special este conferit de obli-
gaþiile, riscurile deosebite ºi interven-
þia contracronometru în salvarea de
vieþi. Camera Deputaþilor este for
decizional.

Iulia TIulia TIulia TIulia TIulia Tarcea estearcea estearcea estearcea estearcea este
noul preºedintenoul preºedintenoul preºedintenoul preºedintenoul preºedinte

al instanþei supremeal instanþei supremeal instanþei supremeal instanþei supremeal instanþei supreme
Klaus Iohannis a semnat, ieri, de-

cretul de numire a Iuliei Tarcea în
funcþia de Preºedinte al Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, pe o perioadã
de 3 ani, magistratul fiind singurul
candidat pentru acest post. La 9 sep-
tembrie, Secþia de judecãtori a CSM
a votat în unanimitate pentru pro-
punerea Iuliei Tarcea în aceastã
funcþie. Tarcea a fost vicepreºedin-
te al ÎCCJ, dar ºi judecãtorul care a
asigurat interimatul la conducerea
instanþei supreme dupã plecarea Li-
viei Stanciu.

“Mi-am propus multe ºi numai de
bune intenþii. Recunosc cã acum am
emoþii. Am un proiect de manage-
ment, este evident una dintre solu-
þiile pentru depunerea candidaturii”,
a declarat jurnaliºtilor Iulia Tarcea

înainte de interviul de la CSM.
Postul a rãmas vacant dupã ce Livia
Stanciu, fostul preºedinte al instan-
þei supreme, a cerut eliberarea din
funcþie prin pensionare, ulterior pre-
luând funcþia de judecãtor al Curþii
Constituþionale.

“Ca vicepreºedinte al ÎCCJ, am
fãcut echipã bunã cu fostul preºe-
dinte, am avut relaþie excelentã cu
celãlalt vicepreºedinte. Am avut o
bunã relaþie cu preºedinþii de sec-
þie. Am reuºit sã creez o bunã relaþie
între preºedinþii secþiilor ºi între sec-
þii. Am condus toate completele de
5 judecãtori în materie civilã. Am
reuºit sã creez un sistem funcþional
de comunicare între cele trei secþii”,
le-a spus Iulia Tarcea judecãtorilor
din CSM.
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Un contract de vânzare-
cumpãrare... discutabil

Contractul de vânzare-cumpãra-
re, din 14 iulie 2014, dintre Radu
Dumitrescu ºi Maria Dumitrescu,
din satul Mieºti, comuna Cungrea,
judeþul Olt – ambii în vârstã, sem-
nãturile lor olograf ridicând semne
de întrebare în privinþa autenticitã-
þii – prin mandatarul Ionuþ Liviu
ªerban, din Craiova, strada Nufã-
rului nr. 14, în baza unei „procuri
speciale”, prevedea vânzarea cãtre
numiþii Ion Uþã, domiciliat în Slati-
na, bulevardul „A.I. Cuza” (...) ºi
Ion ªerban, din Craiova, strada
„Nufãrului” nr. 14, a suprafeþei to-
tale de 330.000 metri pãtraþi (33 ha),
dupã cum urmeazã: lui Ion Uþã –
20 ha, iar lui ªerban Ion – 13 ha.
Totul în temeiul TDP (titlul de pro-
prietate) nr. 12621/2009, emis de
Comisia Judeþeanã Dolj pentru sta-
bilirea dreptului de proprietate asu-
pra terenurilor, pe baza propunerii
Comisiei locale Gherceºti. Preþul de
vânzare – 198.000 RON – ºi, aten-
þie, „sumã pe care noi, vânzãtorii,
prin mandatarul nostru, am pri-

SCDA ªimnic: Ion „Nelu” ªerbanSCDA ªimnic: Ion „Nelu” ªerbanSCDA ªimnic: Ion „Nelu” ªerbanSCDA ªimnic: Ion „Nelu” ªerbanSCDA ªimnic: Ion „Nelu” ªerban
vrea pãmânt la marginea Gherceºtiului!vrea pãmânt la marginea Gherceºtiului!vrea pãmânt la marginea Gherceºtiului!vrea pãmânt la marginea Gherceºtiului!vrea pãmânt la marginea Gherceºtiului!

Rãzboiul atleþilor imobiliari din Craiova, dus
împotriva terenurilor administrate de SCDA ªim-
nic, este vechi ºi chiar dacã n-a fãcut, încã, o sutã
de ani, nu este exclus sã atingã aceastã cifrã ro-
tundã. Pânã acum, directorul SCDA ªimnic, dr.
Constantin Gãvan, a rezistat cu temeritate, “pe
baricade”, opunându-se destructurãrii Staþiunii de
Cercetare Agricolã, una din puþinele care au mai
rãmas în viaþã. Constantin Gãvan nu este un erou,
pentru faptul cã, de ani buni, se judecã prin in-
stanþe cu tot felul de petenþi, unii îndreptãþiþi la
reconstituirea dreptului de proprietate, alþii nici-
decum, fiind niºte samsari, ci mai degrabã unul cu
frica lui Dumnezeu în sân, cum se spune, în cu-
noºtinþã deplinã cu ceea ce au pãþit alþii, începând
cu cei de la INCDA Fundulea, ICPP Bucureºti, Sta-
þiunea Bãneasa, pentru cã n-au vegheat, conform
competenþelor, la integritatea domeniului public
administrat, apãrat prin prevederile Legii nr. 213/
1998, cu modificãrile ulterioare, conform cãreia
trecerea terenurilor din domeniul public al statu-
lui în domeniul privat al localitãþii se face exclusiv
prin hotãrâre de guvern. O tezã, dintr-o lege orga-
nicã, “revigoratã”, adicã bãtutã în cuie, prin De-

cizia nr. 23/17 octombrie 2011 a Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, în interpretarea ºi aplicarea dis-
poziþiilor din Legea nr. 1/2000, din Legea nr. 213/
1998 ºi Legea nr. 45/2009. Ion „Nelu” ªerban, care
se considerã un cumpãrãtor de bunã credinþã, re-
vendicând vreo 30 de hectare amplasate în peri-
metrul administrat de SCDA ªimnic, se luptã în
justiþie, dar ºi la marginea Gherceºtiului, pentru
a-ºi face singur dreptate. Spectacolul din cursul
zilei de marþi, 13 septembrie a.c., în câmp deschis,
atenuat dupã sosirea Poliþiei, este doar reeditat,
repertoriul rãmânând acelaºi, încãrcat de amenin-
þãri ºi trivialitãþi de rigolã, jenante pentru o persoa-
nã care mai apare ºi pe la televiziunile locale, culti-
vând soliºti vocali. Pentru cã deþine ºi un han la
Gherceºti. Ion „Nelu” ªerban, despre care s-a mai
scris în cotidianul nostru, considerã cã îi aparþine ºi
un teren amplasat în perimetrul administrat de
SCDA ªimnic, regimul juridic al acestuia fiind ace-
la de bun public al statului. Îºi face singur curaj,
crezând cã are ºi dreptate, încurajat fiind de pe
margine. Dacã el rãzbeºte, ºi face o breºã, pot rãzbi
ºi alþii. Nu puþini la numãr. Deºi nu trebuia ajuns
aici, dacã s-a ajuns, atunci trebuie fãcutã luminã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN ºi MIRCEA CANÞÃR

mit-o în întregime de la cumpã-
rãtori, pânã azi, data autentificã-
rii actului (...)”. Cu alte cuvinte,
mandatarul Ionuþ Liviu ªerban îi
vindea tatãlui sãu ºi încã unei per-
soane din Slatina suprafaþa de 33
ha (330.000 m.p.), aceºtia plãtind
pauºal. Interesant! La data de 14
iulie 2014, hotãrârea Comisiei Ju-
deþene Dolj pentru stabilirea drep-
tului de proprietate asupra terenuri-
lor nr. 1300/2008 fusese anulatã de
Judecãtoria Craiova (sentinþa civilã
nr. 18458/27 noiembrie 2008), so-
luþie menþinutã ºi de Tribunalul Si-
biu (decizia civilã nr. 205/18 martie
2010), unde se strãmutase cauza.
În ce temei juridic fusese eliberat
TDP cu numãrul 12621/22 ianua-
rie 2009, alãturi de alte titluri de pro-
prietate, de fapt un snop, nu putem
avea vreo explicaþie. Putea exista,
în aceste circumstanþe, un extras
de carte funciarã, cum se pome-
neºte, fiindcã în contractul de vân-
zare-cumpãrare se menþioneazã aºa
ceva? Sã reiterãm ce prevede ex-
pres Legea cadastrului ºi publicitã-
þii imobiliare (nr. 7/1996, republica-
tã)? Nu presupune cumva proce-

dura de înscriere în Cartea
Funciarã obligaþia prezentã-
rii hotãrârii judecãtoreºti de-
finitive ºi irevocabile ce poar-
tã menþiunea “conform cu ori-
ginalul”? Miroase urât toatã po-
vestea. Fiindcã dacã Ion „Nelu”
ªerban ºi Ion Uþã (deºi acesta nu
apare în peisaj) sunt cumpãrãtori de
bunã credinþã, aºa cum se conside-
rã, atunci au cumpãrat ceva ce vân-
zãtorii – chiar îndreptãþiþi moralmen-
te – nu deþineau, cum s-a crezut.

Cu mâna goalã
nu rãmân nici alþii!

Dumitrescu Radu ºi Maria Du-
mitrescu din satul Mieºti, comuna
Cungrea, judeþul Olt, primeau, aºa-
dar, prin grija Comisiei locale de
fond funciar Gherceºti, suprafaþa
revendicatã de 50 hectare. Solici-
tudine exemplarã nu. Ci cu schep-
sis. Dacã de suprafaþa de 33 hecta-
re s-au ocupat, cum am vãzut, Ion
„Nelu” ªerban ºi Ion Uþã, de ce a
mai rãmas (17 hectare) s-a ocupat
Pãpãroiu Costel Gigel (fiul lui Pã-
pãroiu Cornel, primar al localitãþii

Gherceºti), ca mandatar, acesta
vânzând lui Marin Cãlãraºu (fratele
primarului Pãpãroiu Cornel), domi-
ciliat în Germania, se spune, în con-
tractul de vânzare-cumpãrare, fãrã
buletin de identitate, dar „garantat”,
pentru suma de 102.000 lei. Sem-
nãturile soþilor Radu ºi Maria Du-
mitrescu, pe procurile 696/2009 ºi
694/2009, sunt dubioase. Cererea
de reconstituire nr. 124/30 noiem-
brie 2005, formulatã de soþii Maria
ºi Radu Dumitrescu, moºtenitori
îndreptãþiþi (dar fãrã urmaºi) dupã
Silvestru Spulbereanu, existent în
arhivele naþionale, a fost un act „bine
lucrat”. Dar asta este treaba altora
ºi chestiunea trebuia rezolvatã. Po-
vestea rãmâne în continuare în-

curcatã. Mai degrabã circul sordid
fãcut de Ion „Nelu” ªerban în câmp
este de ochii lumii, el însuºi cunos-
când bine cum s-a lucrat. ªi s-a lu-
crat riscant. Grosier din calea-afa-
rã. Titlul de proprietate nr. 12621/
21 ianuarie 2009 emis pentru nu-
miþii Dumitrescu Radu ºi Dumi-
trescu Maria, a cãrui nulitate ab-
solutã a fost constatatã irevocabil
prin sentinþa civilã nr. 20042/6 de-
cembrie 2010, pronunþatã de Ju-
decãtoria Craiova, creeazã acum
probleme mari. La OCPI Dolj s-au
schimbat multe în ultima vreme.
Ceea ce se putea odatã nu se mai
poate acum. Ca sã fie emis un alt
titlu de proprietate ar trebui ca ho-
tãrârea Comisiei judeþene Dolj pen-
tru stabilirea drepturilor de proprie-
tate asupra terenilor nr 1300/2008,
în temeiul cãreia s-a emis primul sã
fie în vigoare. ªi nu mai este. Ceea
ce complicã lucrurile. Bineînþeles cã
despre „cumpãrãtori” nu se poate
spune decât ceea ce doresc ei: cã
au fost „de bunã credinþã”, adicã
au împãrþit „un mizilic”, 50 de hec-
tare, cum au crezut de cuviinþã,
preluate de la niºte bãtrâni decre-
piþi, sleiþi fiziceºte. Dacã mai erau
în viaþã, fiindcã nimeni n-a verifi-
cat asta! „Sã moarã copii meu de
nu vã omor!” (...) „Vã jur cã vã
leg” - vezi filmul -, someazã exaltat
Ion “Nelu” ªerban conducerea
SCDA ªimnic. Care apãrã ceea ce
este al statului.
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Reamintim cã, potrivit ancheta-
torilor, scandalul în urma cãruia
Marian Sorin Prioteasa, de 29 de
ani, din Craiova, a ajuns în spatele
gratiilor, s-a petrecut în noaptea 18
spre 19 august a.c., în blocul nr.
30 de pe bulevardul Oltenia, din
cartierul Craioviþa Nouã. Tânãrul,
bãut fiind, ºi-a agresat bunica în
vârstã de 82 de ani, împreunã cu
care locuieºte, iar vecinii, care au
auzit scandalul, au sunat pe 112,

Potrivit IPJ Dolj, marþi, 13 sep-
tembrie a.c., ora 11.30, poliþiºtii
doljeni au fost sesizaþi cu privire
faptul cã Ionela Maria, de 34 de
ani, din ªimnicu de Sus, este agre-
satã ºi ameninþatã la domiciliu de
soþul ei, Romicã Maria, de 37 de
ani. În temeiul sesizãrii, la locaþia
indicatã s-au deplasat poliþiºtii din
cadrul Secþiei 1 Poliþie Ruralã Me-
lineºti, care au stabilit cã, pe fon-
dul unor discuþii contradictorii, cel

Reprezentanþii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au anun-
þat cã sprijinã demersurile colegi-
lor magistraþi, însã nu declanºea-
zã nici un protest, continuându-ºi
activitatea. Astfel, marþi, 13 sep-
tembrie a.c., procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
au luat în discuþie poziþia ºi even-
tualele forme de protest faþã de
problemele apãrute în desfãºura-
rea activitãþii profesionale ºi au
hotãrât exprimarea sprijinului pen-

Procurorii de la ParchetulProcurorii de la ParchetulProcurorii de la ParchetulProcurorii de la ParchetulProcurorii de la Parchetul
de pe lângã Tde pe lângã Tde pe lângã Tde pe lângã Tde pe lângã Tribunalulribunalulribunalulribunalulribunalul

Dolj nu protesteazãDolj nu protesteazãDolj nu protesteazãDolj nu protesteazãDolj nu protesteazã
tru demersurile asociaþiilor magis-
traþilor în vederea asigurãrii cadru-
lui corespunzãtor îmbunãtãþirii
actului de justiþie ºi a condiþiilor
de muncã a magistraþilor, inclu-
siv prin promovarea unei politici
salariale echitabile, în concordanþã
cu responsabilitãþile ce decurg din
statutul de magistrat, însã au de-
cis cã nu se impune nici o formã
de protest,  dupã cum se aratã
într-un comunicat al Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj.

Arestat pentru violenþã asupra soþiei

La nivelul Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj a fost demarat PROIECTUL “EQUILLIBRIUM”
în parteneriat cu Asociaþia Dezvoltare ºi Psihotera-
pie prin Acþiune, scopul proiectului fiind reduce-
rea riscului de victimizare a  femeilor – victime ale
violenþei domestice. Principalul obiectiv este creº-
terea capacitãþii femeilor – victime ale violenþei do-
mestice de a se valoriza ºi de a conºtientiza statutul
ºi rolul pe care trebuie sã îl aibã în societate. Poli-
þiºtii doljeni sfãtuiesc toate persoanele sã anunþe
dacã sunt victime ale unor infracþiuni, chiar dacã
este vorba despre infracþiuni de violenþã fizicã, ver-
balã, sau alte tipuri de infracþiuni.

Un bãrbat în vârstã de 37 de ani din ªimnicu de Sus, sus-
pectat comiterea unor infracþiuni de violenþa împotriva soþiei
sale, a fost reþinut pentru 24 de ore, marþi dupã-amiazã, în
baza ordonanþei emise de Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova. El este cercetat pentru lipsire de libertate, violenþã
în familie ºi ameninþare. Ieri dupã-amiazã, Judecãtoria Craiova
i-a emis mandat de arestare pentru 30 de zile.

în cauzã a lovit-o pe soþia sa ºi apoi
a ameninþat-o cu un cuþit.

Întrucât se manifesta violent,
bãrbatul a fost imobilizat ºi încã-
tuºat, cu sprijinul unei grupe a Ser-
viciului de Acþiuni Speciale Dolj,
apoi condus la sediul poliþiei în ve-
derea continuãrii cercetãrilor. Prin
extinderea cercetãrilor s-a stabilit
faptul cã, în aceeaºi zi, persoana
vãtãmatã a fost þinutã prin folosi-
rea forþei ºi împotriva voinþei sale,

într-o încãpere din locuinþã. În
urma analizãrii probatoriului admi-
nistrat cu procurorul de caz, faþã
de Romicã Maria s-a dispus con-
tinuarea urmãririi penale sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunilor de
lipsire de libertate, violenþã în fa-
milie ºi ameninþare. Procurorul de
caz a emis pe numele sãu ordo-
nanþã de reþinere pentru 24 de ore,
fiind încarcerat în Centrul de Re-
þinere ºi Arest Preventiv din ca-
drul I.P.J Dolj, a precizat purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj, subco-
misar Alin Apostol.

Ieri dupã-amiazã bãrbatul a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã, care
a emis mandat pe o perioadã de 30
de zile pe numele acestuia.

Craioveanul care a ameninþat cã aruncã în aer ºase poliþiºti,Craioveanul care a ameninþat cã aruncã în aer ºase poliþiºti,Craioveanul care a ameninþat cã aruncã în aer ºase poliþiºti,Craioveanul care a ameninþat cã aruncã în aer ºase poliþiºti,Craioveanul care a ameninþat cã aruncã în aer ºase poliþiºti,
trimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratiitrimis în judecatã ºi menþinut dupã gratii

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au menþi-
nut, marþi, 13 septembrie a.c., arestarea pre-
ventivã a tânãrului de 29 de ani din Craiova
ajuns dupã gratii pe 19 august a.c. pentru comi-
terea a ºase infracþiuni de ultraj. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova au
reþinut în sarcina sa faptul cã a ameninþat ºase

poliþiºti cu cuþitul ºi cu o bâtã, dar ºi cã îi aruncã
în aer, dupã ce a smuls furtunul de la aragaz.
Oamenii legii fuseserã chemaþi de locatarii blo-
cului 30 din Craioviþa Nouã sã-l calmeze pe tâ-
nãrul care fãcea scandal. Dosarul în care acesta
va fi judecat pentru ultraj s-a înregistrat pe 9
septembrie la Judecãtoria Craiova.

chemând Poliþia.
Trei echipaje de poliþiºti din ca-

drul Secþiei 5 Poliþie Craiova au
ajuns la faþa locului, însã Priotea-
sa, când i-a vãzut la uºã, a început
sã-i înjure ºi sã-i ameninþe cu bã-
taia dacã intrã în casa lui. Bãrbatul
avea un cuþit ºi o bâtã pe care le
tot agita ºi arunca spre poliþiºti cu
diverse obiecte de prin locuinþã.
Mai mult, la un moment dat a scos
o brichetã ameninþând cã aruncã

totul în aer, pentru cã smulsese
furtunul de alimentare cu gaz al
aragazului. Cei ºase poliþiºti au in-
tervenit în forþã pânã la urmã, l-au
imobilizat pe scandalagiu, l-au ur-
cat în maºinã ºi l-au dus la sediul
Secþiei de Poliþie, de unde a ajuns
la Parchetul de pe lângã Judecãto-
ria Craiova. Dupã ce a fost audiat
de procuror, pe numele sãu a fost
întocmit dosar penal sub aspectul
comiterii a ºase infracþiuni de ul-
traj, în baza plângerilor despuse de
agenþii agresaþi, fiind reþinut pen-
tru 24 de ore. 

”Pe timpul intervenþiei, Prio-
teasa Marian Sorin a ameninþat în
mod direct un numãr de ºase poli-
þiºti, aflaþi în exercitarea atribu-
þiilor de serviciu ce implicau exer-
ciþiul autoritãþii de stat, cu acte
de violenþã fizicã prin folosirea
unui cuþit ºi a unei bâte. De ase-
menea, funcþionarii publici au fost
ameninþaþi în mod direct de cãtre
Prioteasa Marian Sorin prin fap-
tul cã va produce o explozie prin
aprinderea instalaþiei de gaze din
locuinþã, instalaþie pe care o dete-
riorase cu ocazia scandalului an-

terior”, au reþinut procurorii în
sarcina craioveanului. Vineri, 19
august a.c., seara, Prioteasa a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã.

Între timp, procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova au finalizat cercetãrile ºi au
întocmit rechizitoriul prin care s-a
dispus trimiterea în judecatã a lui
Marian Sorin Prioteasa pentru co-
miterea infracþiunii de ultraj, do-
sarul înregistrându-se la Judecã-
toria Craiova pe 9 septembrie a.c.
Marþi, 13 septembrie a.c., magis-
traþii instanþei i-au menþinut ares-
tarea preventivã, respingându-i
cererile de a fi plasat în arest la
domiciliu sau sub control judiciar:

 „Respinge cererile formulate de

inculpat, prin apãrãtor, de revo-
care sau de înlocuire a arestãrii
preventive cu mãsura controlului
judiciar sau a arestului la domici-
liu, ca neîntemeiate. În temeiul
art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin.
4 Cpp menþine ca fiind temeinicã
ºi legalã mãsura arestãrii preven-
tive dispuse faþã de inculpatul
PRIOTEASA MARIAN-SORIN,
prin încheierea nr. 65/19.08.2016
a Judecãtoriei Craiova, fiind emis
mandatul de arestare nr. 48/
19.08.2016. Cu drept de contesta-
þie în termen de 48 de ore de la
comunicare. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, azi, 13.09.2016”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Dosarul este acum ana-
lizat în camera preliminarã, la Ju-
decãtoria Craiova.
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Evenimentul este organizat în
premierã la Craiova, la Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie din
(Sala Aula Magna), ºi a ajuns la
ediþia a XIV-a. Tema principalã din
acest an este „Cancerul bronho-
pulmonar – controverse ºi consens
în tratamentul chirurgical actual”.

„Este pentru prima datã când
capitala Olteniei intrã în cercul se-
lect al oraºelor organizatoare pen-
tru Conferinþa Naþionalã de Chirur-
gie Toracicã, iar desemnarea Cra-
iovei pentru acest an ne onoreazã!
Tot o premierã este ºi faptul cã la
aceastã ediþie sunt aºteptaþi sã par-
ticipe colegi de-ai noºtri din alte
specialitãþi medicale, precum
pneumologie, oncologie sau medi-
cinã de familie, întrucât una dintre
temele ediþiei din acest an, cance-
rul bronhopulmonar, trebuie abor-
dat interdisciplinar. De asemenea,
prezenþa numeroasã a colegilor

Conferinþa naþionalã de chirurgieConferinþa naþionalã de chirurgieConferinþa naþionalã de chirurgieConferinþa naþionalã de chirurgieConferinþa naþionalã de chirurgie
toracicã, în premierã la Craiovatoracicã, în premierã la Craiovatoracicã, în premierã la Craiovatoracicã, în premierã la Craiovatoracicã, în premierã la Craiova

Peste o sutã de specialiºti
în chirurgie toracicã din
þarã, dar ºi din strãinãtate,
vor fi prezenþi, sãptãmâna
viitoare, la Craiova. Socie-
tatea Românã de Chirurgie
Toracicã 1994 ºi Universi-
tatea de Medicinã ºi Far-
macie (UMF), alãturi de Co-
legiul Medicilor Dolj ºi Spi-
talul Clinic Judeþean de Ur-
genþã organizeazã în pe-
rioada 22-24 septembrie
„Conferinþa naþionalã de
chirurgie toracicã”.

strãini va aduce plus valoare ma-
nifestãrii ºtiinþifice, confirmând
totodatã eficienþa celor mai noi
metode de tratament chirurgical,
aplicate ºi în România”, apreciazã
ºef lucrãri dr. Alin Demetrian, ºef
clinicã chirurgie toracicã Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã, coor-
donatorul ºtiinþific al manifestãrii.

Una dintre caracteristicile princi-
pale ale acestui eveniment este in-
terdisciplinaritatea, programul (cre-
ditat cu 15 puncte EMC) adresân-
du-se medicilor cu specialitãþile chi-
rurgie toracicã, pneumologie, onco-
logie, medicinã de familie, medicinã
internã, anatomie patologicã, radio-
logie-imagisticã, radioterapie, exper-
tizã medicalã a capacitãþii de mun-
cã, medicinã nuclearã ºi ATI.

Printre invitaþii speciali ai aces-
tei ediþii se numãrã chirurgi con-
sacraþi la nivel naþional ºi internaþi-
onal, precum prof. univ. dr. Ioan

Cordos, prof. univ. dr. Teodor
Horvat, prof. univ. dr. Dan Ulmea-
nu, prof. univ. dr. Horia Sârbu
(Germania), prof. univ. dr. Mar-
cin Zielinski (Polonia), prof. univ.
dr. Jose Belda Sanchis (Spania),
prof. univ. dr. Xavier Benoit
D’Journo (Franþa), prof. univ. dr.
Didier Lardinois (Elveþia) ºi prof.
univ. dr. Cristian Chiricuþã.

Printre temele de pe agenda eve-
nimentului se regãsesc „Cancerul
bronhopulmonar – un diagnostic
greu de stabilit? Cazuri clinice”, „In-
dicaþiile tratamentului chirurgical în
stadiul III, în cancerul bronhopul-
monar”, „Aspecte endoscopice în
cancerul bronhopulmonar”, „Rolul
metodelor chirurgicale minim inva-
zive în stadializarea cancerului bron-
hopulmonar”, „Tratamentul cance-
rului bronhopulmonar local avansat
(stadiul III)- rolul chirurgiei toraci-
ce”, „Lobectomii sau rezecþii parþi-

ale în stadiul I al cancerului
bronhopulmonar?”.

Cancerul bronhopulmo-
nar, una dintre cele mai
agresive afecþiuni
oncologice

În deschiderea „Confe-
rinþei naþionale de chirurgie toraci-
cã”, va avea loc joi, 22 septembrie
a.c., în intervalul orar 9.00-19.00,
cea de-a II-a ediþie a conferinþei re-
gionale de cancer bronhopulmo-
nar, iniþiatã în 2015 de dr. Alin De-
metrian, ºeful clinicii de chirurgie
toracicã a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova. În inter-
valul orar 14.30-19.00 participan-
þii se vor reuni în cadrul unei sesi-
uni comune, ce va include atât pre-
zentãri în plen, cât ºi studii de caz.

Cancerul bronhopulmonar
(CBP) este una dintre cele mai

agresive ºi frecvente tumori ma-
ligne, care a avut cea mai semnifi-
cativã tendinþã de creºtere dintre
toate neoplaziile în a doua jumãta-
te a secolului trecut. În statele eu-
ropene, CBP deþine supremaþia atât
în ceea ce priveºte incidenþa cât ºi
mortalitatea. În România aceastã
tumoare malignã prezintã o tendin-
þã continuã de creºtere la ambele
sexe, iar din punct de vedere al nu-
mãrului de decese prin cancer ocu-
pã primul locul în cazul bãrbaþilor
ºi locul patru la femei.

RADU ILICEANU

Proiectul desfãºurat în parte-
neriat cu Colegiul Tehnic Energe-
tic Craiova, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj si Asociatia ROI a
lansat la sfârºitul lunii iunie o opor-
tunitate ineditã elevilor de clasa
aVIII-a care îºi doreau o carierã
în domeniul electric. Astfel, dori-
torii unei meserii de profil s-au
putut înscrie la unitatea ºcolarã,
în clasa cu profil electric, pentru
a face parte din generaþia de elec-
tricieni a viitorului.

Prima zi de ºcoalã a fost plinã

CEZ Distribuþie a deschis ªcoalaCEZ Distribuþie a deschis ªcoalaCEZ Distribuþie a deschis ªcoalaCEZ Distribuþie a deschis ªcoalaCEZ Distribuþie a deschis ªcoala
de Meserii pentru 28 de elevide Meserii pentru 28 de elevide Meserii pentru 28 de elevide Meserii pentru 28 de elevide Meserii pentru 28 de elevi

CEZ Distribuþie a deschis ªcoala de Meserii pentru 28 de elevi înscriºi la
Colegiul Tehnic Energetic Craiova. Programul îºi propune sã contribuie la
sprijinirea învãþãmântului profesional din Oltenia ºi are ca scop formarea

generaþiei de electricieni ai viitorului.

Programul pilot ªcoala de
Meserii ediþia 2016 face parte
din strategia de responsabilita-
te socialã (CSR) a companiei, ale
cãrei direcþii principale de acþi-
une sunt educaþia, sãnãtatea,
cultura ºi sportul, ºi se desfã-
ºoarã concomitent în Colegiul
Tehnic Energetic Craiova ºi în
Liceul Tehnologic Astra Piteºti.

de emoþii pentru elevi, care s-au
familiarizat cu programul ªcoala
de Meserii ºi au primit deja pri-
mul instrument util – un multime-
tru digital. Maria Olaru din Craio-
va, singura fatã din clasã cu spe-
cializare electrician exploatare re-
þele de joasã tensiune, ne-a mãr-
turisit o parte din asteptãrile sale
de la programul ªcoala de Mese-
rii: „Imi doresc sã devin un elec-
trician profesionist ºi cred cã pro-
gramul va fi un sprijin de nãdejde
pentru mine. Mã bucur cã mã

numãr printre beneficiari....”, a
subliniat tânãra.

Viitorii profesioniºti
din domeniul energetic
vor primi burse
ºcolare

Atât Maria cât
ºi colegii sãi vor
pãtrunde în taine-
le meseriei de
electrician într-un
laborator ce va fi
utilat cu echipa-
mente electrice de
ultimã generaþie
de cãtre CEZ Dis-
tribuþie ºi vor be-
neficia pe lângã cunoºtinþele ºi de-
prinderile dobândite la cursuri ºi
de sesiuni de mentorat ºi stagii de
practicã în cadrul operatorului de

distribuþie. De asemenea, viitorii
profesioniºti din domeniul energe-
tic vor fi stimulaþi sã obþina per-
formanþe ºcolare notabile prin
bursele lunare ce vor fi acordate
celor mai buni 5 dintre ei, de cã-

tre CEZ Distribu-
þie. Primele 5
cele mai bune re-
zultate ºcolare
stabilite în urma
unor criterii se-
mestriale de per-
formanþã vor
aduce câte 200
lei lunar celor mai
conºtiincioºi din-
tre elevi.

„Am încredere în elevi, în forþa
lor de muncã”

CEZ Distribuþie se implicã activ
în dezvoltarea generaþiei de electri-

cieni ai viitorului, propunându-ºi ca
alãturi de Colegiul Tehnic Energe-
tic Craiova ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, în parteneriat cu Aso-
ciatia ROI, sã ofere elevilor condi-
þiile propice pentru a face perfor-
manþã în domeniul energetic. Bu-
curia, emoþiile ºi asteptãrile elevilor
au fost împãrtãºite ºi de Ionuþ
Bistriceanu, director al Colegiului
Tehnic Energetic Craiova. „Un co-
legiu tehnic nu poate sã existe fãrã
sprijinul agenþilor economici, iar de
astãzi  avem alaturi de noi, in efor-
tul de a pregãti elevii pentru viitor,
ºi sprijinul unei companii puternice
precum CEZ România. Am încre-
dere în elevi, în forþa lor de muncã
ºi în faptul cã vor cunoaºte perfor-
manþa ºi succesul în meseria pe care
ºi-au ales-o....”, a subliniat repre-
zentantul unitãþii de învãþãmânt.

MARGA BULUGEAN
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La Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” – secþia
American Corner a avut loc, ieri-
searã, întâlnirea Ambasadorului
S.U.A. la Bucureºti, Excelenþa Sa
Hans Klemm, cu rectorul Univer-
sitãþii din Craiova, Cezar Ionuþ
Spânu, cu elevi de liceu ºi cu stu-
denþii beneficiari ai burselor de pre-
gãtire oferite de Uzina Ford. Întâl-
nirea a fost una interactivã ºi a avut
ca subiecte de discuþie antrepre-
noriatul ºi bursele de pregãtire/ca-
lificare pentru tineri oferite de fir-
me de producþie. Ambasadorul a
rãspuns liber ºi foarte degajat la
toate întrebãrile care au venit din
salã. A fost plãcut surprins de des-
chiderea tinerilor români cãtre
mediul de business american.

Excelenþa Sa Hans Klemm nu a
ratat ocazia sã vorbeascã despre
consolidarea Parteneriatului Stra-
tegic dintre S.U.A. ºi România.

Ambasadorul S.U.A. la Bucureºti, Excelenþa Sa Hans Klemm:
„Doar douã steaguri sunt importante pentru mine:„Doar douã steaguri sunt importante pentru mine:„Doar douã steaguri sunt importante pentru mine:„Doar douã steaguri sunt importante pentru mine:„Doar douã steaguri sunt importante pentru mine:

al României ºi al Statelor Unite”al României ºi al Statelor Unite”al României ºi al Statelor Unite”al României ºi al Statelor Unite”al României ºi al Statelor Unite”
Ambasadorul S.U.A. la Bucureºti, Hans

Klemm, a declarat ieri-searã, la Craiova, cu oca-
zia prezenþei la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” – secþia American Cor-
ner, cã pentru Excelenþa Sa douã steaguri sunt
importante: al României ºi al Statelor Unite ale

Americi. Parteneriatul Strategic dintre S.U.A.
ºi România este unul foarte solid, susþine di-
plomatul american. Existã o colaborare foarte
bunã între instituþiile de aplicare a legii ºi in-
stituþiile militare, iar economic exemplul Ford
poate fi cel mai bun rãspuns.

„Sãrbãtorim cinci ani de la semna-
rea unui document menit sã con-
solideze Parteneriatul Strategic
România – S.U.A. ºi eu cred cã în
acest moment, acest parteneriat
este mai puternic ca oricând. Trãi-
nicia acestui parteneriat se datorea-
zã în mare parte prin contribuþia
României. M-am referit mai devre-
me la amplasamentul sistemului de
apãrare anti-rachetã de la Devese-
lu, aici se observã contribuþia Ro-
mâniei, dar ºi în asigurarea securi-
tãþii internaþionale în regiune. Avem
o colaborare foarte bunã între in-
stituþiile de aplicare a legii ºi insti-
tuþiile militare, nu doar aici, în Ro-
mânia, ci în întreaga lume. ªi în
ceea ce priveºte componenta eco-
nomicã a parteneriatului, înregis-
trãm cel mai bun moment de la
începutul relaþiei, tot datoritã con-
tribuþiei României”, a subliniat am-
basadorul american.

România, un exemplu în
regiune

 „Economia României este pro-
babil cea cu cea mai rapidã ratã de
creºtere din UE” a fost aprecierea
diplomatului american. Ambasado-
rul a spus cã Executivul României
a adus îmbunãtãþiri importante în
industrie, astfel ca firme precum
Ford sã fie atrase sã vinã  în Româ-
nia, ºi a spus cã þara noastrã poate
sã fie un exemplu în ceea ce pri-
veºte respectarea valorilor demo-
cratice. „Angajamentul României în
ceea ce priveºte consolidarea faþã
de viitorul sãu democratic este
exemplar în aceastã regiune, este
un model. Mã refer aici la respec-
tarea drepturilor minoritãþilor, drep-
tul la adunare, dreptul la opinie, drep-
tul la libera exprimare, toate aceste
sunt valori pe care S.U.A. le îm-
pãrtãºeºte cu România. Aºadar, sunt
mândru sã fiu ambasador, iar misi-
unea mea este sã  sudez ºi mai mult
relaþiile dintre cele douã þãri”, a mai
spus Hans Klemm.

„Am acceptat sã fac aceea
fotografie pentru cã am fost
politicos”

Ambasadorul american a vor-

bit ºi despre celebra fotografie
postatã de primarul localitãþii
Sfântu Gheorghe pe pagina sa de
Facebook, cea care a iscat foarte
multe discuþii, ºi a spus cã accep-
tarea din partea domniei sale sã
facã aceea fotografie a fost doar
un gest de politeþe. „Ca parte a
acestor eforturi cãlãtoresc prin
întreaga þarã. Aºa cum astãzi mã
aflu la Craiova, ieri (n.r. – marþi,
13 septembrie) am fost în Covas-
na, iar luni, în judeþul Harghita. Iar
unii dintre liderii politici cu care

m-am întâlnit în judeþul Covasna
mi-au cerut sã fac o fotografie cu
ei. Vã asigur însã în calitate de am-
basador al S.U.A. în România cã
singurele douã steaguri care con-
teazã sunt cele pe care le vedeþi
în spate (n.r. – al României ºi al
Statelor Unite). Am acceptat sã fac
aceea fotografie pentru cã am fost
politicos... nimic mai mult”, a
conchis ambasadorul SUA, Hans
Klemm.

MARGA BULUGEAN

Craioveanca Oana Radu poate fi
consideratã cu uºurinþã una dintre
revelaþiile din muzica româneascã:
prima poziþie în topurile muzicale
încã de la primul single, “Tu” (feat
Dr. Mako & Eli), milioane de vi-
zualizãri pentru piesele ºi videocli-
purile lansate (“Tu”, “Ea a fost pri-
ma”, “Fãrã glas” – lansat în cola-
borare cu Rolla Sparks), douã no-
minalizãri la premiile Romanian
Music Awards 2014 (Best New Act
ºi Best Dance), un refren care este
în continuare pe buzele tuturor
“What can I do / În mintea mea eºti
tu”, o transformare spectaculoasã
ºi un timbru unic ºi recognoscibil.
Oana Radu ajunge sâmbãtã, 17 sep-
tembrie 2016, de la ora 14.30, cu
un super concert în mall-ul din cen-
trul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Tot atunci va urca pe scena ºi
trupa craioveana No Antidote, care
a împlinit recent 9 ani de existen-
þã, timp în care a strâns numeroa-
se premii de la competiþii muzicale
atât din þarã cât ºi din strãinãtate.
De curând, trupa a lansat un nou
videoclip pentru piesa Who you are
ºi lucreazã intens ºi la alte melodii.

În deschiderea evenimentului va
avea loc un spectacol inedit de dan-

Sâmbãtã se dã start distracþiei
la Rm. Vâlcea!
Concert susþinut de Oana Radu ºi
No Antidote, premii ºi distracþie!

suri moderne, iar distracþia va fi
alimentatã constant cu premii pen-
tru mari ºi pentru mici, face pain-
ting ºi... surprize din partea maga-
zinelor partenere! Toate vor fi
aduse de noua mascotã Radio
Oltenia: Best Boy!

E prietenos, e plin de cadouri ºi îi
plac copiii! Ia-þi copilul de mânã ºi
alãturã-te distracþiei între orele 14.30
ºi 17.30! Vei avea ocazia sã cunoºti
ºi echipa Radio Oltenia Craiova, care
vine cu cea mai bunã veste: o nouã
frecvenþã în Vâlcea: 99, 8 Fm. Pen-
tru cã vã vrem ºi mai aproape!

Hai sã ne cunoaºtem, facem
poze ºi ne bucurãm de cea mai fru-
moasã zi de sâmbãtã pe noua frec-
venþã: 99, 8 FM., live pe site:
www.radiocraiova.ro ºi pe pagina
noastrã de Facebook!

Evenimentul este organizat de
Radio România Oltenia Craiova cu
sprijinul Primãriei Rm. Vâlcea, Ri-
ver Plaza Mall, Christian Tour ºi
Magazinele Diana. Parteneri media:
TVR Craiova, Cuvântul Libertãþii
ºi VTV Rm. Vâlcea.

Reprezentanþii Curþii de
Apel Craiova anunþã faptul
cã, în perioada 6-9 septem-
brie, s-a desfãºurat la Medu-
lin, în Croaþia, primul seminar
dintr-o serie de trei, ce au ca
scop formarea profesionalã a
judecãtorilor în domeniul mã-
surilor de protecþie în mate-
rie civilã reglementate de Di-
rectiva2004/38/CE a Parla-
mentului European ºi a Con-
siliului din 29 aprilie 2004 pri-
vind dreptul la liberã circula-
þie ºi ºedere pe teritoriul sta-
telor membre pentru cetãþe-
nii Uniunii ºi membrii familii-
lor acestora ºi Regulamentul
(UE) nr. 606/2013 al Parla-

În cadrul proiectului „Protecting the Civil Rights of the
European Citizens – Multidisciplinary Approach”,

S-a încheiat primul seminar de formare a
judecãtorilor de la Curtea de Apel Craiova

mentului European ºi al Con-
siliului din 12 iunie 2013 pri-
vind recunoaºterea reciprocã
a mãsurilor de protecþie în
materie civilã.

Alãturi de judecãtorii de la
Curtea de Apel Craiova au
participat judecãtori de la
Curtea de Apel Suceava, Tri-
bunalul din Rijeka ºi Funda-
þia Germanã pentru Coopera-
re Judiciarã Internaþionalã –
IRZ. Proiectul este implemen-
tat de Curtea de Apel Craio-
va împreunã cu trei parteneri:
Curtea de Apel Suceava (Ro-
mânia), Tribunalul Regional
din Rijeka (Croaþia) ºi Fun-
daþia Germanã pentru Coope-

rare Judiciarã Internaþionalã
– IRZ ( Germania).

Lucrãrile seminarului au
fost conduse de un trainer in-
ternaþional, expert consultant
în domeniul mãsurilor de pro-
tecþie în materie civilã, alãturi
de care au susþinut prelegeri
experþi ai sistemului judiciar
din Croaþia ºi Germania. Se-
minarul s-a desfãºurat în ca-
drul proiectului „Protecting
the Civil Rights of the Euro-
pean Citizens – Multidiscipli-
nary Approach”, pentru care
Curtea de Apel Craiova a ob-
þinut finanþare nerambursabi-
lã, în valoare de 210.946 euro.

CARMEN ZUICAN
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- Depresia este o boala ca
oricare alta?

- Da, depresia este o boala
ca orice altã boalã, care se dia-
gnosticheazã, se trateazã ºi vin-
decã. Impactul ei asupra psi-
hicului este devastator.

- Cum ºtim cã suntem în
depresie?

- Depresia este un fenomen
mult prea complex ºi plin de su-

ferinþã pe termen îndelungat.
Apatia, stãrile de tristeþe, dezin-
teresul, nepãsarea, incapacita-
tea de a simþi bucuriile zilnice.
Aceste simptome pot fi adesea
însoþite de modificãri fiziologice
vizibile în timp scurt, precum
tulburãri alimentare – creºtere
sau scãdere în greutate, tulbu-
rãri ale somnului, obosealã cro-
nicã, hiperagitaþie sau lentoare
psihomotorie. Dacã detaliem
mai mult viaþa psihicã a depre-
sivului, putem gãsi adesea gân-
duri recurente de moarte ºi sin-
ucidere generate de sentimen-
tele de inutilitate, lipsa sensului
vieþii, alterarea proceselor psi-
hice superioare, cum ar fi gân-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Depresia, boala ascunsã a sufletului

„Impactul ei asupra psihicului este devastator”„Impactul ei asupra psihicului este devastator”„Impactul ei asupra psihicului este devastator”„Impactul ei asupra psihicului este devastator”„Impactul ei asupra psihicului este devastator”
Este una dintre cele mai rãspândite afecþiuni din

întreaga lume. Poate lovi pe oricine ºi, în urmãtorii
patru ani, va deveni principala cauzã de dizabilita-
te. Deºi existã tratamentul necesar, doar un sfert
din cei afectaþi se adreseazã specialiºtilor. Depre-
sia, cãci despre aceasta este vorba, afecteazã mai
mult femeile decât bãrbaþii. Stimã de sine scãzutã,
energie cu mult diminuatã, sentimente de vinovãþie,
inutilitate sau pesimism ºi tristeþe persistentã sunt
câteva dintre simptomele depresiei. Uneori, deºi
avem aceste stãri, le negãm ºi considerãm cã, doar
în ochii celorlalþi suntem percepuþi astfel. Despre
cauzalitatea ºi efectele depresiei, dar ºi modalitãþi
terapeutice necesare am discutat cu psihologul cli-
nician Mihail Jianu.

direa, lipsa concentrãrii, dimi-
nuarea creaþiei.

- Cât de dificilã este refa-
cerea?

- Din punct de vedere al dez-
voltãrii personale, depresia nu
reprezintã un motiv de îngrijo-
rare. Ea este doar un semn cã
anumite impasuri interioare tre-
buie rezolvate cât mai repede
posibil. Nebãgatã în seamã,
depresia poate fi chiar fata-

lã. Însã, dacã individul se hotã-
rãºte sã apeleze la un specialist,
fie el psiholog, psihoterapeut sau
chiar psihiatru, poate duce o
viaþã chiar mai bunã decât îna-
inte. Consider cã este impor-
tantã alegerea unui specialist,
fiind o persoanã neutrã, pentru
cã, de cele mai multe ori, cei
dragi, fie familie sau prieteni,
colegi apropiaþi, oricât de bine
intenþionaþi ar fi, nu pot evalua
corect gravitatea unei depresii,
considerând-o, uneori, doar o
simplã pasã proastã. Reface-
rea necesitã timp, motivare
pozitiva, acceptare ºi multa
rãbdare!

- Stresul zilnic este, totuºi,

o forma de depresie?

- Stresul zilnic este „duºma-
nul nostru invizibil”, nu îl vedem,
dar îi simþim efectele nocive.

Stresul poate aju-
ta la declanºarea
depresiei. Canti-
tatea de stres
face diferenþa. În
cantitate micã el
poate fi motivator,
însã, cu cât creºte
cantitatea lui, poa-
te fi devastator
pentru psihicul
nostru. Sã gãsim
scuze, sã amânãm
sau sã ne minþim pe
noi nu sunt varian-
te recomandate.

- Existã o tea-
mã de medicaþie
în rândul pacien-
þilor?

- Da, existã ºi
teama de depen-

denþa de medicamente, îngrijo-
rarea cã nu se mai fac bine. Ei
doresc sã se însãnãtoºeascã cât
mai repede posibil, fãrã sã facã
nimic ºi, uneori, aleg o variantã
nerecomandatã.

- Sportul sau alte hobby-
uri ar ajuta cumva la dimi-
nuarea efectelor negative ale
depresiei?

- Prevenirea depresiei repre-
zintã, de fapt, o viaþã interioarã
echilibratã, atinsã prin cunoaº-
terea ºi acceptarea de sine. Un
stil de viaþã sãnãtos, practica-
rea unui sport în mod consec-
vent, mersul la terapeut, precum
ºi forme alternative ca medita-
þia ºi exprimarea prin artã, co-

municarea sãnãtoasã, evitarea
persoanelor negativiste, alege-
rea unei meserii potrivite, toate
pot face ca depresia sã fie doar
un subiect de interviu într-un
cotidian.

- Rãmân sechele dupã un
episod depresiv?

- Traume, sechele, gustul
amar al unei experienþe nu toc-
mai indicate diferã, când se ia
act de rezolvarea problemei. În
principiu, rãmân anumite anco-
re negative în psihicul uman.

- Anxietatea este o forma
de depresie?

- Anxietatea face parte din
viaþã – este o reacþie normalã,
pe care o trãim atunci când ne
simþim ameninþaþi sau în pericol.
Prin termenul de anxietate înþe-
legem o serie de modificãri care
au loc în organismul nostru, în
modul nostru de gândire ºi în
comportament.

- Ce este, de fapt, în final
depresia?

- Este un cumul de stãri.
Depresia este rezultatul unei
interacþiuni de factori sociali,
psihologici ºi biologici, la
care se adaugã factori eco-
nomici, dezastre naturale,
conflicte etc. Depresia sau
episodul depresiv reprezintã
o combinaþie de mai multe
simptome emoþionale, fizice,
comportamentale ºi cogniti-
ve prezente în cea mai mare
parte a zilei, aproape în fie-
care zi, timp de cel puþin 14
zile, prezente de curând sau
în mod evident agravate în
comparaþie cu starea de di-
nainte a persoanei respecti-
ve, produc o deteriorare
semnificativã în domeniul so-
cial, profesional sau în alte
domenii de funcþionare ale in-
dividului. La unele persoane,
aceastã afectare a funcþionã-
rii poate fi resimþitã doar ca
necesitând un efort suplimen-
tar. Simptomele pot fi relata-
te de persoana în cauzã sau
pot fi observate de cei din jur.
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Conform organigramei, în cã-
minele studenþeºti ale Universitã-
þii din Craiova sunt aproximativ
3.000 de locuri disponibile pen-
tru cei care solicitã cazare în anul
ºcolar universitar 2016-2017. Or-
ganizaþiile studenþeºti, în colabo-
rare cu managementul facultãþi-
lor, sunt cele care asigurã con-
fortul în spaþiile de cazare.

„La fiecare Facultate a Univer-
sitãþii este o comisie de reparti-
zare, din partea noastrã fiind câte
un reprezentant la 50 de studenþi.
Ulterior participã, în cadrul pro-

Studenþii Universitãþii din Craiova,Studenþii Universitãþii din Craiova,Studenþii Universitãþii din Craiova,Studenþii Universitãþii din Craiova,Studenþii Universitãþii din Craiova,
aºteptaþi în condiþii bune în spaþiile de cazareaºteptaþi în condiþii bune în spaþiile de cazareaºteptaþi în condiþii bune în spaþiile de cazareaºteptaþi în condiþii bune în spaþiile de cazareaºteptaþi în condiþii bune în spaþiile de cazare
Pe 1 octombrie va începe anul universi-

tar, iar studenþii trebuie sã aibã toate con-
diþiile necesare pentru a putea avea rezul-
tate, iar aici vorbim de cei care vor fi ca-
zaþi în cãminele studenþeºti care sunt în

administrarea Universitãþii din Craiova.
Aproximativ 3.000 de locuri sunt puse la
dispoziþie celor care urmeazã cursurile
Universitãþii din Craiova, în cele 14 cã-
mine, cele mai multe fiind reabilitate.

cesului de selecþie, prodecanii
facultãþilor ºi câte un profesor,
acolo unde sunt repartizaþi cole-
gii noºtri. Sunt aproximativ 3.000
de locuri repartizate, iar numã-
rul cererilor nu va depãºi pe cel
al poziþiilor disponibile. Nu va
exista niciun fel de problemã, fie-
care tânãr având asigurat locul
în cãmine. Principalele criterii
sunt media pe anul precedent, ac-
tivitatea în cadrul ONG-urilor
studenþeºti, situaþia familialã a
fiecãrui pretendent etc. Ca  o
noutate, se va da în folosinþã ºi

Cãminul nr.8, de la Mecanicã,
complet reabilitat”, a precizat
Ionuþ Ene, vicepreºedinte al
Confederaþiei Organizaþiilor Stu-
denþeºti din Dolj.

Confort de „trei stele”
în cãminele studenþeºti

Cel mai bine poate prezenta si-
tuaþia Cãtãlin Roºculete, direc-
tor general administrativ ºi eco-
nomic al Universitãþii din Craio-
va: «Aproximativ 80% din cãmi-
ne sunt reabilitate. Cred cã pu-

tem spune cã asigurãm condiþii
de cel puþin „trei stele”, cu tele-
vizor, igienizare completã,  grup
social în camerã ºi cu doi sau trei
studenþi în fiecare camerã. Aten-
þie, acest confort se referã nu-
mai la cãminele care sunt deja
reabilitate. Mai sunt în lucru Cã-
minele 1 ºi 2 de la Complexul
Agronomie ºi trei dintre localu-
rile aflate în campusul de la Fa-
cultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport. În ceea ce priveºte canti-
nele, cea de la Mecanicã va func-

þiona în continuare, fiind practic
mândria noastrã, unde vin ºi alte
persoane din exterior, iar cea de
la sediul central al Universitãþii
este în plin proces de punere la
punct, inclusiv cel al construc-
þiei, cu termen de finalizare în
primãvara anului 2017. De ase-
menea, se lucreazã ºi la o canti-
nã în cadrul Facultãþii de Elec-
trotehnicã, chiar punând proble-
ma, în Consiliul de Administraþie
al Universitãþii, pentru închirie-
rea acestui spaþiu».

Anul ºcolar 2016-2017 a pornit la drum,
s-au stabilit, cel puþin teoretic, toate coor-
donatele procesului de învãþãmânt, dar au
mai rãmas unele probleme de pus la punct.
Acestea constau în pregãtirea educaþiona-
lã a cadrelor didactice.

 În acest an ºcolar, consfãtuirile naþi-
onale ale inspectorilor ºcolari, pe fiecare
disciplinã, au loc în cadrul unor videocon-
ferinþe, la care participã atât responsa-
bilii de sector, cât ºi profesorii metodiºti
ºi cei care rãspund de cercurile pedago-
gice. Tematica vizeazã atât problemele
organizatorice, cu respondenþã în concur-
surile ºcolare din 2016/2017, cât ºi stra-
tegiile didactice ºi metodele de predare-
învãþare utilizate.

„Prioritatea anului ºcolar preuniversitar

Consfãtuiri
pentru educaþie

este activitatea de monitorizare ºi consilie-
re, în scopul îmbunãtãþirii calitãþii educa-
þiei, la nivelurile judeþean, respectiv naþio-
nal. Dupã aceste videoconferinþe, fiecare
inspector de specialitate va disemina re-
zultatele în cadrul unor consfãtuiri organi-
zate la nivel judeþean, dupã un program bine
stabilit”, a precizat prof.  Nicoleta Liþoiu,
purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

Conform programului, la nivelul judeþu-
lui Dolj vor avea loc discuþii pe mai multe
discipline: arte, la Liceul de Arte ºi Meserii
„Marin Sorescu”, fizicã – Colegiul Naþio-
nal „Carol I”, învãþãmântul profesional ºi
tehnic – Colegiul Tehnic Energetic Craio-
va, proiecte educaþionale – Amfiteatrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj etc.

Nicoleta Liþoiu
Despre metodologia constituirii ºi func-

þionãrii Consiliului de Administraþie al fie-
cãrei unitãþi de învãþãmânt am amintit, dar
o componentã importantã este cea referi-
toare la prezenþa elevilor în aceste struc-
turi de conducere.

Pentru a fi în plinã legalitate, un Con-
siliu de Administraþie nu poate decât sã
aibã numãrul cerut de legiuitor. Pentru
ca totul sã fie în regulã, Ministerul Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice
a trimis înºtiinþãri cãtre fiecare inspec-
torat ºcolar judeþean.

„Este o prevedere foarte importantã, de
aceea am ºi trimis-o pe adresa unitãþilor

Prezenþa elevilor în Consiliile
de Administraþie, obligatorie

ºcolare. Astfel, trebuie acordatã o atenþie
deosebitã convocãrii obligatorii, de cãtre
preºedintele Consiliului de Administraþie, a
reprezentantului elevilor, care a împlinit
vârsta de 18 ani, la toate ºedinþele. În si-
tuaþiile în care, la nivelul unitãþii nu existã
elevi care au împlinit 18 ani, reprezentan-
tul acestora este desemnat de Consiliul ele-
vilor ºi participã cu statut de observator la
CA, fiind convocat obligatoriu de preºe-
dinte la lucrãrile unde se dezbat problema-
tici referitoare la ºcolari”, a declarat prof.
Alexandru Dragnea, inspector manage-
ment instituþional în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.
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Acþiunea din „Sieranevada” are loc la trei
zile de la atentatul din redacþia hebdomada-
rului parizian „Charlie Hebdo” ºi la patruzeci
de zile de la moartea tatãlui sãu, când Lary,
un medic trecut de 40 de ani, urmeazã sã îºi
petreacã ziua de sâmbãtã însoþit de tânãra lui
soþie, în sânul familiei, reunite cu ocazia co-
memorãrii celui dispãrut. Evenimentul nu se
deruleazã însã conform aºteptãrilor. Pelicu-
la, care îi are în distribuþie pe actorii Mimi
Brãnescu, Dana Dogaru, Sorin Medeleni, Ana
Ciontea, Judith State, Marin Grigore, Rolan-
do Matsangos, Cãtãlina Moga, Ilona Brezo-
ianu, va rula pe marile ecrane din România
din 9 septembrie.

Cel de-al 4-lea lungmetraj regizat de Cristi
Puiu are imaginea semnatã de Barbu Bãlãºoiu.

„Sieranevada”, propunerea
României la Oscar: proiecþie de galã
la cinema Patria, pe 17 septembrie!

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Dupã ce a deschis compe-
tiþia oficialã a celei de-a 69-a
ediþii a Festivalului Interna-
þional de Film de la Cannes
(11-22 mai a.c.), cel mai nou
lungmetraj semnat de regi-
zorul Cristi Puiu, „Sierane-
vada”, va deschide ºi sezo-
nul de toamnã al premierelor
cinematografice româneºti.
Filmul va avea premiera de
galã la Craiova sâmbãtã, 17
septembrie, ora 19.00, la
cinematograful Patria.
Evenimentul se va desfãºura
în prezenþa actorilor Judith
State, Simona Ghiþã ºi Valer
Dellakeza. 

Felicia Mihali (n. 20 august 1967, Seaca,
Teleorman) este scriitoare, jurnalistã ºi pro-
fesoarã. A absolvit Facultatea de Litere, sec-
þia românã-francezã (promoþia 1995), ºi Fa-
cultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine, secþia
chinezã-olandezã (promoþia 1997), în cadrul
Universitãþii Bucureºti. A lucrat timp de ºapte
ani la „Evenimentul Zilei”, unde a þinut cro-
nica teatralã a jurnalului ºi a scris despre spec-
tacole jucate la Festivalul Shakespeare de la
Craiova. Este co-fondatoare, în 2004, a re-
vistei electronice „Terra Nova”, la care a fost
redactor-ºef pânã la închiderea acesteia în
2009. A fãcut turul României pe jos, 2.500
km, în 1986, ºi turul Europei pe bicicletã,
circa 12.000 km, timp de 6 luni, în 1989.

A debutat, ca scriitoare, în 1999, cu un
roman, „Þara brânzei” (Ed. Image, Bucu-
reºti), care s-a bucurat de succes. A publi-
cat, la aceeaºi editurã, alte douã romane,
„Mica istorie” – 1999 ºi „Eu, Luca ºi Chi-

La poveºti cu doi români stabiliþi în CanadaLa poveºti cu doi români stabiliþi în CanadaLa poveºti cu doi români stabiliþi în CanadaLa poveºti cu doi români stabiliþi în CanadaLa poveºti cu doi români stabiliþi în Canada
Proiectului „Poveºtile noastre, povestea Craiovei” continuã

la Casa de Culturã „Traian Demetrescu” ºi în aceastã toam-
nã, alþi doi invitaþi anunþând o întâlnire cu publicul luni, 12
septembrie, ora 18.00. Este vorba despre scriitoarea Felicia
Mihali ºi Florin Mãlãelea (Calinic Toropu) – consultant în in-
ginerie ºi manager de proiecte. Cei doi sunt stabiliþi din 2000,

respectiv 1994, în Canada ºi sunt împreunã din 2004. Ei vor
povesti despre Craiova, aºa cum au cunoscut-o, dar ºi despre
schimbãrile prin care a trecut oraºul ºi felul în care sunt per-
cepute acestea dintr-o perspectivã mai îndepãrtatã: cea cana-
dianã. Întâlnirea va avea loc în Salonul Medieval, cu Cornel
Mihai Ungureanu moderator ºi intrarea liberã pentru public.

nezul”, în 2000, an în care s-a stabilit în
Canada. Înscrisã la un master în literaturã
comparatã la Université de Montréal, ea ºi-a
tradus în francezã volumul „Þara brânzei”,
devenit „Le Pays du fromage”, care a apã-
rut în 2002 la editura XYZ Editeur, recunos-
cutã în mediul literar canadian. „Luc, le Chi-
nois et moi” a fost publicatã în 2004, în timp
ce autoarea era în China, unde a decis sã
petreacã un an ca angajat al unei companii
de imigraþie. Au urmat cãrþi scrise direct în
francezã: „La Reine et le soldat” (2005),
„Sweet, sweet China”, „Dina”, „Confessi-
on pour un ordinateur”, „L’enlèvement de
Sabina” (toate în 2011).

Primul sãu roman în englezã, „The Dar-
ling of Kandahar”, este publicat în 2012,
la Editura Linda Leith Publishing din Mont-
real, ºi este nominalizat de cãtre emisiunea Ca-
nada Reads 2013 ca una din cele mai bune
10 cãrþi ale anului în Quebec. În  aprilie 2014,

a publicat o nouã carte în englezã, „A Se-
cond Chance”. Felicia Mihali continuã sã
scrie romane în  francezã ºi englezã, predã
istorie ºi face un master în istorie la Univer-
sité de Montréal.

Florin Mãlãelea (Calinic Toropu) este
consultant în inginerie ºi manager de pro-
iecte la Pro-Solution TM, companie pe care
a fondat-o în 2009, împreunã cu fiul sãu
Bogdan, în Laval, Quebec. Nãscut la Târ-
gu Jiu, în 21 aprilie 1962, a locuit în Cra-
iova de când avea 5 ani, iar 28 de ani mai
târziu, în 1994, a ales sã plece în Canada.
A studiat în Craiova la ªcoala Generalã nr.
22, Liceul Industrial nr. 1 ºi la Facultatea
de Mecanicã (Tehnologia Construcþiilor de
Maºini), apoi ºi-a continuat studiile la Mon-
tréal, urmând un master în inginerie la École
Polytechnique ºi un MBA (Master in Busi-
ness Administration) la Université du Qué-
bec à Montréal.

Salonul Naþional „EVA XXI”, deschis
ºi la Craiova

În organizarea Centrului Inter-
national de Artã România din Sla-
tina, Clubului Fotografic ALUTUS
din Slatina ºi Fotoclubului „Mihai
Dan-Cãlinescu”, la Galeriile de Artã
ale Cercului Militar Craiova se des-
chide astãzi, ora 19.00, Salonul
Naþional „EVA XXI”, ediþia a IV-
a. Expoziþia fost vernisatã la 6
martie 2015, în Slatina, apoi a fost
itineratã în mai multe oraºe ale þã-
rii, acum ajungând ºi la Craiova.

Potrivit col. (r.) Mircea Anghel,
preºedintele Fotoclubului „Mihai
Dan-Cãlinescu”, evenimentul are
vechi tradiþii în oraºul de pe Olt, fi-
ind primul salon din þarã destinat în
exclusivitate „eternei EVE”. «În anul
2015, organizatorii s-au gândit cã ar fi bine sã realizeze
un „salon de autori” – evident, tot cu aceeaºi tematicã.
Astfel, Valeru Ciurea, preºedintele fotoclubului oltean, a
invitat cinci artiºti fotografi din þarã pentru a expune fie-
care câte opt lucrãri, portrete ale „Evelor”, aºa cum le
„vãd” fiecare dintre ei. A fost o mare onoare pentru foto-
clubul nostru sã constate cã trei dintre colegi au fost
invitaþi sã participe cu câte o colecþie de opt lucrãri», a

Searã de umorSearã de umorSearã de umorSearã de umorSearã de umor, muzicã ºi dans, muzicã ºi dans, muzicã ºi dans, muzicã ºi dans, muzicã ºi dans
Ca sã vã meargã bine toatã sãptãmâna, Salsa Dynamyk Dance Club

Craiova vã propune sã o începeþi cu o searã de umor, muzicã ºi dans!
Luni, 19 septembrie, de la ora 21.30, sunteþi invitaþi la sediul din strada
„Petre Ispirescu” nr. 44 la un program cu momente artistice susþinute de
reprezentanþi ai Salsa Dynamyk Dance Club Craiova ºi de umor, prezen-
tate de George Cãlugãru – nimeni altul decât instructorul ºi textierul cu-
noscutului grup de divertisment „Pro Parodia”, înfiinþat la Craiova în
septembrie 1980 ºi premiat la mai toate festivalurile ºi concursurile de
umor importante. Grupul s-a destrãmat dupã aproximativ douã decenii,
dupã ce membrii sãi, ajunºi la o anumitã vârstã, ºi-au stabilit ca prioritãþi
ºcoala sau familia ºi au
renunþat la a mai apã-
rea în spectacole.
George Cãlugãru va
reaminti, luni seara, o
selecþie din textele umo-
ristice ale acelei perioa-
de, dar ºi din reperto-
riul propriu al urmãto-
rilor ani, care vor face
cu siguranþã deliciul
publicului. Seara de
muzicã, dans ºi umor
de la Salsa Dynamyk
Dance Club Craiova
este una cu acces liber
pentru toþi cei cu voia
bunã la purtãtor!

precizat col. (r.) Mircea Anghel – A.FIAP, Hon.FICS,
referindu-se atât la domnia sa, cât ºi la Alexandra Fira ºi
Livia Corcoveanu. Din þarã au fost invitaþi Adela Lia Rusu
– A.FIAP (Oradea) ºi Ioan Nicolae (Bucureºti).

Salonul Naþional „EVA XXI” poate fi vizitat la Ga-
leriile de Artã ale Cercului Militar Craiova timp de douã
sãptãmâni, zilnic, de luni pânã duminicã, inclusiv, între
orele 8.00 ºi 20.00. Accesul publicului este liber.

Jean Paul Bernard,
Filip Muresan ºi
Christophe Vin-
trignier au realizat
sunetul, Maria Pi-
tea s-a ocupat de
costume, în timp
ce Mojca Goro-
granc Petrushev-
ska a realizat ma-
chiajul. Letiþia ªtefãnescu ºi Ciprian Cimpoi
au semnat montajul, iar Cristina Barbu, sce-
nografia. Producãtor: Anca Puiu.

„Sieranevada”, propunerea României la
Premiile Oscar, este o producþie Mandragora
în coproducþie cu Produkcija 2006 Sarajevo
(BIH), Studioul de Creaþie Cinematograficã al

Ministerului Culturii, Sisters and Brother Mi-
tevski, Spiritus Movens, Alcatraz Films. Fil-
mul a fost  realizat cu sprijinul Centrului Naþi-
onal al Cinematografiei, Fondacija Za Kinema-
tografiju Sarajevo, Macedonian Film Agency,
Croatian Audiovisual Center, Region Ile de
France, Eurimages.
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Germania trimite militari în
zona Mãrii Mediterane, pentru
contracararea traficului de
arme

Guvernul german a aprobat ieri
trimiterea a 650 de militari în ca-
drul unei misiuni NATO de com-
batere a traficului de arme între-
prins de reþeaua teroristã Stat Is-
lamic în zona Mãrii Mediterane.
Implicarea Germaniei în operaþiu-
nea NATO Sea Guardian va dura
pânã la sfârºitul anului 2017. În
cazul unor evenimente excepþio-
nale neprevãzute, va fi posibilã
suplimentarea numãrului militari-
lor germani implicaþi în misiune.
Dislocarea forþelor militare face
parte dintr-o amplã acþiune a Ger-
maniei de a extinde rolul sãu mili-
tar în Europa ºi NATO. Ministrul
Apãrãrii, Ursula von der Leyen, a
încercat modernizarea echipamen-
tului militar ºi creºterea nivelului
efectivelor militare din cadrul for-
þelor armate, dupã o perioadã de
declin. Membrii NATO au consim-
þit în cadrul summitului din luna
iulie, care a avut loc în Polonia,
lansarea unei noi misiuni maritime.
Navele Germaniei participã, de
asemenea, la misiunea militarã a
Uniunii Europene, denumitã Sop-
hia, pentru a încerca combaterea
traficului de arme ºi persoane de
pe coasta libianã.

Procurorul general al statului
american New York anchetea-
zã Fundaþia Trump

Procurorul general al statului
american New York a deschis o
anchetã cu privire la modul în care
Fundaþia Trump, o organizaþia
non-profit ce aparþine candidatu-
lui republican Donald Trump, res-
pectã legislaþia privind actele cari-
tabile. “Interesul meu în aceastã
chestiune este în calitatea mea de
autoritate de reglementare a orga-
nizaþiilor non-profit din statul New
York. Am fost preocupat de fap-
tul cã Fundaþia Trump este posi-
bil sã se facã responsabilã de anu-
mite nereguli din acest punct de
vedere”, a declarat procurorul ge-
neral al statului New York, Eric
Schneiderman, pentru postul de
televiziune CNN. Schneiderman a
fost ales în funcþie actualã din
poziþia de politician democrat.
Ancheta a fost deschisã în urma
mai multor dezvãluiri ale presei
privind activitãþile fundaþiei, inclu-
siv un material publicat de coti-
dianul The Washington Post care
devoala faptul cã Trump nu a mai
fãcut donaþii cãtre fundaþia sa din
anul 2008. Cotidianul a mai relatat
cã fundaþia a cheltuit 20.000 de
dolari pentru a cumpãra un tablou
de 1.8 metri înãlþime care îl înfã-
þiºa pe Donald Trump. De aseme-
nea, în 2013, fundaþia ar fi donat
25.000 de dolari cãtre procurorul
general din Florida, care se pre-
gãtea sã deschidã o anchetã pri-
vind presupuse fraude comise de
Universitatea Trump, însã ulterior
a renunþat sã mai iniþieze acþiuni
în acest sens. Candidatul republi-
can a negat orice legãturã între
bani ºi procurorul general.

Marea Britanie trebuie sã punã
capãt incertitudinii în relaþia cu
Uniunea Europeanã prin iniþierea
negocierilor de pãrã-
sire a Blocului comu-
nitar în urmãtoarele
luni, a declarat ieri
preºedintele Franþei,
Francois Hollande.
“François Hollande a
afirmat într-o ºedin-
þã a Consiliului de Mi-
niºtri cã Franþa do-
reºte ca situaþia de
nehotãrâre legatã de
Brexit sã se încheie ºi
ca negocierile sã în-
ceapã la sfârºitul anu-

Cel puþin 24 de persoane au
fost rãnite, dintre care trei sunt în
stare gravã, dupã un accident ru-
tier petrecut la Barcelona, în noap-
tea de marþi spre miercuri, în care
a fost implicat un autocar cu tu-
riºti strãini, au anunþat serviciile
de urgenþã locale. Autocarul cir-
cula pe o ºosea de centurã ºi se
îndrepta spre aeroportul El Prat.

Cel puþin 24 de rãniþi, în urma unui accident la Barcelona,Cel puþin 24 de rãniþi, în urma unui accident la Barcelona,Cel puþin 24 de rãniþi, în urma unui accident la Barcelona,Cel puþin 24 de rãniþi, în urma unui accident la Barcelona,Cel puþin 24 de rãniþi, în urma unui accident la Barcelona,
în care a fost implicat un autocarîn care a fost implicat un autocarîn care a fost implicat un autocarîn care a fost implicat un autocarîn care a fost implicat un autocar

Persoanele rãnite au fost transpor-
tate de urgenþã la spitalele din oraº,
printre rãniþi fiind ºi ºoferul auto-
carului. Trei persoane sunt în sta-
re gravã, ºase au suferit rãni mo-
derate, în timp ce 15 prezintã doar
leziuni uºoare. Pasagerii autoca-
rului erau din Irlanda, Marea Bri-
tanie, Germania, Polonia, Lituania,
Belarus ºi Spania.

Jean-Claude Juncker: Urmãtoarele 12 luni suntJean-Claude Juncker: Urmãtoarele 12 luni suntJean-Claude Juncker: Urmãtoarele 12 luni suntJean-Claude Juncker: Urmãtoarele 12 luni suntJean-Claude Juncker: Urmãtoarele 12 luni sunt
cruciale pentru revigorarea Uniunii Europenecruciale pentru revigorarea Uniunii Europenecruciale pentru revigorarea Uniunii Europenecruciale pentru revigorarea Uniunii Europenecruciale pentru revigorarea Uniunii Europene

Preºedintele CE Jean-Claude
Juncker a declarat, ieri, în discur-
sul sãu privind starea Uniunii, cã
este nevoie de efort pentru a avea
parte de progresele dorite, afir-
mând cã “multe trebuie corecta-
te” ºi urmãtoarele 12 luni sunt cru-
ciale pentru revigorarea UE. Jean-
Claude Juncker ºi-a început dis-
cursul susþinut în faþa Parlamen-
tului European prin a sublinia cã
UE “nu are destulã unitate” adãu-
gând cã instituþia pe care o con-
duce “nu intenþioneazã sã distrugã
naþiunea-stat”. ªeful Comisiei Eu-
ropene a mai subliniat cã rezulta-
tul referendumului din Marea Bri-
tanie este un avertisment care ara-
tã cã UE este angrenatã într-o lup-
tã pentru supravieþuire împotriva
naþionalismului din Europa. “Exis-
tã crãpãturi ºi adesea fragmentãri
(...) Acest lucru nu face decât sã
lase loc populismului galopant”, a
completat Juncker. “Nu putem
accepta acest lucru pentru cã po-
pulismul nu rezolvã probleme. Po-
pulismul creeazã probleme ºi tre-
buie sã fim atenþi la asta ºi sã ne
protejãm împotriva lui”, a mai pre-
cizat oficialul. Juncker a reiterat cã
negocierile privind separarea Ma-
rii Britanii de UE ar trebui sã fie
iniþiate “cât mai curând posibil” ºi
a subliniat cã, deºi Comisia Euro-
peanã “respectã ºi regretã” deci-
zia britanicã, relaþiile cu Londra
trebuie sã continue “într-o manie-
rã amicalã”. Oficialul european a

mai afirmat ºi cã “accesul nelimi-
tat” la piaþa internã europeanã ne-
cesitã acceptarea “accesului liber
pentru persoane ºi bunuri”. “Cu un
an în urmã, în septembrie 2015,
în discursul meu privind starea
UE, am constatat cã existã încã
multe de îmbunãtãþit ºi acest lu-
cru nu este valabil doar pentru
Europa, pentru cã într-adevãr nu
exista suficientã uniune în Euro-
pa. Iatã cã a trecut un an ºi încã
este nevoie de progresele pe care
ni le dorim pentru cã UE nu are
încã o formã de top. Multe trebuie
sã fie corectate pentru cã din pã-
cate existã parþial ºi o crizã exis-
tenþialã în UE. Numãrul domenii-
lor în care spontan sau mai puþin
spontan în care trebuie sã ne unim
este foarte mare, prea mare. (…)
uneori trebuie sã ne gândim cã in-
teresele naþionale nu trebuie sã pri-
meze pentru cã integrarea europea-
nã nu trebuie, pe de altã parte, sã
forþeze activitatea pe plan naþio-
nal”, a declarat preºedintele CE,
Jean-Claude Juncker, în discursul
privind starea Uniunii, susþinut în
Parlamentul European. Juncker a
afirmat cã este nevoie de comba-
terea populismului ºi cã UE nu
exercitã presiuni în sensul formã-
rii unui singur stat unitar. “Europa
nu trebuie sã devinã uniformã pen-
tru cã ea trãieºte din diversitatea
sa. (…) Comisia nu intenþioneazã,
chiar dacã se afirmã acest lucru
adesea, sã încerce sã exercite pre-

siuni asupra statelor naþionale. Eu-
ropa nu se aflã într-un proces de
naþionalizare în sensul formãrii unui
singur stat unitar, dar adesea apar
fisuri, prea des se ajunge la frag-
mentãri comode acolo unde ar fi
nevoie de eforturi de unitate. Asta
dã apã la mare celor care încearcã
sã promoveze populismul care nu
rezolvã, ci creeazã probleme, de
aceea trebuie sã luptãm cu el”, a
spus preºedintele CE. “Nu suntem
Statele Unite ale Europei. Sã spui
da, clar ºi rãspicat, la Bruxelles, ºi
sã faci apoi ca ºi când nu ai fi par-
ticipat deloc la anumite decizii este
un semn de incoerenþã. Cetãþenii
Europei nu mai pot fi prostiþi. Tre-
buie sã-i privim în ochi. Oamenii
din Europa nu vor aceastã invidie
mãruntã între diverse instituþii din
UE. Oamenii aºteaptã de la Euro-
pa sã vadã rezultate clare, rezulta-

te care sã fie implementate în
timp”, a declarat Juncker. Acesta
a atras atenþia cã liderii politici tre-
buie sã vorbeascã “în termeni an-
gajaþi”, despre Europa în parla-
mentele naþionale. “Propun o
agendã pozitivã pentru acþiuni
concrete în UE în urmãtoarele 12
luni. Urmãtoarele 12 luni vor fi
decisive dacã vrem sã reunim UE,
sã surmontãm clivajul dintre est
ºi vest care s-a format în ultimele
luni. Trebuie sã arãtãm cã putem
(...). Dacã vrem sã arãtãm lumii
cã UE este în continuare o forþã
capabilã de acþiune fermã”, a spus
Juncker. Preºedintele CE a mai
spus cã urmãtoarele 12 luni sunt
“cruciale pentru o revigorare a
UE, pentru apãrarea cetãþenilor
noºtri aici ºi peste hotare ºi pen-
tru ca UE sã îºi asume responsa-
bilitate globalã”.

Hollande: Marea Britanie trebuie sã
iniþieze curând negocierile pentru ieºirea din UE

lui 2016, începutul anului 2017”,
a transmis Palatul Elysee. Marea
Britanie tergiverseazã anunþul for-

mal privind ieºirea din Uniunea
Europeanã, dupã referendumul din
23 iunie, prin care s-a decis pãrã-

sirea comunitãþii euro-
pene. Fostul lider al
UKIP, Nigel Farage, a
spus cã guvernul Ma-
rii Britanii ar putea de-
clanºa discuþiile for-
male pentru pãrãsirea
Uniunii Europene în
ianuarie.  Farage a
identificat prima lunã
din 2017 data cea mai
plauzibilã ca premierul
britanic Theresa May
sã activeze Articolul
50 al tratatului de la Li-

sabona, care va porni doi ani de
negocieri pentru Brexit. “Nu mã
deranjeazã cã guvernul mai petre-
ce câteva luni punând lucrurile în
ordine. Sper cã vom vedea artico-
lul 50 declanºat, cel mai probabil
în ianuarie”, a spus Farage. În timp
ce Theresa May a spus cã nu va
iniþia discuþiile înainte de 2017, ea
a refuzat sã ofere mai multã clari-
tate în legãturã cu subiectul. Fara-
ge ºi alþi lideri pro-Brexit au aver-
tizat-o sã nu întârzie în luarea de
mãsuri în urma rezultatelor refe-
rendumul din iunie. “Noi am votat
pentru a pãrãsi Uniunea Europea-
nã”, a spus Farage la finalul inter-
viului acordat Bloomberg.
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Ora:  21:00
Gen film: Crimã, Dramã, Mister, Thriller

Sieranevada
Ora: 14:00

Gen film: Dramã

Sully: Miracolul de pe râul Hudson
Ora: 19:00

Gen film: Biografic, Dramã

Pumni de piatrã
Ora: 17:00

Gen film: Acþiune, Biografic, Dramã, Sport
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101 Dalmaþieni II
Se difuzeazã la HBO, ora 13:30

O continuare a producþiei
Disney clasice originale, 101
Dalmatians II: Patch's London
Adventure este lansat ºi pe
DVD. Roger ºi Anita plãnuiesc
sã plece de pe Plantaþia Dal-
maþienilor împreunã cu câinii
lor, Pongo ºi Perdita, pentru a
scãpa de Cruella DeVil ºi a le
face loc celor 101 de cãþeluºi.
Dar Patch este uitat în Londra
ºi hoinãreºte pentru a obþine
o audiþie...

Contra timp 2
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 22:45

În timp ce Boboc ºi Lori sunt
în Spania pentru a îl escorta
pe Corsicanu - un temut
traficant de carne vie ce
urmeazã a fi extrãdat - Bog-
dan, Maria ºi Dobrescu se
confruntã cu un criminal în
serie psihopat, care îºi arde
victimele de vii. De la distan-
þã, Boboc încearcã sã-i ajute
în anchetã. Corsicanu însã
deturneazã cu ajutorul unei
complice avionul care se
îndrepta spre România...

50/50
Se difuzeazã la Antena 1,

ora   01:00

Adam este un editor de
programe radio în vârstã de
27 de ani care este dia-
gnosticat cu o formã rarã
de cancer la maduvã spinã-
rii. Cu ajutorul prietenului
sãu cel mai bun, al mamei
sale ºi al psihoterapeutei
lui, Adam învaþã care sunt
cele mai importante lucruri
în viaþã.

sursa: cinemagia.ro

JOI - 15 septembrie
07:00 Brâncuºi e al meu! (R)
07:40 Discover România
07:55 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Iacãrii acrobaþi ai

României (R)
10:00 Tezaurul României la

Moscova
11:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin culturã
18:00 Lozul cel mare
18:30 Oameni cu minte
19:00 Vorbeºte corect!
19:10 Brâncuºi e al meu!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 PREMIILE INDUSTRIEI

MUZICALE ROMANESTI-Media
Music Awards

22:00 PREMIILE INDUSTRIEI
MUZICALE ROMANESTI-Media
Music Awards

23:00 PREMIILE INDUSTRIEI
MUZICALE ROMANESTI-Media
Music Awards

00:10 Une veuve en or
01:45 Vorbeºte corect!
01:50 Telejurnal (R)
02:40 Tezaurul României la

Moscova (R)
03:35 Brâncuºi e al meu! (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Ferma (R)
09:00 Fãrã compromisuri (R)
09:50 Cartea cea de toate zilele
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Fãrã compromisuri
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Vecinii de dedesubt
1974, Franþa, Belgia, Comedie
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu (R)

TVR 2

07:40 Pierdut in Yonkers
09:35 Rãzboi în cuplu
11:35 Agentul de la U.N.C.L.E.
13:30 101 Dalmatieni II
14:45 Bine ai venit acasã!
16:10 Un strop de roz
17:40 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
20:00 Nimic rãmas nespus:

Gloria Vanderbilt ºi Anderson
Cooper

21:50 Dare to Be Wild
23:25 Weekend
01:00 Secretul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:00 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:00 Fotbal Europa League:

A.S Osmanlispor – F.C Steaua
Bucureºti

00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
01:30 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 La Mãruþã (R)
06:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relaþiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat (R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Ne-am fãcut mari! (R)
13:45 Ursul Jack
15:45 La bloc
18:00 Brusc, vara trecutã
20:30 Vulcanul
22:45 Contra timp 2
00:45 500 de zile cu Summer

(R)
02:30 Pãdurari pe butuci
03:15 Cine A.M.
06:15 Omul-Paianjen

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 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 50/50 (R)
2011, SUA, Comedie, Dramã
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:10 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Corbul
1994, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Corbul (R)
1994, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Epic Show
04:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(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 Fotbal UEFA Champions

League: Chelsea - Liverpool
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Galatasaray - AC Milan
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat "Bãtaie ca

în filme"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat "Bãtaie ca

în filme"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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METEO
În mare parte

seninvineri, 16 septembrie - max: 31°C - min: 16°C

$1 EURO ........................... 4,4486 ............. 44486
1 lirã sterlinã................................5,2370....................52370

1 dolar SUA.......................3,9628........39628
1 g AUR (preþ în lei)........168,6867.....1686867

Cursul pieþei valutare din 14 septembrie 2016 - anunþat de BNR
VALUTA
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RECOMANDÃRI TV
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Razbunatorii: Sub semnul lui Ultron
Se difuzeazã la HBO, ora 23:45

Doritor sa se retraga din activitate ca
Iron Man, Tony Stark îl creeaza pe
Ultron, un robot dotat cu o uimitoare
inteligenþa artificiala. Acesta ar trebui sa
evalueze pericolele ºi sa controleze
armata de roboºi a lui Stark, doar ca
Ultron va declara curând razboi rasei
umane. Dotat cu puteri nebanuite ºi
invincibil în înveliºul sau de adaman-
tium, robotul se arunca împotriva New
York-ului, Razbunatorii fiind singurii în
stare sa þina piept extraordinarei ame-
ninþari. Iron Man, Capitanul America,
Thor, Vaduva Neagra ºi Hulk vor avea
nevoie de resurse ieºite din comun, dar
ºi de multa ºiretenie pentru a-l înfrunta
pe genialul robot, în stare sa controleze
minþile oamenilor ºi sa emita distruga-
toare radiaþii ºi unde electromagnetice!

Apa pentru elefanþi
 Se difuzeazã la Pro TV, ora 23:00

Tânarului Jakob Jankovski îi mor
ambii parinþi într-un accident,
chiar cu o saptamâna înainte ca el
sa-ºi dea examenul de absolvire a
facultaþii de medicina veterinara.
ªocul îl arunca într-o aventura
care îi va schimba viaþa pentru
totdeauna. Pe când încearca sa
fuga de noua sa condiþie, el se
arunca din întâmplare într-un tren
aparþinând unui circ care dadea
reprezentaþii prin America. Este
perioada Marii crize economice
din anii '30, iar locurile de munca
sunt extrem de greu de gasit.

Momeala
Se difuzeazã la Antena 1,

ora   23:00

Alvin Dean Sanders nu intelege. Nu
stie de ce condamnarea sa pentru un
furt minor este stearsa din dosare,
pur si simplu ! Sau de ce se capatu-
ieste cu 11.500 $. Alvin nu stie ca
este momeala pentru o intriga
guvernamentala, menita sa captureze
un ucigas, gratie unui implant
electronic. Dar incepe sa devina
suspicios... Jamie Foxx joaca rolul
lui Alvin, in aceasta comedie ce
debordeaza de râsete si scene de
eroism, e regizata de Antoine Fuqua
(Ucigasi de schimb).

sursa: cinemagia.ro

VINERI - 16 septembrie
07:00 Brâncusi e al meu! (R)
07:40 Discover România
07:55 Vorbeste corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Rezistenta prin cultura (R)
10:00 Tezaurul României la

Moscova - Partea a II-a
11:00 Casatorie imposibila
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Oameni cu minte (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeste corect!
17:00 Ne vedem la TVR -

Partea I
18:00 Ne vedem la TVR -

Partea a II-a
19:00 Vorbeste corect!
19:10 Brâncusi e al meu!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Cântecele muntilor
23:10 Dracula
01:00 Rezistenta prin cultura (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Tezaurul României la

Moscova (R) - Partea a II-a
03:50 Brâncusi e al meu! (R)
04:20 M.A.I. aproape de tine (R)
04:45 Ne vedem la TVR (R) -

Partea I
05:35 Ne vedem la TVR (R) -

Partea a II-a
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Memorialul Durerii (R)
09:00 Fara compromisuri (R)
09:50 Cartea cea de toate zilele
10:00 Documentar 360°-GEO (R)
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:30 Pescar hoinar (R)
14:10 5 minute de stiinta
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritatilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de stiri
19:00 Fara compromisuri
19:30 Natura si aventura
20:10 In mintea unui detectiv
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 La birou
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Deportatii (R)
02:30 A doua emigrare (R)
03:00 La fix (R)
04:00 Popasuri folclorice (R)
05:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
05:50 5 minute de stiinta
06:00 Ora de stiri (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Pe platourile de filmare
08:00 Departe de lumea

dezlanþuita
10:00 Razbunatorii: Sub

semnul lui Ultron
12:20 Premiile Academiei

Europene de Film 2015
13:55 Oraºe de hârtie
15:45 ªefi de coºmar 2
17:30 Filme ºi vedete
18:00 Departe de lumea

dezlanþuita

HBO

07:00 Stirile Pro Tv
10:30 Vorbeste lumea
13:00 Stirile Pro Tv
14:00 Lectii de viata
15:00 La Maruta
17:00 Stirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Stirile Pro Tv
20:30 Vocea României
23:00 Apa pentru elefanþi
01:30 Rafuiala în Seattle
02:15 Lege ºi dreptate
03:00 Vorbeste lumea (R)
05:00 La Maruta (R)
05:45 Ce se întâmpla doctore ? (R)
06:15 Lectii de viata (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieti schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relatiei: complicat (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru ca te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieti schimbate
20:00 Stadiul relatiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de Romania
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relatiei: complicat (R)
02:45 State de Romania (R)
03:30 Pentru ca te iubesc (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmpla doctore ?
06:00 Croaziera iubirii

07:00 Ne-am facut mari! (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Brusc, vara trecuta (R)
14:45 Devoratoarea de barba?i
16:45 La bloc
19:00 Viata incepe la 17 ani
20:30 Misiunea lui Jesse Stone
22:15 Destine la rascruce
01:30 Padurari pe butuci
02:15 Cine A.M.
05:45 Omul-Paianjen
06:30 La Maruta (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Razvan si
Dani

10:55 Teleshopping
11:15 Mireasa pentru fiul

meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul

meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 X Factor
23:00 Momeala
01:30 Observator (R)
02:30 Observator special

(R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori (R)
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lânga mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 La TV
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireasa de pe tort
12:10 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireasa de pe tort
16:00 Mondenii
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateºte mai

bine
20:30 Casatorie cu repetiþie
22:30  Trasniþii din NATO
00:30 La TV
01:30 Tradati în dragoste
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Mondenii (R)
05:30 Adevarul Live
06:00 Cireasa de pe tort (R)

07:00 Stiri Sport.ro
09:10 Ora exacta în sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:10 Ora exacta în sport
12:00 Stiri Sport.ro
12:10 Ora exacta în sport
13:00 Fotbal Europa League:

Osmanlispor - Steaua
15:00 Stiri Sport.ro
16:00 Ora exacta în sport
17:00 Rezumate UEFA Europa

League
18:00 Stiri Sport.ro
18:30 Ora exacta în sport
19:00 Fotbal Europa League:

Osmanlispor - Steaua
21:00 Stiri Sport.ro
21:30 Kickboxing " WelKOme to

Sibiu! "
23:00 Punkd. Teapa secolului!
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Fight Night: "Prins si

Luptator"
02:30 Stiri Sport.ro

SPORT.RO
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi
vacante : 2 posturi instructor edu-
caþie, 2 posturi instructor educa-
þie principal ºi 2 posturi infirmie-
rã. Condiþii generale de participa-
re la concurs: Candidaþii trebuie
sã îndeplineascã condiþiile gene-
rale prevãzute la art.3 din Regu-
lamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile
ulterioare. Condiþii specifice de
participare la concurs: · 2 posturi
instructor educaþie (Craiova) -
studii medii liceale absolvite cu
diplomã de bacalaureat · 2 posturi
instructor educaþie principal (Cra-
iova) - studii medii liceale absol-
vite cu diplomã de bacalaureat -
vechime  în muncã minimum 3
ani; · 2 posturi infirmierã (Craio-
va) - studii minim generale. Con-
cursul se organizeazã la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
în data 17 octombrie  2016, ora
10.00 (probã scrisã) ºi în data de
19 octombrie 2016, ora 14.00 (in-
terviul). Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcþiei Genera-
le de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publicã-
rii prezentului anunþ, respectiv
pânã pe data de 28.09.2016. Re-
laþii suplimentare se pot obþine la
sediul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj, telefon 0251/407009, pagi-
na de internet www.dgaspcdolj.ro.

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.

Anunþul tãu!
S.C. HAZSEPTIC SRL

anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de ob-
þinere a autorizaþiei de mediu
privind activitatea „COLECTA-
REA ªI EPURAREA APELOR
UZATE„ ce se desfãºoarã în
strada Râului Nr. 18. Informa-
þiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, zil-
nic între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj pânã la
data de 30.09.2016.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste ma-
rochinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane cu
Clio, în Craiova ºi jude-
þul Dolj. Telefon: 0770/
333.559
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet. Ga-
rantez calitatea. Telefon:
0755/010.296.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 con-
venabil, avantajos pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0728/272.925
- Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Tele-
fon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Telefon:
0767/470.040.
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice, oglinzi
electrice, pilot automat,
stare impecabilã. Preþ
3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; -
Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit din
ciment , gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438 ; 0740/012.173.
Vând doi cãþei, lup fru-
moºi strada Bibescu Nr.
2A. Telefon: 0729/
059.942.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidrauli-
cã mase plastice, 2 bu-
telii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã, de-
fecte - 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii, bici-
cletã damã, cadru bici-
cletã, tablouri Sfinþi, 85-
43 cm preþ mic. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãsprezece)
taburele din material me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând macrame bej ghe-
me mari ºi gheme mici.
Telefon: 0785/959.809.
Vând arbore motor nou
Dacia 1600, arc suspen-
sie spate Dacia papuc 5
locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular (flex) D 125 /
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, loc de veci
Sineasca douã gropi su-
prapuse. Telefon: 0251/
427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
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.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr Dicþionar Enci-
clopedic Român, Editu-
ra Politicã Bucureºti,
1964, Academia Repu-
blicii Populare Române.
Telefon: 0251/548.870.
SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, Aeroport, cu
garsonierã, plus dife-
renþã. Telefon: 0766/
425.114.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, micro-
centralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Acordãm credite  pensi-
onarilor ºi salariaþilor cu
venituri minime. Telefon:
0768/885.255.
CONDOLEANÞE
Colectivul Secþiei Chi-
rurgie ºi Ortopedie Pe-
diatricã din cadrul Spi-
talului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova
este alãturi de domnul
prof. dr.  Corneliu Sa-
betay la greaua durere
pricinuitã de trecerea în
nefiinþã a fratelui NICHI
SABETAY. Dumnezeu
sã-l odihneascã în rân-
dul celor drepþi. Since-
re condolenþe!
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DIGI SPORT 2
18:00 – BASCHET (M) – Su-

percupa României: CSM CSU Ora-
dea – U-Banca Transilvania Cluj /
19:45 – VOLEI (M) – Calificãri
Campionatul European 2017: Ro-
mânia – Macedonia.

DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Astra – Austria Viena, Os-
manlispor – Steaua.

DOLCE SPORT 2
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL

– Liga Europa: Qarabag – Slovan
Liberec, Feyenoord – Manchester
Utd, Inter – Hapoel Beer Sheva.

Filiaºi trece la pas în turul patruFiliaºi trece la pas în turul patruFiliaºi trece la pas în turul patruFiliaºi trece la pas în turul patruFiliaºi trece la pas în turul patru
al Cupei Românieial Cupei Românieial Cupei Românieial Cupei Românieial Cupei României

Divizionara doljeanã de Liga a
III-a, CSO Filiaºi, s-a impus de-
o manierã extrem de clarã, scor
3-0, marþi, pe terenul formaþiei te-
leormãnene Unirea Brânceni (Liga
a IV-a), într-o partidã contând pen-
tru turul trei al Cupei României.

Bãieþii lui Gigi Ciurea au înscris
întâia oarã în minutul 25, prin Ro-
bert Cãle, care l-a învins pe goal-
keeper-ul advers cu un ºut din afa-
ra suprafeþei de pedeapsã. Opt
minute mai târziu, Alex Duriþã a
majorat diferenþa pe tabela de mar-

“Tricolorii” încep turneul din Bãnie
România – Macedonia, astãzi, ora 19:45

Pugiliºtii de la SCM Craiova au
avut o comportare bunã la ediþia
a treia a “Cupei Horezului”, des-
fãºuratã în localitatea Horezu
(jud. Vâlcea).

Clubul din Bãnie a fost prezent
cu 18 sportivi, 13 dintre aceºtia

Slovenul Aleksander Ceferin,
în vârstã de 48 de ani, a câºti-
gat, ieri,.alegerile pentru preºe-
dinþia UEFA. Ceferin, preºedin-
tele federaþiei slovene, a primit
42 de voturi, în timp ce singurul
sãu rival, olandezul Michael van
Praag, ºi-a trecut în cont doar
13 voturi. Iniþial, în cursa pen-
tru ºefia UEFA s-au înscris trei
candidaþi, însã spaniolul Angel
Maria Villar s-a retras în data de
6 septembrie.

Alegerile au fost organizate,
la Atena, în cadrul celui de-al
12-lea Congres extraordinar al
forului fotbalistic continental.

Ceferin, al cãrui mandat este
valabil pânã în 2019, a fost sus-
þinut ºi de Federaþia Românã de
Fotbal, reprezentatã în capitala
elenã de preºedintele Rãzvan Bur-
leanu ºi de secretarul general
Radu Viºan.

“Vã mulþumesc mult. Este o
mare bucurie pentru mine, dar
ºi o mare responsabilitate. Sunt
sigur cã mica mea þarã, Slove-

Grupa A
Paris SG - Arsenal 1-1
(Cavani 1 / A. Sanchez 77)
FC Basel - Ludogoreþ 1-1
(Steffen 80 / Jonathan Cafu 45)
Grupa B
Dinamo Kiev – Napoli 1-2
(Harmash 26 / Milik 36, 45+2)
Benfica – Beºiktaº 1-1
(Cervi 12 / Talisca 90+3)

Grupa A
Feyenoord – Manchester Utd* 20:00
Zorya Luhansk – Fenerbace 20:00
Grupa B
Young Boys – Olympiakos 20:00
APOEL Nicosia – Astana 20:00
Grupa C
Mainz – St. Etienne 20:00
Anderlecht – Qabala* 20:00
Grupa D
AZ Alkmaar – Dundalk 20:00
Maccabi Tel Aviv – Zenit* 20:00
Grupa E
Viktoria Plzen – AS Roma 20:00
Astra – Austria Viena* 20:00
Grupa F
Rapid Viena – Genk 20:00
Sassuolo – Athletic Bilbao 20:00

Grupa G
Standard Liege – Celta Vigo 22:05
Panathinaikos – Ajax 22:05
Grupa H
Konyaspor – ªahtior Doneþk 22:05
Braga – Gent 22:05
Grupa I
FC Salzburg – Krasnodar 22:05
Nice – Schalke 22:05
Grupa J
Qarabag – Slovan Liberec* 18:00
PAOK Salonic – Fiorentina* 22:05
Grupa K
Inter – Hapoel Beer Sheva* 22:05
Southampton – Sparta Praga 22:05
Grupa L
Osmanlispor – Steaua* 22:05
Villarreal – FC Zurich* 22:05

VOLEI (M) – PRELIMINARII CE 2017

Naþionala masculinã de volei a
României debuteazã, astãzi, în pri-
mul turneu de calificare la CE 2017,
urmând sã întâlneascã, în Sala Po-
livalentã, reprezentativa Macedo-
niei. Aproape trei ceasuri mai de-
vreme (17:00), faþã în faþã se vor
afla celelalte douã echipe partici-
pante, Cehia ºi Estonia. Contra
acestora, “tricolorii” vor juca vi-
neri ºi sâmbãtã, tot de la 19:45, mai
întâi cu ex-sovieticii. Un tichet de
acces la meci costã 5 lei.

Al doilea turneu de calificare,
ºi ultimul, va mai fi sãptãmâna vii-
toare, în Cehia, componenþa fiind
aceeaºi. La finele celor douã “reu-
niuni” se cumuleazã rezultatele, iar
primul loc va merge la turneul fi-
nal, programat a se disputa în Po-
lonia. La CE se poate ajunge ºi de
pe locul doi, care duce într-un ba-
raj contra unei echipe ce încheie
pe o poziþie similarã într-una din
celelalte cinci grupe.

Naþionala României este pregã-
titã de tehnicianul campioanei
SCM “U” Craiova, Dan Pascu, iar
în lot se aflã ºi câþiva jucãtori alb-
albaºtrii, în frunte cu cãpitanul La-
urenþiu Licã. Privind întrecerea de
la Craiova, Licã a declarat: “Nu
suntem favoriþi, dar avem dorinþa
de a demonstra în al 12-lea ceas
cã putem ajunge sau mãcar ne
putem apropia de turneul final.
Vom aborda acest prim turneu cu
încredere. ªtim ce ne aºteaptã ºi
cred cã atuurile sunt publicul ºi
faptul cã jucãm în sala în unde ne-
am antrenat. Sper sã avem spec-
tatorii alãturi. Cei din generaþia
noastrã nu am avut ºansa de a
ajunge la un turneu final, nici mã-
car la juniori, ºi ne doare. Ca indi-
vidualitãþi, suntem jucãtori foarte
buni, care au evoluat în strãinãta-
te ºi la echipele importante din
þarã, dar la naþionalã nu s-a putut
mai mult din diferite motive.”

caj, reluând din inte-
riorul careului mare,
dupã ce mingea i-a
revenit din barã, ca
urmare a unui ºut ex-
pediat de Cimpoeru.
Rezultatul final a fost
stabilit în minutul 55,
de cãtre Alin Pârvuicã, la capãtul
unei faze frumoase.

CSO Filiaºi: Mogoºanu – Calu,
Bãlaºa, Lupu, Orban – Cimpoe-
ru, Bogdanovici (Zamfir 82), Bor-
neci (Pârvuicã 51; Fruntelatã 65),

Duriþã – Cãle – Fotescu.
Urmãtorul joc al filieºenilor va

fi în campionat, vineri, de la ora
17.00, când întâlnesc pe stadio-
nul „Chimia” din Iºalniþa pe FC
Aninoasa.

BOX: SCM Craiova, 13 medalii la “Cupa Horezului”
obþinând clasãri pe podium. Iatã
ºi rezultatele: Locul I – Pascu
Mario (60 kg), Bãran Daniel (64
kg), Anghel Mihai (64 kg) – tine-
ret, Grãmadã Victor (60 kg), Pã-
tru Ionuþ (75 kg), Bolovan Dorel
(54 kg) – juniori, Bambaloi An-

gelo (62 kg), Dumitru Bogdan (54
kg) – cadeþi; Locul al II-a: Ciun-
gu Marius (64 kg), Radu Marian
(69 kg) – juniori, Rãducanu Ve-
niamin (46 kg), Stanciu Tiberiu
(44 kg) – copii, Toboºaru Cos-
min (54 kg) – cadeþi.

Aleksander Ceferin,Aleksander Ceferin,Aleksander Ceferin,Aleksander Ceferin,Aleksander Ceferin,
noul preºedinte al UEFnoul preºedinte al UEFnoul preºedinte al UEFnoul preºedinte al UEFnoul preºedinte al UEFAAAAA

nia, este mândrã de mine. Sper
ca în viitor ºi voi sã fiþi mândri
de mine”, a spus Aleksander
Ceferin, dupã ce a fost anunþat
noul preºedinte al UEFA.

Nãscut în 13 octombrie 1967,
Aleksander Ceferin a absolvit,
potrivit site-ului UEFA, cursuri-
le Universitãþii de Drept din
Ljubljana, dupã care a lucrat în
cadrul firmei de avocaturã a fa-
miliei sale. În 2011, a fost ales
preºedintele Asociaþiei de Fotbal
din Slovenia, iar în februarie
2015 a fost reales pentru un
mandat de patru ani.

Ceferin este al ºaptelea pre-
ºedinte ales al UEFA în cei 62
de ani de existenþã a instituþiei,
dupã danezul Ebbe Schwartz
(1954-1962), elveþianul Gustav
Wiederkehr (1962-1972), italia-
nul Artemio Franchi (1972-
1983) ,  f rancezu l  Jacques
Georges (1983-1970), suede-
zul Lennart Johansson (1990-
2007) ºi francezul Michel Pla-
tini (2007-2016).

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA 1
“Pace” în PSG – Arsenal,
Barca ºi Bayern – fãrã milã

Cel mai aºteptat meci al debu-
tului fazei grupelor s-a consumat,
marþi searã, în capitala Franþei,
acolo unde PSG ºi Arsenal au re-
mizat la 1. Gazdele au deschis sco-
rul prin Cavani, cu al treilea cel mai
rapid gol din istoria competiþiei,
dupã doar 42 de secunde de la flu-
ierul de start, în timp ce revenirea
londonezilor a fost pusã în scenã

de Alexis Sanchez, în minutul 77.
În aceeaºi grupã (A), tot 1-1 a

fost ºi între Basel ºi Ludogoreþ.
La bulgari, Cosmin Moþi a fost in-
tegralist, iar Claudiu Keºeru a rã-
mas pe banca rezervelor. În tot
acest timp, Andrei Prepeliþã a ju-
cat începând cu minutul 64 al par-
tidei pierdute de Rostov la Mun-
chen, 0-5. Nu acesta a fost însã

rezultatul serii. Barca a fost res-
ponsabilã de asta, 7-0, pe Camp
Nou, cu Celtic, într-un meci ar-
bitrat de Ovidiu Haþegan. Messi
am bifat un record, devenind pri-
mul jucãtor din istoria UCL care
reuºeºte ºase hat-trick-uri. O evo-
luþie memorabilã a avut ºi Ney-
mar, brazilianul încheind cu un gol
ºi patru asisst-uri (!).

Rezultatele complete ºi marcatorii partidelor de marþi
Grupa C
Barcelona – Celtic 7-0
(Messi 3, 27, 60, Neymar 50, Iniesta 59, Suarez 75, 88)
Manchester City – Monchengladbach (meci amânat pentru asearã,

din cauza unei furtuni).
Grupa D
Bayern M. – Rostov 5-0
(Lewandowski 28 pen., Muller 45+2, Kimmich 53, 60, Bernat 90)
Eindhoven – Atletico M. 0-1
(Saul 43)

Alãturi de City – Monchengladbach, s-au mai jucat asearã: Leverkusen – ÞSKA Moscova, Tottenham – AS
Monaco (Grupa E), Real Madrid – Sporting Lisabona, Legia Varºovia – Dortmund (Grupa F), FC Bruges –
Leicester, FC Porto – FC Copenhaga (Grupa G), Lyon – Dinamo Zagreb, Juventus – Sevilla (Grupa H).

DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Anderlecht – Qabala, Vil-
larreal – FC Zurich.

DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Maccabi Tel Aviv – Zenit
St. Petersburg, PAOK Salonic –
Fiorentina.

TVR 3
18:00 – FOTBAL (F) – Prelimi-

narii Campionatul European 2017:
România – Ucraina.

PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Euro-

pa: Osmanlispor – Steaua.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECTLIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ
Astãzi

Partidele însoþite de semnul (*) sunt transmise în direct.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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1. Steaua 7 5 2 0 10-3 17
2. Botoºani 7 4 1 2 15-8 13
3. Craiova 7 4 1 2 11-8 13
4. Dinamo 7 3 3 1 12-7 12
5. Pandurii 7 3 3 1 9-5 12
6. Voluntari 7 3 2 2 14-8 11
7. Viitorul 7 3 1 3 9-9 10
8. CSMS Iaºi 7 2 3 2 7-5 9
9. Gaz Metan 7 2 2 3 7-10 8
10. Chiajna 7 2 1 4 3-9 7
11. Astra 7 1 2 4 7-14 5
12. CFR Cluj 7 2 4 1 10-6 4
13. ASA 7 1 0 6 7-16 -3
14. ACS Poli 7 1 1 5 8-17   -10

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 7-a

Gaz Metan – Pandurii 1-3
Au marcat: Llulaku 21 / Þucudean 34, 43, Mrzljak 90.
FC Voluntari – ACS Poli 4-1
Au marcat: Marinescu 21, Popadiuc 41, Cernat 73, 86 / Hen-

rique 72.
CFR Cluj – „U” Craiova 0-0
CSMS Iaºi – FC Botoºani 0-1
A marcat: I. Fulop 16.
Steaua – Astra Giurgiu 1-0
A marcat: Boldrin 45.
Viitorul – Concordia 2-1
Au marcat: Chiþu 46, 72 / Pena 90.
ASA Tg. Mureº – Dinamo 2-1
Au marcat: Zicu 77, 87 / Rotariu 60.

Exprimarea pe teren a alb-al-
baºtrilor în prima treime a cam-
pionatului regulat a fost una re-
marcabilã, iar locul ocupat este
peste aºteptãri. Mai mult, s-au
pierdut puncte considerate la în-
demânã, pe care echipa le me-
rita ºi cu care ar fi fost chiar
lider în Liga I. Chiar dacã mun-
ca sa a dat roade pânã acum,
sunt totuºi câteva semne de în-
trebare în privinþa antrenorului
Gigi Mulþescu. Primul vizeazã
trecerea pe linie moartã a lui
Alex Mateiu, cel mai bun jucã-
tor al echipei în sezonul regulat
al campionatului trecut. Dacã
excludem varianta în care Ma-
teiu n-ar juca fiindcã nu accep-
tã diminuarea contractului, tra-
gem concluzia cã jucãtorul este
în dizgraþia antrenorului, care în
câteva rânduri nu l-a trecut nici
pe foaia de joc. Chestionat în
aceastã privinþã, Mulþescu a ex-
plicat cã este vorba de raþiuni
tactice, dar ºi cã mijlocaºul n-
ar fi la parametri fizici aºtep-
taþi, dupã accidentarea din pri-
ma jumãtate a anului. Mateiu a
ajuns a cincea soluþie de mijlo-
caº „box to box”, dupã Zlatin-
ski, Madson, Popov ºi Dumitraº,
dacã nu cumva ºi Kay ar fi
avansat acolo pentru ca Mate-
iu sã nu fie luat în calcul.

A doua bizarerie este legatã de
folosirea în banda dreaptã a lui
Marius Briceag, jucãtor de picior
stâng, acesta având probleme evi-
dente când evolueazã „pe picior
invers”. Deºi are la dispoziþie un
fundaº dreapta experimentat, Du-
mitraº, pe care l-a avut sub co-
mandã ºi la Ceahlãul, acesta pare
sã aibã aceleaºi ºanse de a juca

Liga I – etapa viitoare

FC Botoºani – Viitorul, vineri, ora 18
Pandurii – ASA, vineri, ora 20.30
CFR Cluj – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 20.30
„U” Craiova – Concordia, duminicã, ora 17
ACS Poli – Steaua, duminicã, ora 20
Astra Giurgiu – Gaz Metan, luni, ora 20.30

ISB, firma care deþine dreptu-
rile de televizare ale meciurilor
din Liga I ºi Liga Profesionistã de

Steaua – „U” Craiova se joacã
duminicã, 2 octombrie, de la ora 20.30

Fotbal au stabilit programul ºi te-
levizãrile etapei a 11-a a Campio-
natului Naþional Liga 1 Orange.

Astfel, derby-ul dintre Steaua ºi
Universitatea Craiova se va dis-
puta duminicã, 2 octombrie, de la
ora 20.30, fiind televizat de Dolce
Sport 1, Digisport 1 ºi Look TV.
Pânã atunci, ªtiinþa joacã dumi-
nicã, 18 septembrie, de la ora 17,
pe „Extensiv”, cu Concordia
Chiajna, apoi miercuri, 21 septem-
brie, de la ora 20.30, la Ploieºti, cu
FC Voluntari, iar în etapa a 10-a
va juca pe teren propriu cu FC Bo-
toºani, sâmbãtã, 24 septembrie, de
la ora 15. Celelalte meciuri ale
etapei a 11-a se joacã dupã urmã-
torul program: CSMS Iaºi – ACS
Poli, vineri, ora 18; ASA – CFR
Cluj, vineri, ora 20.30; Gaz Me-
tan – FC Voluntari, sâmbãtã, ora
18; FC Botoºani – Dinamo, sâm-
bãtã, ora 20.30, Viitorul – Astra,
duminicã, ora 18 ºi Concordia –
Pandurii, luni, ora 20.30.

Sub comanda lui Gigi Mulþescu, Universitatea
este pe podium dupã 7 etape, însã anumiþi
jucãtori au intrat deja în dizgraþia antrenorului,
iar alþii sunt departe de forma din sezonul trecut

pe care le are ºi Mateiu, întrucât
primele trei variante pentru Mul-
þescu pe acest post sunt: Briceag,
Popov ºi juniorul Vlãdoiu.

Bancu nu se regãseºte,   achizi-
þiile nu confirmã

Un jucãtor care nu regãseºte
în acest campionat, cu Mulþescu
antrenor, forma din sezonul pre-
cedent este Nicuºor Bancu.
Chiar dacã a marcat acasã cu
Viitorul ºi a evoluat constant ca
titular, „Bancone”, declarat de
suporteri MVP-ul stagiunii ante-
rioare, cu prestaþii excelente în
special în play-out, a jucat mai
degrabã prost meci de meci, iar
în ultima apariþie, în Gruia, a fost
chiar sub orice criticã. Despre
el, Mulþescu a spus cã încã re-
simte intervenþia nereuºitã de în-
depãrtare a tijei din piciorul ac-
cidentat acum doi ani.

Bulgarul Popov a fost trans-
format de Mulþescu într-un jol-
ly-joker, cam ce au fost Târnã-
cop sau Dumitraº în sezoanele
trecute. Chiar dacã a avut evo-
luþii decente pe alte posturi de-
cât cel pe care s-a consacrat, ve-
teranul fundaº spune cã nu se
simte deloc confortabil în dreap-
ta sau la mijloc.

Un jucãtor de la care se aº-
tepta explozia de ceva timp este
juniorul Robert Petre, care nu a
primiot nicio ºansã de la Mulþes-
cu în acest sezon. Puºtiul care a
debutat în campionatul trecut
evoluând atât la mijloc, cât ºi ca
fundaº dreapta nu este vãzut
prea bine de antrenor.

De asemenea, cu excepþia lui
Calancea, achiziþiile verii, fãcu-

te la recomdarea lui Mulþescu,
nu au impresionat deloc, ba chiar
au dezamãgit. Brazilianului Gus-
tavo i s-au oferit deja destule
ºanse de a demonstra cã este ju-
cãtorul decisiv anunþat la sosi-
rea în Bãnie, însã nu le-a specu-
lat. Acelaºi lucru se poate spune
ºi despre Rambe, care a jucat
puþin în aceste 7 etape, în care
nu a reuºit sã puncteze. Un meci
în care chiar era nevoie de cali-
tãþile de pivot ale lui Rambe a
fost cel din Gruia, dupã ce gaz-
dele rãmãseserã în inferioritate
numericã. Africanul însã a fost
pus în valoare prea puþin de co-
echipieri, altfel el creând în une-
le momente breºe în defensiva
aglomeratã a CFR-ului.
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