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- Mai þii minte, Popescule,
toamna totdeauna umpleam cã-
mara.

eveniment / 4

„Foarte multã migalã ºi cunoº-
tinþe din foarte multe domenii –
istorie, istoria artei, chimie, fizicã
ºi nu numai. De asemenea, rãbda-
re – ore de aºteptare ºi ore de stat
la microscop. Apoi, hotãrâri res-
ponsabile vizavi de metoda de
lucru. Toate la un loc înseamnã
munca de restaurare”, a declarat,
ieri, Simona Gheorghe, expert
restaurator în cadrul Laboratorul
de Restaurare ºi Conservare al
Muzeului Olteniei, cu prilejul des-
chiderii la Craiova a „Salonului
Naþional de Restaurare 2016 –
Gala Restaurãrii Româneºti”.
Evenimentul reuneºte peste o sutã
de piese de patrimoniu naþional,
provenind din 25 de instituþii mu-
zeale, religioase sau colecþii parti-
culare din þarã. Printre cele mai
spectaculoase se aflã un aparat de
proiecþie cinematograficã din
secolul trecut, un epitaf de mari
dimensiuni datat 1838 ºi douã
perechi de pantofi cu broderie de
la 1750. Salonul este deschis în
Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeu-
lui Olteniei (clãdirea nouã) ºi poa-
te fi vizitat pânã în luna decembrie.
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 Scrutinul de duminicã pen-
tru alegerile legislative în Ru-
sia a fost, fãrã îndoialã, unul
discret. Un electorat de 110
milioane de cetãþeni ruºi a
fost chemat la urne ºi, potri-
vit Comisiei Electorale Cen-
trale, rata de participare a fost
de 47,9% faþã de 60% în 2011.
Se afirmã cã dupã 1993, când
au fost organizate primele ale-
geri legislative, dupã prãbu-
ºirea URSS, a fost cea mai
scãzutã participare.

Laptele a ajuns mai ieftin ca apa
Bani europeni,Bani europeni,Bani europeni,Bani europeni,Bani europeni,
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Embargoul Federaþiei Ruse asu-
pra importurile de lapte ºi carne de
porc produce efecte ºi asupra noas-
trã. Crizã din sectorul laptelui este,
iatã, în plinã desfãºurare. În urmã
cu câteva zile, Jurnalul Oficial al U.E.
a publicat un regulament ce prevede
acordarea unor ajutoare pentru re-
ducerea producþiei de lapte. Concret,
fermierii sunt sprijiniþi cu bani sã nu
producã aceeaºi cantitate de lapte,
ca ºi pânã acum. Despre un reglaj al
pieþei nici nu mai poate fi vorba, pen-
tru cã laptele pleacã de la producã-
tori spre procesatori cu preþuri
aproape modice – 0,5 lei/l.
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A fost menþinut dupã gratii!
MediculMediculMediculMediculMedicul
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restituit restituit restituit restituit restituit ºººººpaga…paga…paga…paga…paga…
de frica nevesteide frica nevesteide frica nevesteide frica nevesteide frica nevestei
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dezbãtutedezbãtutedezbãtutedezbãtutedezbãtute
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova
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Comisia prezidenþialã
privind proiectul de þarã
a fost constituitã

Comisia prezidenþialã pentru pro-
iectul de þarã a fost constituitã, din
acest for urmând sã facã parte per-
sonalitãþi, câte doi reprezentanþi din
partea fiecãrui partid parlamentar, un
reprezentant al Guvernului, activita-
tea comisiei urmând sã fie coordona-
tã de doi consilierii prezidenþiali.
Consilierii prezidenþiali care vor co-
ordona lucrãrile comisiei sunt Leo-
nard Orban ºi Cosmin Marinescu, a
anunþat, ieri, purtãtorul de cuvânt al
Administraþiei Prezidenþiale, Mãdã-
lina Dobrovolschi. Ea a precizat cã
prima ºedinþã a comisiei va avea loc
în perioada urmãtoare ºi va fi prezi-
datã de preºedintele Klaus Iohannis.
La mijlocul anului viitor comisia ar
urma sã prezinte un document poli-
tic privind proiectul de þarã ºi sã îºi
încheie activitatea. Iniþiativa de a
constitui comisia a fost luatã dupã
ce preºedintele Klaus Iohannis a avut
consultãri cu liderii politici imediat
dupã Brexit, când s-a pus problema
unui proiect de þarã în noul context
european.

Lista completã a celor zece perso-
nalitãþi independente politic care fac
parte din comisia prezidenþialã este:
Cristian Popa, fost viceguvernator
BNR ºi fost vicepreºedinte al Bãncii
Europene de Investiþii; Dan Dunga-
ciu, sociolog ºi geopolitician, preºe-
dinte al Fundaþiei Mãrii Negre; Ga-
briela Drãgan, profesor universitar
la Academia de Studii Economice
Bucureºti, director general al Insti-
tutului European din România; Ioan-
Aurel Pop, rectorul Universitãþii
Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca;
Gheorghe Oprescu, profesor univer-
sitar la Universitatea Politehnicã din
Bucureºti ºi fost preºedinte al Con-
siliului Concurenþei; Lucian Croito-
ru, consilier pe probleme de politicã
monetarã al guvernatorului BNR;
Vasile Puºcaº, profesor la Universi-
tatea Babeº-Bolyai ºi fost negocia-
tor-ºef pentru aderarea la UE; Cris-
tian Pârvulescu, politolog, preºedin-
tele Asociaþiei Pro Democraþia; Va-
lentin Lazea, economist-ºef al BNR
ºi Iulian Chifu, fost consilier prezi-
denþial al preºedintelui Traian Bãses-
cu. De asemenea, toate partidele par-
lamentare, inclusiv minoritãþile naþi-
onale, ºi-au desemnat câte doi membri
în comisia prezidenþialã care urmea-
zã sã elaboreze proiectul de þarã.

Plenul Camerei Deputaþilor a
votat, ieri, cu 216 voturi ‘’pen-
tru’’, o abþinere ºi un vot neexpri-
mat raportul Comisiei juridice ºi
proiectul de Hotãrâre prin care
Petre Roman îºi recapãtã manda-
tul de deputat dupã un an ºi jumã-
tate, prilej pentru o nouã ‘’rãfuia-
lã’’ a aleºilor cu ANI.

Deputatul UDMR Mate Andras
a declarat, în cadrul dezbaterilor
din plenul Camerei Deputaþilor, cã
formaþiunea din care face parte nu
se va grãbi sã excludã un coleg,
afirmând cã vor vota revocarea
hotãrârii anterioare a Parlamentu-
lui în cazul lui Petre Roman. ‘’Nu
ne grãbim cu constatarea incom-
patibilitãþilor ºi nici cu excluderea
unui coleg ºi vacantarea unui post
de deputat’’, a explicat el. La rân-
dul sãu, deputatul PSD Ciprian
Nica, vicepreºedinte al Comisiei
juridice, a arãtat cã a condus ºedin-
þa Comisiei juridice în care s-a dis-
cutat cazul deputatului Petre Ro-
man ºi cã decizia prin care acesta
ºi-a pierdut funcþia de deputat a
fost abuzivã. Mandatul lui Petre
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Oprea nu poate fi urmãrit penal
pentru ucidere din culpã în dosa-
rul morþii poliþistului Bogdan Gi-
ginã, a decis plenul Senatului. Ga-
briel Oprea a declarat, dupã ce a
fost scãpat de Senat de urmãrirea
penalã pentru ucidere din culpã în
dosarul morþii lui Bogdan Giginã,
cã poliþistul a fost avertizat de na-
ºul sãu sã nu vinã în seara res-
pectivã, lãsând sã se înþeleagã cã
“dacã era profesionist” Giginã ar
fi refuzat misiunea.

Decizia a fost luatã de Senat cu
73 de voturi “împotriva” solicitãrii
DNA ºi doar 45 voturi “pentru”, 6
voturi anulate. Votul a fost secret
cu bile, potrivit regulamentului.
Senatori de la PSD, ALDE, PRU
ºi foºti UNPR au votat împotriva
cererii de urmãrire penalã formu-
late de DNA, printre ei numãrân-
du-se Cãlin Popescu Tãriceanu,
Ioan Chelaru sau Ilie Nãstase. 

Fostul vicepremier Gabriel
Oprea le ceruse senatorilor sã vo-
teze împotriva cererii DNA, sus-

þinând cã, aflat pe bancheta din
spate a maºinii, nu avea cum sã
fie vinovat de moartea poliþistu-
lui. Înaintea votului decisiv din
plenul Senatului, Oprea a reafir-
mat cã nu el a stabilit traseul, vi-
teza ºi condiþiile de deplasare în
seara tragediei, responsabili fiind
cei de la poliþia rutierã. Senatorii
din Comisia juridicã avizaserã fa-
vorabil cererea DNA de începere
a urmãririi penale a lui Gabriel
Oprea pentru ucidere din culpã în
cazul morþii poliþistului Giginã.

Dosarul DNA conþine 18 volu-
me. Potrivit DNA, din probele de
la dosar ar rezulta indicii cã “în-
cãlcând dispoziþiile legale care re-
glementeazã însoþirea demnitari-
lor, ministrul de interne Oprea
Gabriel a dispus, pentru sine, sã
beneficieze de însoþire cu echipaje
de poliþie rutierã cu titlu perma-
nent, ca aceste echipaje sã fie for-
mate atât dintr-un autoturism de
poliþie rutierã (un agent ºi un ofi-
þer de poliþie rutierã), cât ºi dintr-
o motocicletã a poliþiei rutiere”.

Gabriel Oprea, în calitate de
ministru, realiza în medie cinci
deplasãri zilnice pe parcursul cã-
rora era însoþit de echipaje ale po-
liþiei rutiere, numãrul fiind “de
aproximativ trei ori mai mare de-
cât cele realizate în aceeaºi perioa-
dã pentru însoþirea preºedintelui
României ºi de aproximativ douã
ori mai mare decât cel corespun-
zãtor prim-ministrului, demnitari
îndreptãþiþi la însoþire permanen-
tã conform prevederilor legale”,
explicã DNA.
Replica DNA la votul din Senat:
Actul de justiþie nu mai poate fi
înfãptuit. Ancheta în cazul
Oprea este blocatã

Procurorii anticorupþie au
transmis o poziþie publicã referi-
toare la respingerea cererii de în-
cuviinþare a urmãririi penale pen-
tru ucidere din culpã în cazul lui
Gabriel Oprea, DNA precizând cã
votul are drept consecinþã bloca-
rea anchetei penale. “Respingerea
cererii procurorilor Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie de începere a
urmãririi penale, de cãtre majori-
tatea membrilor Senatului Româ-
niei, are drept consecinþã bloca-
rea anchetei penale faþã de Gabriel
Oprea cu privirea la infracþiunea
de ucidere din culpã ºi îi plaseazã
pe procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie în imposibilitatea sta-
bilirii rãspunderii penale a fostu-
lui ministru de interne pentru
moartea poliþistului Bogdan Gigi-
nã. Cu alte cuvinte, voinþa expri-
matã de majoritatea senatorilor
faþã de cererea formulatã de pro-
curori înseamnã cã actul de justi-
þie nu mai poate fi înfãptuit”,
transmite DNA într-un comunicat
de presã.

Familia poliþistului vrea ca
administratorul drumului ºi cel
al firmei de gaz sã fie
traºi la rãspundere

Avocatul familiei Giginã, Daniel
Ionaºcu, a declarat cã rudele poli-
þistului decedat vor ca ºi adminis-
tratorul drumului ºi cel al firmei de
gaz sã fie traºi la rãspundere, pre-
cizãrile venind ca reacþie la decizia
senatorilor de respingerea a cere-
rii în cazul lui Gabriel Oprea.

“Suntem în faþa unor cereri ale
DNA tot pe principiile Constituþiei.
Adicã accesul liber la justiþie este
sub orice formã neîngrãdit. Dacã
am un text care spune cã accesul
la justiþie este neîngrãdit, iar un par-
lamentar pentru o infracþiune fla-
grantã poate fi cercetat chiar ºi în
afara votului, care este diferenþa
pentru ca un parlamentar sã nu
poatã fi cercetat de instanþã. Nu mã
refer la domnul Oprea, ci în gene-
ral. De ce nu poate fi cercetat pen-
tru stabilirea nevinovãþiei acestui
parlamentar în raport cu orice ce-
tãþean al României. (...) Familiei îi
rãmâne, dupã acest vot, sã ducã
dosarul mai departe pe consideren-
tele cã DNA, pânã la urma, va face
lumina probatorie sub aspectul fap-
telor domnului Oprea. Nu este o
declaraþie de incriminare a domnu-
lui Oprea ºi nu ne dorim sub nicio
formã sã arãtam cu degetul. Dar,
în mod evident, ne vom lupta cu
tãrie ca administratorul drumului ºi
administratorul firmei de gaz sã fie
traºi la rãspundere. Opinia pãrinþi-
lor lui Bogdan Giginã merge, oare-
cum, în direcþia cã nu doar domnul
Oprea este vinovat, ci ºi patronii
firmei de gaz ºi cei care erau res-
ponsabili cu coloana oficialã”, a
declarat avocatul Daniel Ionaºcu.
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Roman a încetat la începutul lunii
februarie 2015.

Curtea de Apel Bucureºti a de-
cis anularea raportului Agenþiei
Naþionale de Integritate (ANI),
potrivit cãruia Petre Roman s-ar fi
aflat în incompatibilitate, din data
de 20 decembrie 2012, întrucât
deþinea, simultan, funcþia de depu-
tat ºi calitatea de persoanã fizicã
autorizatã – Roman V. Petre Per-
soanã Fizicã Autorizatã. Hotãrârea
instanþei a fost atacatã la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, fiind
stabilit termen de judecatã la data
de 12 octombrie. Decizia instanþei
supreme va fi definitivã.
În ianuarie 2015, Tribu-
nalul Bucureºti a decis sã
se menþinã raportul ANI,
prin care s-a constatat cã
fostul parlamentar se afla
în incompatibilitate. Hotã-
rârea a fost luatã la acel
moment ca urmare a unui
incident procedural, în
urma cãruia Petre Roman
nu s-a adresat în timpul
acordat de lege, instanþei

competente, astfel cã dupã deci-
zia Tribunalului Petre Roman ºi-a
pierdut mandatul de deputat.
Îºi va recupera indemnizaþia,
însã nu ºi taxa forfetarã

Petre Roman îºi va recupera in-
demnizaþia pentru perioada în care
a fost revocat, însã nu ºi suma for-
fetarã, potrivit deciziei luate ieri în
ºedinþa Biroului permanent al Ca-
merei Deputaþilor. ‘’În Biroul per-
manent s-a hotãrât cã îºi va recu-
pera indemnizaþia de deputat pen-
tru perioada respectivã. Urmeazã ca
secretarul general sã facã formele

legale, sã propunã Biroului Perma-
nent sã recupereze indemnizaþia de
deputat, fãrã sumã forfetarã ºi fãrã
alte drepturi”, a declarat deputatul
PSD Marcel Ciolacu.

Roman a declarat, ieri, cã îºi va
relua mandatul ºi va candida din
nou, afirmând cã ar fi putut face
plângere penalã atât împotriva pre-
ºedintelui ANI, cât ºi împotriva lui
Valeriu Zgonea, cãruia Comisia ju-
ridicã i-a spus ‘’sã nu se grãbeas-
cã’’. ‘’Puteam sã fac plângere pe-
nalã ºi împotriva dumnealui (a lui
Valeriu Zgonea – n.r.) ºi a celui de
la ANI, nu am fãcut-o îndeosebi

în ceea ce îl priveºte pe dom-
nul Zgonea pentru cã nu vo-
iam sã mai adaug eu la imagi-
nea negativã a Parlamentului,
eu, care þin atât de mult la Par-
lament ca instanþã supremã în
stat sã mai adaug ceva nega-
tiv’’, a comentat Petre Roman
decizia plenului. Întrebat dacã
îl va da în judecatã pe fostul
ºef al ANI, Petre Roman a afir-
mat cã ‘’este posibil, rãmâne
sã discut ºi cu avocaþii’’.
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MIRCEA CANÞÃR

Scrutinul de duminicã pentru
alegerile legislative în Rusia a fost,
fãrã îndoialã, unul discret. Un elec-
torat de 110 milioane de cetãþeni
ruºi a fost chemat la urne ºi, po-
trivit Comisiei Electorale Centra-
le, rata de participare a fost de
47,9% faþã de 60% în 2011. Se
afirmã cã dupã 1993, când au fost
organizate primele alegeri legisla-
tive, dupã prãbuºirea URSS, a fost
cea mai scãzutã participare. De-
plasându-se la sediul partidului
„Rusia Unitã” – care dominã fãrã
discontinuitate scena politicã rusã,
dupã sosirea la putere a lui Vladi-
mir Putin în urmã cu 16 ani – îna-
inte de anunþarea primelor exit-
poll-uri, atât Vladimir Putin, cât ºi
Dmitri Medvedeev au salutat vic-
toria partidului lor. „Rezultatul este
bun”, a spus Vladimir Putin, fiind-
cã „garanteazã stabilitatea doritã
de oameni”, pentru ca premierul
Dmitri Medvedeev, liderul parti-
dului, sã adauge: „Este clar cã par-
tidul nostru a câºtigat”. Proiecþii-
le statistice aratã cã nu mai puþin
de 399 de mandate, din totalul de

450, vor reveni deputaþilor de la
Rusia Unitã, în Dumã, faþã de
numai 238 în legislatura preceden-
tã. Cu douã treimi din numãrul
total de mandate, Kremlinul are
un control fãrã precedent asupra
Camerei inferioare (Duma) ºi poa-
te fi adoptatã uºor revizuirea Con-
stituþiei. Partidul liberal-democrat
al ultra-naþionalistului Vladimir Ji-
rinovki ºi Partidul comunist con-
dus de Ghenadi Ziuganov, iar lân-
gã acesta Partidul social-demo-
crat Rusia Justã, aproape la ega-
litate, vor constitui o opoziþie mai
mult de decor. Opoziþia radicalã a
fost exclusã de la scrutin. Frau-
dele au fost recunoscute de Co-
misia Electoralã Centralã. Susþi-
nut de media de stat, partidul Ru-
sia Unitã, creat la 1 decembrie
2001, a obþinut scorul dorit. S-a
optat, aºadar, pentru continuitate.
Numai cã indicatorii economici
publicaþi recent nu sunt deloc buni,
resimþindu-se acut preþul scãzut al
petrolului pe pieþele mondiale. The
Moscow Times subliniazã cã nu
pot fi blamaþi factorii externi. Nici

un program de reformã, pus în
operã, nu este susceptibil a stimula
o creºtere economicã pânã la 4-
5%, cât se prevede, excesiv de
optimist,  pentru anul viitor. În plus,
Rusia se confruntã cu sancþiunile
economice ale Occidentului, care
izoleazã economia rusã ºi coo-
perarea mondialã. Apoi, clima-
tul investiþional, totalmente ne-
fast, împiedicã antreprizele sã se
dezvolte. În lumea occidentalã,
imaginea Rusiei este deterioratã
rãu, din mai multe motive, ºi com-
plexitate unei relaþii geo-politice
n-a putut dizolva toate criteriile
morale legate de Crimeea ºi do-
sarul ucrainean. Numai cã Ru-
sia rãmâne un actor-cheie în Si-
ria, cu care SUA trebuie sã con-
lucreze pânã la sfârºit, deºi ni-
meni nu ºtie când va fi acest
moment. Pe plan geopolitic, dia-
bolizarea unei þãri care se com-
portã ca un monstru rece, riscã
sã coste scump, mai mult diabo-
lizatorul decât diabolizatul. Re-
cent, Paul Krugman, deþinãtor al
premiului Nobel pentru economie

în 2008, a publicat un articol în
care îi alãturã pe Putin ºi Trump,
etichetându-i de-a dreptul nefast,
Rusia fiind consideratã un petro-
stat corupt. Nu e mai puþin ade-
vãrat cã la aceste atacuri media
rusã rãspunde prompt, fiind deja
antrenatã, opinând cã, pentru Oc-
cident, drepturile omului au o ge-
ometrie variabilã ºi referirea este

la Irak ºi Yemen. În perspectiva
alegerilor prezidenþiale din 2018,
scrutinul de duminicã anunþã un
al patrulea mandat pentru Vladi-
mir Putin, partidul sãu „Rusia Uni-
tã” constituind coloana vertebra-
lã a sistemului politic, parlamen-
tar ºi electoral. Executivul dictea-
zã tempoul, în toate aspectele vie-
þii publice din Rusia.

Principalele teme de discuþie din
cadrul dezbaterii de ieri au fost le-
gate de condiþia persoanei cu au-
tism ca adolescent ºi adult. În con-
tinuare este necesarã o îmbunãtã-
þire a legislaþiei care sã permitã o
mai bunã integrare a persoanelor
cu autism, dar ºi o creºtere a nu-
mãrului de terapeuþi specializaþi în
intervenþia specificã. Moderatorul
dezbaterii organizate în cadrul Co-
locviilor „Oamenii Timpului” a fost
Simona Muºuroi, jurnalist TVR
Craiova ºi reprezentant regional al
Campaniei „Oamenii Timpului”.

Este nevoie de acces egal
la educaþie

Timp de mai bine de o orã, s-a
discutat despre accesul egal la edu-
caþie, tranziþia de la statutul de co-
pil la cel de adult, impunerea drep-
turilor civile ºi modalitãþile de pro-
tecþie a persoanelor cu tulburare
în spectru autist. „Este vorba de
soarta copiilor noºtri. Ne dorim ca
ei sã ducã o viaþã cât mai indepen-
dentã. Sunt 13 ani de activitate
ANCAAR, timp în care n-am fi
putut face nimic fãrã sprijinul ma-
melor copiilor cu autism, fãrã vo-
luntari. Iniþiativele noastre meritã
sprijinite. Sunt mama unui tânãr de

Problemele adulþilor cu autism, dezbãtute la CraiovaProblemele adulþilor cu autism, dezbãtute la CraiovaProblemele adulþilor cu autism, dezbãtute la CraiovaProblemele adulþilor cu autism, dezbãtute la CraiovaProblemele adulþilor cu autism, dezbãtute la Craiova
Persoanele cu autism se confruntã în conti-

nuare cu probleme de discriminare, dar ºi cu
dificultãþi în obþinerea îngrijirilor. Iar lipsa de
reacþie a decidenþilor surprinde mai ales în
condiþiile în care numãrul celor diagnosticaþi
cu autism creºte de la an la an. Ieri, la Biblio-

teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova a avut loc dezbaterea „neªansa
adulþilor cu autism în România”, la care au
fost prezenþi pãrinþi ai copiilor ºi tinerilor cu
autism, reprezentanþi ai instituþiilor publice lo-
cale, psihologi ºi sociologi.

24 de ani cu au-
tism ºi pot spune
cã este necesar
mai mult ajutor din
partea autoritãþilor
pentru a integra
copiii ºi tinerii cu
autism. O persoa-
nã cu autism are
nevoie de inter-
venþie de speciali-
tate de 40 de ore
pe sãptãmânã”, a
precizat Luminiþa
Sandu, psiholog,
vicepreºedinte al Asociaþiei Naþio-
nale pentru Copii ºi Adulþi cu Au-
tism din România (ANCAAR), fi-
liala Craiova.

„Avem în vedere niºte planuri
de tranziþie de la copil cãtre adulþi
în cazul persoanelor cu autism ºi
chiar extinderea centrului pentru
cei cu vârsta de 18-19 ani. Lucru-
rile se complicã atunci când copi-
lul cu autism devine adult. Socie-
tatea civilã trebuie sã fie mult mai
deschisã ºi sã le dea o ºansã aces-
tor tineri”, a declarat Claudia Mã-
ciucã, psiholog, ºef serviciu Eva-
luare Complexã a Copilului, Direc-
þia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj.

Concert caritabil
la Filarmonica „Oltenia”

Asearã, în sala Filarmonicii „Ol-
tenia”, s-a desfãºurat ºi un con-
cert caritabil pentru persoanele cu
autism susþinut de pianista Raluca
ªtirbãþ, alãturi de Orchestra de
Camerã a Filarmonicii Oltenia Cra-
iova (dirijor Ivan Iliev). Concertul
este inclus în Turneul Naþional sus-
þinut de pianista Raluca ªtirbãþ în
aceastã toamnã, în nouã oraºe ale
României. Primul a avut loc pe 15
septembrie, la Constanþa, ºi a fost
gãzduit de Muzeul de Artã.

Campania „Oamenii Timpului”
se desfãºoarã timp de o lunã în
nouã oraºe ale României prin in-

termediul unor evenimente speciale
dedicate comunitãþilor devenite
centre de monitorizare în acest an.

Întâlnirile pianistei Raluca ªtir-
bãþ (membrã a Juriului Naþional al
Campaniei „Oamenii Timpului”,
categoria Societate civilã) cu pu-
blicul vor avea loc pe parcursul
celei de-a doua pãrþi a lunii sep-
tembrie ºi începutul lunii octom-
brie ºi vor avea urmãtorul itinera-
riu: Cluj-Napoca (22 septembrie),
Bucureºti (4 octombrie), Piatra
Neamþ (7 octombrie), Iaºi (8 oc-
tombrie) ºi Suceava (9 octombrie).

Colocviile „Oamenii Timpului”,
moderate ºi gândite special pentru
comunitãþile în care activeazã de
cãtre managerii regionali, se vor
desfãºura dupã urmãtorul calendar:

Cluj-Napoca (22 septembrie), Si-
biu (24 septembrie), Bucureºti (4
octombrie), Piatra Neamþ (7 oc-
tombrie), Iaºi (8 octombrie), Su-
ceava (9 octombrie) ºi Timiºoara
(15 octombrie).

Campania „Oamenii Timpului”
este un proiect al Asociaþiei Revis-
tei Timpul ºi beneficiazã în 2016
de o recunoaºtere extraordinarã
din partea unora dintre instituþiile-
emblemã ale României. ASR Prin-
cipesa Moºtenitoare Margareta,
Custodele Coroanei Române, a
acordat Înaltul Patronaj Galei „Oa-
menii Timpului”. De asemenea,
Campania „Oamenii Timpului”
RO+ beneficiazã de patronajul Mi-
nisterului Culturii.

RADU ILICEANU
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Dosarul în care medicul Vio-
rel Cerbulescu, chirurg în ca-
drul Spitalul Filiºanilor din ora-
ºul Filiaºi, în vârstã de 65 de
ani, a fost trimis în judecatã
pentru laure de mitã a ieºit,
luni, 19 septembrie a.c., din
camera preliminarã, la Tribu-
nalul Dolj. Judecãtorii au con-
statat legalitatea rechizitoriului
ºi  a administrãri i  probelor:
„Constatã legalitatea sesizãrii

instanþei cu rechizitoriul nr.
529/P/2016 al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, pri-
vind pe inculpatul CERBU-
LESCU VIOREL, trimis în ju-
decatã în stare de arest preven-
tiv pentru infracþiunea de luare
de mitã, legalitatea adminis-
trãrii probelor ºi a efectuãrii
actelor de urmãrire penalã.
Dispune începerea judecãþii
cauzei privind pe inculpatul
CERBULESCU VIOREL. Cu
drept de contestaþie în termen
de 3 zile de la comunicare.
Pronunþatã în camera de con-
siliu, azi, 19.09.2016”, dupã
cum se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. 

În rechizitoriul prin care s-a
dispus trimiterea în judecatã a
medicului, procurorii Parche-

A fost menþinut dupã gratii!

Medicul Cerbulescu a restituit ºpaga…Medicul Cerbulescu a restituit ºpaga…Medicul Cerbulescu a restituit ºpaga…Medicul Cerbulescu a restituit ºpaga…Medicul Cerbulescu a restituit ºpaga…
de frica nevestei denunþãtoruluide frica nevestei denunþãtoruluide frica nevestei denunþãtoruluide frica nevestei denunþãtoruluide frica nevestei denunþãtorului

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au menþinut, luni,
mãsura arestãrii preventive a medicului chirurg Viorel
Cerbulescu, de la Spitalul din Filiaºi, ajuns dupã gratii
pentru luare de mitã. În aceeaºi zi, dosarul a ieºit din
camera preliminarã, magistraþii constatând legalitatea
rechizitoriului ºi a probatoriului administrat de procurori
în cauzã. Inculpatul poate contesta hotãrârile Tribunalu-
lui, judecãtorii urmând sã stabileascã data începerii
procesului. În rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea
în judecatã a inculpatului, anchetatorii au reþinut faptul cã
medicul a restituit ºpaga primitã de frica nevestei denun-
þãtorului, care fãcuse mare scandal în spital când medicul
ºi o asistentã au refuzat sã-i schimbe pansamentul pentru
cã nu este asigurat.

tului de pe lângã Tribunalul Dolj
au reþinut cã, pe 21 iulie a.c.,
V. I., întrucât acuza dureri în
zona dorsalã, s-a prezentat, în-
soþit de pãrinþii sãi, la Centrul
de Primiri Urgenþe de la Spita-
lul Filiºanilor din oraºul Filiaºi,
de unde a fost direcþionat cã-
tre Viorel Cerbulescu, singurul
medic chirurg aflat atunci în
spital. Medicul l-a consultat ºi
i-a spus sã vinã a doua zi la spi-

tal, când era de gardã, pentru
a-l opera de urgenþã. Au venit
ziua urmãtoare, pãrinþii lui V.I.
au mers de mai multe ori în ca-
binetul medicului sã-i spunã cã
au ajuns ºi sã vinã sã-l opere-
ze pe fiul lor. Pentru cã medi-
cul întârzia ºi temându-se de
starea de sãnãtate a fiului lor,
cei doi au luat hotãrârea de a-i
da suma de 100 de euro.

Astfel, denunþãtorul V. M.,
în prezenþa soþiei sale, i-a re-
mis inculpatului o bancnotã de
100 de euro, introducând-o în
buzunarul din dreapta al ha-
latului cu care medicul era îm-
brãcat. Imediat dupã ce pãrin-
þii i-au dat banii, medicul l-a
luat pe tânãr ºi l-a operat.
Apoi i-a comunicat pacientu-
lui ºi pãrinþilor acestuia cã tre-

buie sã pãrãseascã spitalul de-
oarece nu are asigurare medi-

calã, se aratã în re-
chizitoriu.

Pe 27 iulie a.c. ,
când V. I. a mers cu
mama sa  la  sp i ta l
pentru a-i fi schim-
bat pansamentul, o
asistentã i-a spus cã
nu  benef ic iazã  de
nici un fel de servi-
cii medicale în lipsa
asigurãri i .  În con-
flict a intervenit ºi
medicul Cerbulescu
în sprijinul asistentei
medica le .  În  ace l
moment, femeia i-a
strigat cã i-a dat 100
de euro, iar acesta
refuzã sã- i  acorde
fiului sãu îngrijirile
medicale necesare,
aºa cã ºi-a ce-
rut banii înapoi

ameninþând cã-l va recla-
ma, fapt ce s-a ºi întâm-
plat în aceeaºi zi.
I-a cerut banii înapoi…
de gura nevestei

În baza denunþului a
fost deschis un dosar pe-
nal, s-a dispus autoriza-
rea înregistrãrii convorbi-
rilor ºi s-au pus la punct
detaliile prinderii medicu-
lui. Astfel, pe 5 august
a.c., martorul denunþãtor
V.M. a mers la cabinetul
medicului Cerbulescu ºi i-
a cerut cei 100 de euro în-
apoi, sub pretextul cã are
scandal acasã cu soþia sa,
discuþia dintre cei doi fi-
ind înregistratã:

Denunþãtor V.M.   –

Sã trãiþi domnu’ doctor.
Inculpat C.V. (Cerbulescu

Viorel) – Salut!
V.M. – Mã trimise la dum-

neavoastrã.
C.V. – Ce ?
V.M. – Domne, vreau sã mã

scapi ºi pe mine de o belea. Vã
rog frumos. Nebuna asta (nein-
teligibil), de suta aia de euro de
þi-am dat-o eu.

C.V. – Aºa?
V.M. – Sã mi-o dai înapoi cã

mã... (neinteligibil).
C.V. – Gata domne, ce sã

mai... eu de mult am vrut sã
. . .

V.M. – Mã revanºez eu ...
C.V. – Cel mai bine ... eu nu

þi-am cerut-o ºtii ... ai vãzut cã
eu am venit aicia, eu n-am fost,
hai bã atâta sã-þi dau ºtii. Ai ve-
nit ...

C.V. –  Ia.

V.M. – Nu e vorba , mã re-
vanºez eu ...

C.V. – Stai liniºtit , nici eu
nu ... nu sunt omul care sã ...ºi
sã fiu pentru … dacã omul e
atent e bine, dacã nu ... ca fie-
care ºtii.

V.M. – Da domnu’ doctor.
Mã ceartã, am numai scandal.

C.V. – Da sigur, decât sã ai
scandal …

În aceeaºi zi, medicul a fost
ridicat, audiat la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj ºi re-
þinut pentru 24 de ore, deºi nu
a vrut sã recunoascã nici pri-
mirea, nici restituirea banilor.
Dosarul în care medicul a fost
trimis în judecatã pentru luare
de mitã s-a înregistrat pe 24
august la Tribunalul Dolj, iar
luni, 19 septembrie a.c., instan-
þa a menþinut ºi arestarea pre-
ventivã a inculpatului.
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Jyrki Katainen, vicepreºedinte
al Comisei Europene, responsabil
pentru locuri de muncã, creºtere,
investiþii ºi competitivitate, a decla-
rat  cã „Planul de investiþii pentru
Europa” s-a dovedit un succes.
„Oferim finanþare suplimentarã
pentru proiecte inovatoare ºi pen-
tru IMM-uri în cadrul Fondului eu-
ropean pentru investiþii strategice;-
 prin intermediul Platformei de
consiliere, ajutãm întreprinderile sã-
ºi pregãteascã cererile de finanþa-
re; prin Portalul pentru proiecte, in-
formãm investitorii din întreaga
lume în privinþa oportunitãþilor de
investiþii care existã în Europa ºi
înlãturãm barierele din calea inves-
tiþiilor cu ajutorul uniunii pieþelor
de capital ºi al altor iniþiative ale
UE. Sunt foarte mulþumit de rezul-
tatele de pânã acum ale planului
de investiþii ºi aºtept cu interes dis-
cutarea noii noastre propuneri cu
membrii Parlamentului European
ºi cu statele membre în sãptãmâni-
le urmãtoare”, a subliniat vicepre-
ºedintele Comisiei.

Facilitarea combinãrii cu alte
surse de finanþare

În ceea ce priveºte  „Fondu-

Comisia Europeanã propune crearea
unui nou Plan european de investiþii externe
Comisia a prezentat recent modul în care va da un impuls suplimentar

investiþiilor pentru crearea de locuri de muncã ºi creºtere durabilã. Astfel, ea
are în vedere, în primul rând, extinderea, majorarea ºi consolidarea Fondu-
lui european pentru investiþii strategice (FEIS), pilonul central al Planului de
investiþii pentru Europa. De asemenea, Comisia propune crearea unui nou -
Plan european de investiþii externe (European External Investment Plan - EIP)
pentru încurajarea investiþiilor în Africa ºi în vecinãtatea UE.

lui european pen-
tru investiþii strate-
gice”  (FEIS), Co-
misia a prezentat
propuneri privind
prelungirea juridicã
a perioadei iniþiale
de la 3 ani (2015-
2018) la 5 ani, pre-
cum ºi modificarea
obiectivului de in-
vestiþii de la 315 la
cel puþin 500 mili-
arde euro. Fondul
va pune accentul pe
finanþarea mai mul-
tor proiecte suste-
nabile ºi transfron-
taliere pentru imple-
mentarea obiective-
lor ambiþioase din
acordul COP21. De
asemenea, se va
avea în vedere spo-
rirea gradului de
transparenþã, furni-
zarea de asistenþã
pentru mãrirea acoperirii geogra-
fice ºi facilitarea combinãrii cu alte
surse de finanþare. Se urmãreºte
ºi potenþarea componentei pentru
IMM-uri, precum ºi consolidarea

dimensiunii sociale.

Îmbunãtãþirea mediului de
afaceri general

 „Planul european de investi-

þii externe” (EIP) va permite sti-
mularea investiþiilor în special
pentru sprijinirea infrastructurii
sociale ºi economice ºi a IMM-
urilor, înlãturând obstacolele din
calea investiþiilor private.  El este
format din trei piloni comple-
mentari. Primul, mobilizarea in-
vestiþiilor, prin combinarea fa-
cilitãþilor existente cu o nouã
garanþie din cadrul noului Fond
european pentru dezvoltare du-
rabilã (FEDD, format din douã
platforme de investiþii regionale
– pentru Africa ºi pentru veci-
nãtatea UE. Al doilea pilon, in-
tensificarea asistenþei tehnice în
sprijinul autoritãþilor publice ºi
al întreprinderilor din þãrile par-
tenere. ªi ultimul, îmbunãtãþirea
mediului de afaceri general, prin
încurajarea bunei guvernanþe,
combaterea corupþiei, înlãtura-
rea barierelor din calea investi-

þiilor ºi eliminarea distorsiunilor
de pe piaþã.

Multiplele provocãri atât din
vecinãtatea UE, cât ºi din Africa

Din noiembrie 2014 ºi pânã
acum, Comisia a mobilizat resur-
se financiare semnificative din
partea UE, care maximizeazã im-
pactul fondurilor publice ºi mo-
bilizeazã investiþii private. Inves-
tiþiile sustenabile, în special în in-
frastructurã ºi în întreprinderile
mici ºi mijlocii, s-au aflat în centrul
acþiunii politice a Comisiei, mai ales
printr-o utilizare mai eficientã a re-
surselor limitate ale bugetului UE,
însoþitã de mãsuri de îmbunãtãþire
a mediului de afaceri general. În afa-
ra UE, aceastã nouã abordare va fi
utilã pentru a rãspunde multiplelor
provocãri atât din vecinãtatea UE,
cât ºi din Africa.

Jyrki 
Katainen

Luna trecutã,Luna trecutã,Luna trecutã,Luna trecutã,Luna trecutã,

Ryanair a transportat
11.5 milioane de clienþi

Compania aerianã Ryanair a anunþat, ieri, raportul lunar care con-
firmã cã operatorul menþionat se aflã în poziþia de lider pentru atenþia
acordatã clienþilor. Câteva date statistice prezentate de companie vine
sã susþinã afirmaþia de mai sus. Astfel, 90% din cele peste 63,000 zbo-
ruri operate în luna august au ajuns la timp; mai puþin de 1.5 plângeri
la  1000 clienþi; mai puþin de o plângere de bagaje la 1000 clienþi. ªi nu
în ultimul rând, la 99% dintre sesizãri s-a rãspuns în mai puþin de 7
zile. Robin Kiely, reprezentantul Ryanair a declarat cã aceastã compa-
nie  a transportat 11.5 milioane de clienþi în luna august. “90% din cele
peste 63,000 de zboruri ale noastre au ajuns la timp, iar noi am conti-
nuat sã îmbunãtãþim experienþa de zbor a consumatorilor. Cu reþeaua
noastrã de rute extinsã ºi dezvoltãri adiþionale ale programului “Alwa-
ys Getting Better”, aflat în cel de-al treilea an, Ryanair continuã sã
ofere multe altele decât doar tarifele cele mai mici din Europa...”, a
subliniat Robin Kiely.

Guvernul a stabilit unele
mãsuri pentru aplicarea Regula-
mentului Uniunii Europene
privind comisioanele interbanca-
re pentru tranzacþiile de platã cu
cardul. Totodatã, s-a desemnat
Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor drept
autoritatea naþionalã responsabi-
lã cu aplicarea normelor europe-
ne în domeniu ºi stabilete
sancþiunile corespondente
faptelor ce privesc nerespecta-
rea aceloraºi dispoziþii europene.
Astfel, la încheierea unui acord
contractual cu un prestator de
servicii de platã, consumatorul
poate solicita sã deþinã douã sau
mai multe mãrci de platã diferite
pe un instrument de platã cu
cardul, cu condiþia ca un astfel
de serviciu sã fie oferit de
prestatorul de servicii de platã,
iar nerespectarea acestui drept
constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la
4.000 lei la 8.000 lei. De
asemenea, constituie contraven-

Reglementarea comisioanelorReglementarea comisioanelorReglementarea comisioanelorReglementarea comisioanelorReglementarea comisioanelor
interbancare pentru plata cu cardulinterbancare pentru plata cu cardulinterbancare pentru plata cu cardulinterbancare pentru plata cu cardulinterbancare pentru plata cu cardul

þie nerespectarea de cãtre
prestatorul de servicii de platã a
oricãreia din prevederile referi-
toare la obligaþia acestuia ca
într-un termen rezonabil pre-
mergãtor semnãrii contractului
de servicii de platã sã furnizeze

consumatorului informaþii clare
ºi obiective cu privire la cu
privire la toate mãrcile de platã
disponibile, funcþionalitatea,
costul ºi securitatea acestora ºi
se sancþioneazã cu amendã de la
5.000 lei la 10.000 lei.
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) ne in-
formeazã cã, în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L242/
09.09.2016, s-a publicat Regula-

mentul delegat (UE) 2016/1612 al
Comisiei Europene privind acorda-
rea unor ajutoare pentru reduce-
rea producþiei de lapte, stabilite la
un cuantum de 14 euro/100kg de
lapte de vacã, cu o limitare la un
volum total de reducere a livrãri-
lor de lapte care corespunde su-
mei de 150 milioane euro. Mãsura
este luatã pe fondul crizei genera-
tã de embargoul Federaþiei Ruse
asupra livrãrilor de lapte.

Reducerea sã fie de cel mult
jumãtate din producþia livratã

Beneficiarii eligibili sunt produ-
cãtorii de lapte care au livrat lapte
la prim-cumpãrãtori în luna iulie

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Laptele a ajuns mai ieftin ca apa

Bani europeni, sã nu producem aºa multBani europeni, sã nu producem aºa multBani europeni, sã nu producem aºa multBani europeni, sã nu producem aºa multBani europeni, sã nu producem aºa mult
Embargoul Federaþiei Ruse asu-

pra importurile de lapte ºi carne de
porc produce efecte ºi asupra noas-
trã. Crizã din sectorul laptelui este,
iatã, în plinã desfãºurare. În urmã
cu câteva zile, Jurnalul Oficial al
U.E. a publicat un regulament ce
prevede acordarea unor ajutoare
pentru reducerea producþiei de lap-
te. Concret, fermierii sunt sprijiniþi
cu bani sã nu producã aceeaºi can-

titate de lapte, ca ºi pânã acum. De-
spre un reglaj al pieþei nici nu mai
poate fi vorba, pentru cã laptele
pleacã de la producãtori spre pro-
cesatori cu preþuri aproape modice
– 0,5 lei/l. În pieþele craiovene se
vindea, sãptãmâna trecutã, ºi cu 1,5
lei/l, însã odatã cu debutul noului
an ºcolar a urcat la 2 ºi chiar 3 lei/
l. Este de aºteptat ca în sezonul rece
preþul sã ajungã la 4 lei/l.

În luna septembrie 2015, pentru a sprijini sectoarele europene de
lapte ºi carne de porc, Comisia Europeanã a anunþat acordarea
unor ajutoare excepþionale, aprobate prin Regulamentul Delegat
(UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare
a unor ajutoare excepþionale cu caracter temporar fermierilor din
sectorul creºterii animalelor, prin care se alocã un total de 420 mi-
lioane euro, României revenindu-i o sumã totalã de 11,1 milioane
de euro (8,8 mil. euro pentru sectorul de lapte ºi 2,3 mil. euro
pentru sectorul cãrnii de porc).

2016 ºi care se angajeazã sã redu-
cã livrarea cantitãþii de lapte într-o
perioadã calendaristicã de 3 luni –
perioada de reducere, în compa-
raþie cu aceeaºi perioadã din anul

precedent – perioada de referinþã.
Reducerea pentru care solicitã

ajutor trebuie sã fie de minim 1.500
kg ºi de cel mult 50% din cantita-
tea livratã în perioada de referinþã.
Pentru a solicita ajutorul, producã-
torii de lapte vor depune un formu-
lar de cerere de ajutor la care vor
ataºa copii ale contractelor cu prim-
cumpãrãtorii, copii ale documente
fiscale care atestã livrãrile – fac-
turi, file din carnetul de comerciali-
zare, pentru livrãrile efectuate în
perioada de referinþã ºi în luna iulie
2016. Depunerea se va face la se-
diul Centrului Judeþean APIA, pe
raza cãruia solicitantul îºi are do-
miciliul/sediul social, direct sau prin

poºtã. În cursul sãptãmânii 12-16
septembrie 2016, formularul de
cerere de ajutor s-a gãsit la toate
Centrele Judeþene APIA, ºi de ase-
menea a fost postat pe site-ul insti-
tuþiei: www.apia.org.ro.

Astãzi, primul termen limitã
Termenele limitã pentru depu-

nerea cererilor de ajutor comple-
te, pentru cele patru perioade de
reducere care acoperã câte 3 luni
calendaristice, sunt stabilite astfel:
21 septembrie 2016, pentru pri-
ma perioada de reducere octom-
brie, noiembrie, decembrie 2016;
12 octombrie 2016, pentru a doua
perioada de reducere: noiembrie ºi
decembrie 2016, precum ºi ianua-
rie 2017; 9 noiembrie 2016, pen-
tru cea de a treia perioada de re-
ducere: decembrie 2016, ianuarie
ºi februarie 2017; 7 decembrie
2016, pentru cea de a patra pe-
rioada de reducere: ianuarie, fe-
bruarie ºi martie 2017. Solicitan-
þii de ajutor pot depune o singurã
cerere de ajutor aferentã unei pe-
rioade de reducere, cu excepþia
solicitanþilor care au depus o ce-
rere pentru prima perioada ºi care
pot depune o cerere ºi pentru cea
de a patra perioadã.

Plata se va face dupã controale
Dupã verificarea cererilor de aju-

tor, cantitãþile eligibile vor fi trans-
mise la Comisia Europeanã. Aceas-
ta va informa statele membre cu pri-
vire la mãsura în care, þinând seama
de încadrarea în plafonul comunitar
al mãsurii, se pot acorda autorizaþii
pentru cantitãþile solicitate. APIA va
comunica fiecãrui solicitant
a cãrui cerere a fost decla-
ratã admisã ºi plauzibilã,
cantitatea de reducere auto-
rizatã pentru care va primi
plata. Dupã încheierea pe-
rioadei de reducere în ter-
men de maximum 45 de
zile, beneficiarul va depune
cerere de platã în limita can-
titãþii autorizate, iar plata se
va efectua dupã realizarea
controalelor, cel târziu în a
90-a zi dupã data încheierii
perioadei de reducere.

Suma de platã a ajuto-
rului se calculeazã prin ra-
portarea cantitãþii reduse
efectiv la cantitatea auto-
rizatã pentru reducere ast-
fel: dacã a fost redusã pânã

la 80% din cantitatea autorizatã se
plãteºte cantitatea redusã efectiv,
dacã reducerea efectivã este între
50 ºi 80% din cantitatea autoriza-
tã, cuantumul ajutorului se reduce
cu 20%, dacã reducerea efectivã
este pânã la 20% din cantitatea au-
torizatã cuantumul ajutorului se re-
duce cu 50%, iar dacã reducerea
efectivã este mai puþin de 20% din
cantitatea autorizatã nu se plãteºte
niciun ajutor. Cursul de schimb
prevãzut pentru efectuarea plãþii
este de 4.4575 lei/euro.

Preþurile au început sã creascã
În pieþele din Craiova, laptele se

vindea mai înainte de începerea
anului ºcolar cu preþuri între 1,5
ºi 2 lei/l. Cei care practicã preþuri
mai mari, cum este cazul fermelor
cu automate de lapte amplasate în
zone de trafic pietonal nu au co-
borât sub 3 lei/l.

Ministrul Agriculturii declara, în
urmã cu ceva timp, cã ar fi fost
de aºteptat un reglaj automat al
preþului cu care se comercializea-

zã laptele, date fiind condiþiile ex-
terne nefavorabile. “Eu nu cum-
pãr, de când am ajuns în Româ-
nia, lapte sub 4,50 lei în magazin
ºi am venit în noiembrie. Ce s-ar
fi întâmplat dacã preþul se redu-
cea, ca ºi preþul la producãtor,
mãcar cu 40%? Eu mergeam în
magazin ºi, în loc sã cumpãr un
litru, cumpãram doi. Chestiunile
sunt foarte simple: piaþa nu func-
þioneazã, aici e problema, de ace-
ea legea pe care a adoptat-o Parla-
mentul are un rol foarte important.
Din pãcate, comerciantul nu a în-
þeles semnalul pieþei. Ar trebui ca
în momentele acestea grele sã fie
comerciantul alãturi de noi. Din
pãcate, nu s-a întâmplat acest lu-
cru. Îmi pare rãu cã o spun, dar
asta e realitatea”, a afirmat Achim
Irimescu, ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, la o dezbatere
organizatã de PNL despre impac-
tul aprobãrii Legii privind comer-
cializarea produselor alimentare în
societatea româneascã.
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Nu peste mult timp se vor împlini 41
de ani de la moartea unuia dintre cei
mai mari, disputaþi, iconoclaºti scrii-
tori, regizori, jurnaliºti, pictori pe care
i-a cunoscut cea de-a doua jumãtate a
veacului trecut. Nu doar italian, ci
universal prin vocaþie, prin destin, prin
operã. E vorba de Pier Paolo Pasolini,
considerat de mai toate sondajele de
opinie ce-au urmat controversatului
sãu sfârºit, ucis, în noaptea de 1
noiembrie 1975, pe o plajã pustie de la
Ostia, din vecinãtatea Romei. O crimã
nici pânã azi rezolvatã, în ciuda faptu-
lui cã pentru ea a plãtit aproape
douãzeci de ani de închisoare un puºti
care, mai târziu, la amnistie, avea sã-ºi
nege cu argumente culpa. Dosarul s-a
redeschis în mai multe rânduri ºi s-a
reînchis la loc în absenþa vreunei
soluþii cât de cât credibile.

Am scris, de-a lungul anilor, în
mai multe rânduri despre el. Inclusiv
o carte mono0graficã. Cum însã
posteritatea sa n-a contenit sã spo-
reascã – s-au scris cãrþi, s-au realizat
numeroase documentare ºi, de
curând, chiar douã lung-metraje – n-
am încetat sã mã documentez,
recitându-i cãrþile, mai ales scrierile
sale jurnalistice de un rar profetism.
Deºi le cunoºteam, am redescoperit
recent douã texte, între care un
poem al sãu dedicat mamei sale,
unica fiinþã femininã cãreia i-a
consacrat iubirea sa filialã, ºi un
poem al marii prozatoare, Elsa
Morante care, împreunã cu Alberto
Moravia cu care era cãsãtoritã pe
vremea tinereþii lor, s-au numãrat
printre cei mai cordiali prieteni ai
sãi. Le ofer aici cititorului în speran-
þa unei restituiri instructive ºi ca un
omagiu adus unui spirit care, peste
ani, încã bântuie insomniile unei
umanitãþi în derivã al cãrei profet
nemincinos a fost ºi a rãmas.

George Popescu

Elsa Morante
În niciun loc

Aºa e,
tu – cum se spune – þi-ai tãiat singur coar-

da.
În realitate, tu erai – cum se spune – un

inadaptabil
ºi la sfârºit te-ai convins
chiar dacã mereu aºa ai fost: Un inadap-

tabil.
Cei bãtrâni te compãtimeau pe la spate
fie ºi cerându-þi semnãtura pentru pro-

clamaþiile lor
iar cei „tineri”  te scuipau în faþã
fasciºti fiind egal cu mustãþile lor:
(tu le spuseseºi deja, însã
greºiseºi într-un punct:
erau mai fasciºti decât mustãþile lor )
te scuipau în faþã, însã ºi ei îþi cerºeau
propagandã pentru pliantele lor
ºi bani pentru gãºtile lor.
Iar tu te dai îndãrãt, mereu te dãruiai ºi te

dãruiai
ªi ei înºfãcau ºi apoi: „el dãruieºte”
– gângãveau în trãncãnelile lor –
„din dragoste de el însuºi”. Trãiascã, trã-

iascã
cel ce se iubeºte pe sine ºi pe alþii ca pe

sine însuºi.
Ei îi urau pe ceilalþi ca pe ei înºiºi
ºi într-o atare justiþie cred cã pot
sã întemeieze o revoluþie.
Ei îþi reproºau diversitatea
înþelegând prin asta: homosexualitatea.
De fapt, ei foloseau trupul femelelor
cum le venea. Liberi sã-l foloseascã cum

le venea.
Trupul femelelor e carne de folosinþã
însã trupul masculilor pretinde respect.

Pãi cum nu”
Asta le e morala. Dacã o femeiuºcã de

stradã
ar fi asasinat pe unul dintre ei
n-ar judeca-o consideratã imaturã.
Dar cu adevãrat cu adevãrat cu adevãrat

cea prin care tu însuþi te considerai un
diferit

nu era diversitatea ta.
Adevãrata ta diversitate era poezia.
Aceea era ultima raþiune a urii lor
fiindcã poeþii sunt sarea pãmântului
ºi ei vor pãmântul sterp –
În realitate, EI sunt contra-naturii.
Iar tu eºti naturã: Poezie, adicã naturã.
ªi aºa tu acum þi-ai tãiat singur coarda
Nu te mai îngrijeºti de ziare
– rugãciune de dimineaþã – cu crizele de

guvern
ºi prãbuºirile lirei ºi decretoaiele ºi decre-

þelele
ºi legile ºi maxi-legile. Eu sper
cã o ultimã singurã graþie îþi mai rãmâne

încã – un strop –
adicã sã râzi ºi sã surâzi. Ca tu de-acolo

unde eºti
– dar o clipã încã – de-acolo, din NICI-

UNDE
unde te gãseºti acum în trecere –
ca tu sã surâzi ºi sã râzi de profiturile ºi

de speculaþiile ºi de
averile lor acumulate ºi de fugile de capi-

tal ºi taxe evazive
ºi de carierele lor etc.
Ca tu sã poþi râde ºi surâde de ele pentru

o clipã
mai înainte de a te întoarce
în Paradis.
Tu erai un sãrac
ªi mergeai cu Alfa cum merg cei sãraci
în frumoasele tale veºminte de provincial

ultima modã
precum copiii ce se ostenesc sã parã mai

bogaþi decât alþii
din nevoia de iubire pentru ceilalþi.
În realitate tu asta râvneai: sã fii egal cu

ceilalþi ºi
în schimb ieri nu mai erai. DIFERIT, dar

de ce?
Fiindcã erai un poet.
Iar asta ei nu-þi iartã: sã fii un poet.
Însã tu râzi (de asta).
Lasã-le ziarele ºi mijloacele lor de masã

ºi du-te de-aici cu poeziile tale solitare
în Paradis.
Oferã cartea ta de poezii paznicului Para-

disului
ºi vei vedea cum se deschide înainte-þi
poarta de aur.

Pier Paolo, prietenul meu.

Roma, 13 februarie 1976.

Pier Paolo Pasolini
Rugã Mamei Mele

E greu de spus cu cuvinte de fiu
acest lucru cuiva cãruia în suflet prea

puþin îi seamãn.
Tu eºti singura pe lume ce ºtie ceea ce a

fost mereu
în sufletul meu, înainte de orice altã iubi-

re.
De-aceea trebuie sã-þi spun ceea ce e în-

fricoºãtor de ºtiut:
e înãuntru graþia ta ce-mi naºte angoasa.
Eºti de neînlocuit. De aceea damnatã sin-

gurãtãþii
e viaþa ce mi-ai dãruit. Nu vreau sã fiu

singur.
Am o nesfârºitã foame de iubire, de iubi-

rea de trupuri fãrã suflet.
Fiindcã sufletul e în tine, eºti tu, însã tu
eºti mama mea ºi iubirea ta e sclavia mea:
mi-am petrecut copilãria sclav al acestui

înalt
simþ, iremediabil, de o consacrare fãrã

margini.
Era unicul mod de a simþi viaþa,
unicul fel, unica formã: acum s-a sfârºit.
Supravieþuim: ºi e tulburarea
unei vieþi renãscute în afara raþiunii.
Mã rog þie, ah, mã rog þie: a nu dori sã

murim.
Sunt singur aici, cu tine, într-un aprilie

ce va veni….
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În implementarea Legii nr.248/2015, pri-
vind stimularea participãrii în învãþãmântul
preºcolar a copiilor provenind din familii de-
favorizate, au apãrut modificãri importante,
potrivit H.G. nr.626/31.08.2016.

«Am trimis adresã cãtre toate unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar din judeþul
Dolj, în care sunt specificate schimbãrile
survenite. Astfel, cererea de participare poa-
te fi, de acum, fãcutã pe perioada anului
ºcolar, putând fi depusã inclusiv la primã-
ria localitãþii în a cãrei razã teritorialã lo-
cuieºte efectiv familia. De asemenea, sus-
pendarea dreptului la tichetul social pentru
grãdiniþã nu necesitã dispoziþie scrisã a pri-
marului, iar cadrul didactic este cel care
propune cazurile excepþionale cãtre condu-
cãtorul unitãþii de învãþãmânt. În cazul în
care nu existã hotãrâre de stabilire a domi-
ciliului copilului, situaþia de fapt va fi pro-

Modificãri în aplicarea
programului
„Fiecare copil în grãdiniþã”

Continuã ºi în acest an ºcolar implementarea programu-
lui de stimulare a participãrii copiilor, provenind din familii
defavorizate, în învãþãmântul preºcolar, binecunoscutul pro-
gram „Fiecare copil în grãdiniþã”. Proiectul este desfãºurat
în parteneriat – Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice ºi Asociaþia „OvidiuRo”. Au apãrut ºi câteva
modificãri în metodologia de aplicare, toate fiind fãcute cu-
noscute în timp utile de pãrþile implicate în proiect.

Program de siguranþãProgram de siguranþãProgram de siguranþãProgram de siguranþãProgram de siguranþã
pentru elevii din clasa Ipentru elevii din clasa Ipentru elevii din clasa Ipentru elevii din clasa Ipentru elevii din clasa I

ªi în acest an ºcolar, se va desfãºura
proiectul „ªcoala siguranþei –Tedi”, des-
tinat elevilor din clasa I, în vederea îmbu-
nãtãþirii condiþiilor de siguranþã ale aces-
tora acasã, la ºcoalã, în timpul liber. Pro-
gramul are la bazã Protocolul de colabo-
rare nr.306/29.07.2016, încheiat între
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice ºi S.C. TYMBARK MASPEX
ROMÂNIA S.R.L.

 „Înscrierea în proiect, care se va în-
cheia pe 9 octombrie, se realizeazã de cã-
tre învãþãtorul clasei participante, pe site-
ul www.scoalatedi.ro, iar suportul didac-
tic pentru cadrele didactice vor fi trans-
mise de organizatori, prin poºtã, ºcolilor
înscrise în proiect, în perioada 24 octom-
brie – 6 noiembrie. Modalitatea de imple-
mentare ºi frecvenþa activitãþilor propuse
rãmân la latitudinea fiecãrui cadru didac-
tic participant, astfel încât, la finalul anu-
lui ºcolar, sã fi fost parcurs întregul con-
þinut educaþional. Lunar, corpul profeso-
ral participant va încãrca, pe site-ul amin-
tit, dovezile activitãþilor desfãºurate, iar
cele mai active trei ºcoli participante vor
fi premiate”, a declarat prof. Simona
Chiriþã, inspector ºcolar pentru activitãþi
extra-ºcolare în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

batã prin anche-
tã socialã, stimu-
lentul fiind acor-
dat pãrintelui
care are în îngrijire copiii. De asemenea,
prin O.U.G. nr. 14/11.05.2016, publicatã
în Monitorul Oficial nr.368/12.05.2016, se
eliminã vârsta maximã (6 ani) ºi minimã (3
ani) pentru care se acordã tichetul social
pentru grãdiniþã. În anul ºcolar 2016/2017,
Asociaþia „OvidiuRo” va acoperi, în limita
fondurilor disponibile, costurile tichetelor
sociale pentru copiii aflaþi în imposibilita-
tea de a beneficia de lege, din cauza unui
CNP, implicit a unui certificat de naºtere,
absenþa unui reprezentant legal», a decla-
rat prof. Monica Sunã, inspector de spe-
cialitate al ISJ Dolj.

Completarea vine din partea „OvidiuRo”,
cu menþiunile de rigoare: „Condiþiile pe care

trebuie sã le îndeplineascã preºcolarii aflaþi
în astfel de situaþii (fãrã CNP sau lipsa unui
reprezentant legal – n.r.) sunt: începerea
demersurilor legale pentru rezolvarea situa-
þiei în care se aflã, cu sprijinul Serviciului
Social al Primãriei; reprezentantul copilului
sau al familiei întocmeºte un dosar care con-
þine cerere ºi declaraþie pe propria rãspun-
dere, dovada înscrierii copilului la grãdiniþã,
documentele justificative privind componen-
þa familiei ºi veniturile acestora. Dacã în lo-
calitatea dumneavoastrã existã familii aflate
în astfel de situaþii, vã rugãm sã le transmi-
teþi celor de la „OvidiuRo”, printr-un e-mail
la adresa gradiniþa@ovid.ro”.

CRISTI PÃTRU
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Filarmonica „Oltenia”, în parteneriat cu Kon-
zertdirektion „Neue Sterne Classical Artists”, or-
ganizeazã astãzi, de la ora 19.00, Gala Tineri-
lor Pianiºti (I). În compania Orchestrei Simfo-
nice a instituþiei, condusã de dirijorul Alexei Ga-
lea, evolueazã soliºtii Nikita Averin, Igor An-
dreev (Federaþia Rusã), Viktoria Bake (Leto-
nia), Ze Yue Yang (China) ºi Marie Kyone (Ja-
ponia). Programul cuprinde lucrãri de J.S. Bach
(Concertul nr. 5 în Fa minor, BWV 1056), W.A.
Mozart (Concertul nr. 17 în Sol major, K. 453 ºi
Concertul nr. 20 în Re minor, K. 466), L. van
Beethoven (Concertul nr. 1 în Do major, op. 15
– partea I). Biletele costã 20 lei (15 lei pentru
elevi, studenþi, pensionari).

Alexei Galea Cavallazzi s-a nãscut în Malta,
în 1979. A studiat vioarã ºi pian la Purcell School

Gala Tinerilor Pianiºti
din Londra, iar în 2001 a absolvit Pembroke Col-
lege din cadrul Universitãþii Oxford (specializa-
rea Muzicologie). A urmat ºi cursurile Conserva-
torului din Moscova: pian cu Viktor Merzhanov
ºi Yuri Didenko, muzicã de camerã cu Alexandr
Rudin. A cântat în sãli de prestigiu din Moscova,
în orchestre din Marea Britanie, Germania, Ucrai-
na ºi Malta. A fost membru în juriile unor con-
cursuri de pian în Ucraina ºi Germania. În pe-
rioada 2010-2012 a studiat dirijatul de orchestrã
cu prof. Steffen Leissner la Hochschule fur Mu-
sik „Carl Maria von Weber” în Dresda ºi cu Ale-
xander Maschat la Viena. Este fondatorul Valletta
Piano Festival ºi co-fondator al Fundaþiei pentru
Culturã din Malta. A fost distins de Parlamentul
rus cu Medalia Federaþiei Ruse pentru contribu-
þia la dezvoltarea relaþiilor culturale ruso-malteze.

Devenit deja o tradiþie ºi orga-
nizat de Laboratorul de Restau-
rare ºi Conservare din cadrul
Muzeului Olteniei, în parteneriat
cu Reþeaua Naþionalã a Muzeelor
din România (RNMR) ºi Comi-
tetul Naþional Român al ICOM
(The International Council of
Museum), cu sprijinul Consiliu-
lui Judeþean Dolj, „Salonului
Naþional de Restaurare 2016 –

Gala Restaurãrii Româneºti”
prezintã piese din patrimoniul cul-
tural românesc mobil, restaurate
în perioada 2015-2016, prin uzi-
tarea celor mai noi tehnici ºi ma-
teriale pentru investigare/ con-
servare/ restaurare în domeniile
ceramicii, textilelor, hârtiei vechi
ºi metalului.

Laboratorul din Craiova,
„recunoscut ca centru

de referinþã al restaurãrii”
„La Craiova existã o elitã a re-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Foarte multã migalã ºi cunoºtinþe din foarte
multe domenii – istorie, istoria artei, chimie, fizi-
cã ºi nu numai. De asemenea, rãbdare – ore de
aºteptare ºi ore de stat la microscop. Apoi, hotã-
râri responsabile vizavi de metoda de lucru. Toate
la un loc înseamnã munca de restaurare”, a decla-
rat, ieri, Simona Gheorghe, expert restaurator în
cadrul Laboratorul de Restaurare ºi Conservare
al Muzeului Olteniei, cu prilejul deschiderii la Cra-
iova a „Salonului Naþional de Restaurare 2016 – Gala

staurãrii româneºti, care astãzi
prezintã aceastã expoziþie. Elita re-
stauratorilor este, într-un fel, er-
meticã. Sã îþi gãseºti un loc în ea
înseamnã foarte multã muncã. Sã
doreºti sã ajungi în acest sistem
al restauratorilor ºi sã primeºti le-
gitimitate la nivel naþional ºi inter-
naþional înseamnã pur ºi simplu
sã fii extraordinar de bun. În-
seamnã sã ai expertiza necesarã

de a împãrtãºi cu colaboratorii tãi
acest know-how colectiv care
aduce schimbare ºi inovaþie. Ceea
ce a reuºit Laboratorul de Resta-
urare ºi Conservare al Muzeului
Olteniei este exact acest lucru: a
intrat în elita restauratorilor din
þarã, fiind recunoscut la nivel na-
þional ºi internaþional ca centru de
referinþã al restaurãrii”, a preci-
zat, ieri, la vernisajul expoziþiei,
Carmen Pãun, ºef Departament
Marketing ºi Comunicare în
cadrul muzeului.

Laboratorului de Restaurare ºi

Conservare al Muzeului Olteniei
are o activitate de 41 de ani, con-
cretizatã în mii de obiecte de pa-
trimoniu cultural naþional  salvate
de la distrugere, sute de ore de
cercetare ºtiinþificã reflectatã în
participarea la reuniuni (inter)na-
þionale ºi în publicaþii de speciali-
tate. Importanþa sa a fost recu-
noscutã ºi prin faptul cã a fost
acreditat la nivel naþional pentru a
asigura stagiul de practicã al re-
stauratorilor debutanþi din reþea-
ua Ministerului Culturii.

Piesele expuse,
însoþite de imagini dinainte

ºi din timpul restaurãrii
Vizitatorii regãsesc în expo-

ziþie numeroase icoane, cãrþi
vechi, picturi în ulei, ca ºi o mul-
þime de obiecte din diverse alte
materiale, ce aduc cu ele, în mi-
cul muzeu al restaurãrii patrimo-
niului naþional din Sala „ªtefan
Ciuceanu”, o întreagã istorie.
Reprezentative sunt vasele de lut
din epoca dacicã, aparþinând Mu-
zeului Civilizaþiei Dacice ºi Ro-
mane Deva, ca ºi cele din neoli-
tic – cultura Cucuteni, de la Mu-
zeul de Istorie a Moldovei Iaºi.
De asemenea, un ºtergar de pa-
radã, din cânepã ºi lânã, de la
1786, din patrimoniul Complexu-
lui Naþional Muzeal ASTRA Si-
biu, o ladã de zestre de la 1726
aparþinând Muzeului de Etnogra-
fie Braºov ori un ansamblu de
ornamente din lemn de tei (1791),
deþinut de Muzeul Parohiei din
comuna Rãºinari (Sibiu).

Spectaculoase rãmân aparatul
de proiecþie cinematograficã (din

metal, azbest, lemn ºi sticlã), da-
tat secolul XX ºi restaurat la Mu-
zeul Olteniei, un epitaf (picturã pe
pânzã) de la 1838, dintr-o colec-
þie particularã, ori douã perechi de
pantofi din piele cu broderie, de
la 1750. De asemenea, sunt pre-
zentate statuete de alabastru ºi
ceasuri de perete cu mecanism –
datate secolul al XVII-lea, diver-
se piese din metal, manuscrise,
costume etc. Vizitatorul va vedea
în expoziþie nu numai piesele de
patrimoniu, ci ºi – proiectate pe
patru ecrane video – imagini ale
lor dinainte ºi din timpul proce-
sului de restaurare.

„Fiecare obiect,
pentru fiecare restaurator,

înseamnã o relaþie specialã”
Despre ceea ce înseamnã mun-

ca unui restaurator ºi câtã impor-

tanþã are pentru el o astfel de expo-
ziþie, care îi promoveazã meritele,
a vorbit la deschiderea expoziþiei
drd. Simona Gheorghe, expert re-
staurator (ceramicã, sticlã ºi por-
þelan) în cadrul Laboratorul de Re-
staurare ºi Conservare al Muzeului
Olteniei: «Munca restauratorului
este complexã ºi comparatã destul
de des cu cea a unui medic, iar obli-
gatoriu „operaþia” trebuie sã reu-
ºeascã. Fiecare obiect, pentru fie-
care restaurator, înseamnã o relaþie
specialã. Totul porneºte de la a afla
absolut orice detaliu despre el ºi is-
toricul lui, condiþiile pânã la ajun-
gerea la noi – dacã a fost într-un
ºantier arheologic, dacã a fost de-
pozitat undeva pentru foarte multã
vreme etc. ªi tot ceea ce putem
face pentru piesa respectivã are le-
gãturã cu salvarea ei ºi pãstrarea
pentru generaþiile ce urmeazã».
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Restaurãrii Româneºti”. Evenimentul reuneºte pes-
te o sutã de piese de patrimoniu naþional, prove-
nind din 25 de instituþii muzeale, religioase sau
colecþii particulare din þarã. Printre cele mai spec-
taculoase se aflã un aparat de proiecþie cinemato-
graficã din secolul trecut, un epitaf de mari di-
mensiuni datat 1838 ºi douã perechi de pantofi cu
broderie de la 1750. Salonul este deschis în Sala
„ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei (clãdirea
nouã) ºi poate fi vizitat pânã în luna decembrie.
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Uniunea Europeanã aprobã
iniþierea procesului de admite-
re a Bosniei-Herþegovina

Reprezentanþii celor 28 de
state membre ale Uniunii
Europene au dat aviz favora-
bil, ieri, cererii de aderare a
Bosniei-Herþegovina, în
cadrul unui proces îndelun-
gat de admitere în Blocul
comunitar. Uniunea Europea-
nã a stabilit cã Bosnia-
Herþegovina, care a depus
cererea de aderare în februa-
rie, a înregistrat progrese în
aplicarea reformelor necesa-
re, astfel cã solicitarea de
începere a procesului de
admitere a fost admisã.
Comisia Europeanã urmeazã
sã evalueze situaþia Bosniei-
Herþegovina ºi sã stabileascã
ce condiþii rãmân de îndepli-
nit pentru a deveni membrã
a Uniunii Europene. “Bos-
nia-Herþegovina trebuie sã
continue reformele socio-
economice, în domeniul
statului de drept ºi al admi-
nistraþiei publice”, a transmis
Consiliul Uniunii Europene.

Un avion israelian a doborât o
dronã a miºcãrii Hamas în
largul Fâºiei Gaza

Un avion militar israelian
a doborât, ieri, o dronã
aparþinând organizaþiei
islamiste Hamas, în largul
Fâºiei Gaza, în timp ce
armata israelianã a împuºcat
mortal un palestinian care a
încercat sã atace militari
israelieni, informeazã coti-
dianul Times of Israel.
“Drona a fost monitorizatã
de Forþele Aeriene israelie-
ne din momentul decolãrii
din Fâºia Gaza. A fost dobo-
râtã de un avion de vânãtoa-
re F-16 dupã doar câteva
minute de zbor. Nu a pã-
truns niciun moment în
spaþiul aerian israelian”, a
transmis armata israelianã.
Autoritãþile israeliene nu au
oferi detalii despre dimen-
siunile ºi tipul dronei,
precizând doar cã aparþine
organizaþiei islamiste
Hamas, care deþine contro-
lul asupra teritoriului
palestinian Fâºia Gaza.
“Hamas a demarat de doi
ani programe de fabricare a
dronelor militare”, a expli-
cat colonelul Peter Lerner,
un purtãtor de cuvânt al
armatei israeliene. Într-un
alt incident, un militar
israelian a fost atacat marþi
cu un cuþit de un militant
palestinian, în apropierea
coloniei Bani Na’im, situatã
în Cisiordania. Agresorul a
fost împuºcat mortal de
armata israelianã.

Statele Unite nu ar trebui “sã
adãposteascã un terorist” precum
clericul musulman Fethullah Gu-
len, iar activitãþile acestuia ar tre-
bui interzise în întreaga lume, a
declarat preºedintele turc Recep
Tayyip Erdogan în cadrul unui in-
terviu acordat agenþiei de ºtiri Reu-
ters. Gulen, care trãieºte de aproa-
pe douã decenii într-un exil auto-
impus în SUA, este acuzat de au-
toritãþile de la Ankara cã ar fi or-
chestrat tentativa de loviturã de stat
din Turcia care a avut loc în luna
iulie, însã clericul neagã vehement
aceste acuzaþii. Autoritãþile ameri-
cane au anunþat cã îl vor extrãda
pe Gulen doar dacã Turcia prezin-
tã dovezi care sã susþinã cererea
de extrãdare. “Dacã Washingtonul
este aliatul nostru strategic ºi par-
tener în NATO (...) atunci nu ar
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“foarte dureros” pentru Marea Britanie“foarte dureros” pentru Marea Britanie“foarte dureros” pentru Marea Britanie“foarte dureros” pentru Marea Britanie“foarte dureros” pentru Marea Britanie
Robert Fico, premierul Slova-

ciei, a declarat cã Uniunea Euro-
peanã se va asigura cã procesul

de ieºire al Marii Britanii din Blo-
cul comunitar va fi unul “extrem
de dureros”. Robert Fico a afir-

mat cã Marii Britanii nu i se va
permite sã transforme muncito-
riii care fac parte din statele mem-
bre UE în “cetãþeni de clasa a
doua”, în timp ce statul britanic
încã se bucurã de beneficiile pie-
þei libere. Acesta a declarat pu-
blicaþiei Financial Times cã “va
fi foarte dificil pentru Marea Bri-
tanie, foarte dificil”. Potrivit lui
Fico, Uniunea Europeanã va fo-
losi Brexitul pentru a demonstra
celorlalte state membre importan-
þa rãmânerii în UE. Fico a adãu-
gat cã deºi o respectã pe There-
sa May, premierul Marii Britanii,
nu invidiazã poziþia actualã a
acesteia. Alãturi de ceilalþi mun-
citori din UE, Slovacia va solici-

ta “tratament egal” pentru cetã-
þenii slovaci care lucreazã în
Marea Britanie. Potrivit lui Fico,
în Europa de Est existã o stare
de “nervozitate ºi teamã” în pri-
vinþa liberei circulaþii a muncito-
rilor UE în Marea Britanie. Pre-
mierul Theresay May a refuzat
sã garanteze statutul cetãþenilor
UE din Marea Britanie, dar a in-
sistat asupra faptului cã doreºte
ca aceºtia sã rãmânã în statul
britanic, în cazul în care ºi brita-
nicii sunt respectaþi în celelalte
statele membre UE. În prezent
existã peste un milion de munci-
tori din Europa de Est în Marea
Britanie, care se bucurã de drep-
turile de ºedere.

Rusia ar putea invada Europa în 48 de ore,
avertizeazã un general britanic

Generalul Richard Barrons,
fost ºef al Comandamentului in-
terarme britanic, susþine cã Eu-
ropa ar putea fi supusã unui atac
iminent din partea Rusiei, putând
mobiliza avioane, nave de rãzboi
ºi trupe militare în 48 de ore, po-
trivit The Independent. Conform
lui Barrons, dacã un posibil atac
este dorit de statul rus, NATO se
aflã la luni distanþã de a putea con-
tracara în mod efectiv. Fostul
ºeful al Comandamentului inter-
arme britanic a avertizat în privinþa
eºecului statelor precum Franþa,
Germania ºi Italia de a lua în se-
rios agresivitatea rusã, care ar
putea conduce la o posibilã pier-
dere unor teritorii terestre, mari-
ne ºi aeriene din Europa. Statele
care se învecineazã cu Rusia se
tem de o ameninþare din partea

statului rus, dar considerã cã
aceasta nu este o prioritate pen-
tru þãrile din sudul ºi centrul Eu-
ropei. Majoritate statelor din Blo-
cul comunitar sunt concentrate
asupra ameniþãrilor teroriste ºi

crizei imigranþilor, în pofida fap-
tului cã Moscova investeºte în
capabilitãþi militare care pot riva-
liza cu arsenalul NATO. “Dacã
enumeri întreaga capacitate mili-
tarã NATO, aceasta o depãºeºte

pe cea rusã, dar din cauza faptului
cã acestea sunt inactive, apare o
ocazie favorabilã... Rusia ºi-ar pu-
tea folosi forþele militare mai slabe
pentru a tachina NATO într-un fel
în care cei din urmã ar putea fi
presaþi sã riposteze”, a afirmat
Barrons. Anexarea Crimeei la teri-
toriul rus ºi exerciþiile militare din
Ucraina sunt condamnate la nivel
internaþional, dar comportamentul
provocator al Rusiei nu a reuºit sã
stimuleze NATO sã creeze un plan
de opoziþie credibil împotriva unei
posibile invazii ruse. Existã propu-
nerea de a suplimenta 1.000 de
militari NATO în statele baltice ºi
Polonia, dar aceastã acþiune a fost
criticatã pentru lipsa unui suport
militar real, sau conturarea unor
reguli clare în faþa unui posibil atac
din partea Moscovei.

Recep TRecep TRecep TRecep TRecep Tayyip Erdogan: Statele Unite nu ar trebuiayyip Erdogan: Statele Unite nu ar trebuiayyip Erdogan: Statele Unite nu ar trebuiayyip Erdogan: Statele Unite nu ar trebuiayyip Erdogan: Statele Unite nu ar trebui
sã adãposteascã un terorist  precum Gulensã adãposteascã un terorist  precum Gulensã adãposteascã un terorist  precum Gulensã adãposteascã un terorist  precum Gulensã adãposteascã un terorist  precum Gulen

trebui sã lase un terorist ca Gulen
sã-ºi administreze organizaþia”, a
declarat Erdogan. Liderul turc a
mai afirmat cã în caz de necesita-
te, starea de urgenþã, declaratã în
urma loviturii de stat, ar putea fi
extinsã dupã trecerea primelor trei
luni. “Poate fi prelungitã cu trei
luni, sau o lunã, ori chiar mai mult
(...) susþinãtorii lui Gulen
s-au infiltrat peste tot (...)
vom continua sã identifi-
cãm ºi sã arestãm com-
plotiºtii (...) prelungirea
stãrii va ajuta acest pro-
ces”. Cât priveºte nego-
cierile privind aderarea
Turciei la Blocul comu-
nitar, Erdogan a acuzat
Uniunea Europeanã cã nu
ºi-a îndeplinit obligaþiile
faþã de Ankara. “Turcia

ºi-a þinut promisiunile în ceea ce
priveºte procesul de aderare la UE
(...) este o cale cu douã sensuri ºi
UE ar trebui sã-ºi îndeplineascã
promisiunile (...) Nu am încheiat
acest proces (...) Am vrea ca UE
sã fie sincerã în ceea ce priveºte
acest proces”, a afirmat preºedin-
tele turc. Liderul de la Ankara a

vorbit ºi despre situaþia din Siria,
acesta afirmând cã îndepãrtarea lui
Bashar al-Assad este singura cale
ce permite restaurarea pãcii în þara
devastatã de rãzboi. Turcia spriji-
nã rebelii care luptã împotriva re-
gimului Assad ºi gãzduieºte apro-
ximativ 2.7 milioane de refugiaþi si-
rieni. “Viitorul Siriei ar trebui sã fie

decis de propriul popor
(...) De ce acest ucigaº
(Assad n.red.) este susþi-
nut de unele state?”, a spus
Erodgan, care a adãugat cã
„Assad nu trebuie sã fie
parte a perioadei de tran-
ziþie (...) lumea ar trebui
sã gãseascã o soluþie care
sã nu-l includã pe Assad
(...) integritatea teritorialã
a Siriei ar trebui sã fie res-
pectatã de alte state”.
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Berzele
Ora:  21:00

Gen film: Animaþie, Comedie, Familie, Fantastic

#Selfie 69
Ora: 14:00, 21:00

Gen film: Comedie

Bridget Jones însãrcinatã
Ora: 16:00

Gen film: Comedie, Romantic

Nerve: Adevar sau provocare
Ora: 19:00

Gen film: Aventuri, Crima, Mister, SF, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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X-Men 2
Se difuzeazã la HBO, ora 23:40

In aceasta continuare a blockbuste-
rului X-Men (2000) este reluata
aventura mutantilor, care fac echi-
pa in acest film cu noi colegi, Ice
Man si Pyro pentru a lupta impotri-
va unei amenintari comune la
adresa umanitatii si a mutantilor.
Inamicul lor comun este William
Stryker, si a sa mana dreapta Lady
Deathstrike.
In acelasi timp Academia Mutanti-
lor condusa de Profesorul X, este
atacata de forte militare, iar vechiul
coleg si inamic al Profesorului,
Magneto evadeaza din inchisoarea
de maxima securitate in care a fost
lasat la sfarsitul primului film.

Necunoscutul
 Se difuzeazã la Antena 1, ora 20:30

Doctorul Martin Harris (Liam
Neeson) pleaca alaturi de
soþia sa (January Jones) în
Berlin pentru a participa la o
conferinþa de specialitate. În
urma unui accident cumplit
de maºina, Martin se trezes-
te pe un pat de spital, con-
fuz ºi fara sa aiba idee cum
a ajuns acolo. La scurt timp,
constata stupefiat ca nimeni
nu îl recunoaºte ºi este
privit ca un strain chiar ºi de
catre soþia lui.

Cu lumea in cap
Se difuzeazã la TVR 1,  ora   23:10

Meg Tilly si Christine Lahti sunt
vedetele acestui film despre prietenia
dintre doua femei, o poveste care
aminteste oarecum de o alta productie
foarte bine primita de public si critica
- “Thelma si Louise”. Marianne (Meg
Tilly) tocmai a ramas fara nici un
adapost, fugind de violentul ei sot.
Darly (Christine Lahti) este o chelneri-
ta plina de viata, fosta dansatoare de
striptease, care evoluase cu numele
de scena Pillow Talk. Darly ia drumul
spre Alaska, pentru a revendica o
casa ce a fost construita pentru ea, si
pentru a se intoarce la familia pe care
o parasise cu 18 ani in urma.

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 21 septembrie
07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeste corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Destine si asasinate pe

scena politica româneasca
10:00 Dosar România (R)
11:00 Detectiv fara voie
12:00 Teleshopping
12:30 Filipovenii si cazacii lui

Nekrasov
13:00 Fara eticheta
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convietuiri
16:55 Profesionistii... cu Eugenia

Voda (R)
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Destine si asasinate pe

scena politica româneasca
22:00 Serviciul omoruri
23:10 Cu lumea in cap
01:00 Detectiv fara voie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Superconsumatorul (R)
03:40 Filipovenii si cazacii lui

Nekrasov (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastra
05:35 Garantat 100% (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imn

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Drumul lui Lese (R)
09:00  Fara compromisuri (R)
09:50 Cartea cea de toate zilele
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 La fix
11:05 Carpatii, Plamânul

Europei
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Piersic Show
13:30 Legile afacerilor (R)
14:10 5 minute de stiinta
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritatilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:55 Carpatii, Plamânul

Europei
16:00 Handbal feminin
17:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:00 Ora de stiri
18:55 Carpatii, Plamânul

Europei
19:00 Fara compromisuri
19:55 Scandal internaþional
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 La birou
00:00 La birou
00:30 Piersic Show (R)
01:30 Mic dejun cu un campion (R)
02:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:30 Locuri, oameni si comori (R)
03:00 La fix (R)
04:00 D'ale lu' Mitica (R)
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de stiinta
06:00 Ora de stiri (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

08:15 Max
10:05 Autoportretul unei fete

cuminþi
11:30 Adio, dar ramân cu tine!
13:20 Filme ºi vedete
13:50 Corul de baieþi
15:35 De la 5 la 7
17:15 Coºarii
19:00 Jucatorii
19:30 Directori adjuncþi
20:00 Întors pe dos
21:35 Premiile Emmy 2016 -

versiunea editata
23:40 X-Men 2
01:55 ªefi de coºmar 2
03:45 Aventuri în Mexic
05:20 Cai putere
06:00 Corul de baieþi

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 Visuri la cheie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 Stirile Pro Tv
00:00 Doi barbaþi ºi jumatate
01:00 Prison Break
02:30 Vorbeste lumea (R)
04:00 La Maruta (R)
05:30 Lectii de viata (R)
06:15 Ce spun românii (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 Vorbeste lumea (R)

07:30 Ce spun românii (R)
08:30 La bloc (R)
11:00 Vacanþa la Paris (R)
13:15 Amicul Joey (R)
15:30 La bloc
17:45 Silverado
20:30 A Good Man
22:45 Ultima ºansa
00:45 Douasprezece dezastre
02:30 Cine A.M.
04:45 Stuart Little
05:30 Amicul Joey (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 Necunoscutul
23:00 Un show pacatos
01:00 Necunoscutul (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
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! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
22:30 WOWBiz (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trasniþi din NATO (R)
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 Trasniþi din NATO
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotasilor
22:30 Trasniþi din NATO
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gateºte mai

bine (R)
01:30 Cronica cârcotasilor (R)
03:15 Cireasa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
04:30 Mondenii (R)
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

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 UEFA Champions

League: Real Madrid - Maches-
ter City

15:00 Stiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Roma - CFR Cluj
17:30 Ora exacta în sport
18:00 Stiri Sport.ro
18:30  Ora exacta în sport
19:00 Da-i bataie! Local

Kombat
21:00 Stiri Sport.ro
22:00 Fight Night Brasov:

"Munte de bataie"
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
02:30 Stiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
UNITATEA Medico Socialã Ceta-

te, cu sediu în localitatea Cetate,
str.Calea Severinului, nr.117, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocu-
parea a 2 posturi contractual vacante
de: Numele funcþiei: infirmier. Concur-
sul se va desfãºura astfel: Proba scri-
sã în data de 18.10.2016, ora 10,00,
Proba practicã în data de 20.10.2016,
ora 10,00. Condiþii generale de parti-
cipare la concurs: -are cetãþenia ro-
mânã, cetãþenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic Euro-
pean ºi domiciliul în România; -cu-
noaºte limba românã, scris ºi vorbit;
-are vârsta minimã reglementatã de
prevederile legale; -are capacitate
deplinã de exerciþiu; -are o stare de
sãnãtate corespunzãtoare postului
pentru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate; -îndeplineºte con-
diþiile de studii ºi, dupã caz, de vechi-
me sau alte condiþii specifice potrivit
cerinþelor postului scos la concurs; -
nu a fost condamnatã definitiv pen-
tru sãvârºirea unei infracþiuni contra
umanitãþii, contra statului ori contra
autoritãþii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã înfãptui-
rea justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvâr-
ºite cu intenþie, care ar face-o incom-
patibilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit rea-
bilitarea. Condiþii speciale de partici-
pare la concursul de infirmier: -studii
medii; -curs de infirmiere sau ºcoala
postlicealã de asistenþi medicali ge-
neraliºti. Candidaþi vor depune dosa-
rele de participare la concurs în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la publi-
carea anunþului in Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Unitãþii Medico
Sociale Cetate.  Relaþii suplimentare la
sediul: Unitãþii Medico Sociale Cetate,
persoana de contact: Cionac Stella, te-
lefon: 0251/364.003, fax:0251/364.003, E-
mail: ums.cetate@yahoo.com.

Anunþul tãu!

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

ªCOALA Gimnazialã „Sf.Du-
mitru” cu sediul în loc. Craiova,
str. Unirii, nr. 162, organizeazã
concurs pentru ocuparea  unui
post contractual  aprobat prin HG
nr.286/2011, modificat ºi comple-
tat de HG nr.1027/2014, în cadrul
instituþiei. Denumirea postului:
muncitor de întreþinere/fochist-
post temporar vacant contractual
pe perioadã determinatã. Condi-
þii specifice de participare la con-
curs: Nivelul studiilor: medii sau
profesionalã, vechime în meserie-
minim 3 ani într-o unitate de învã-
þãmânt preuniversitarã, -autoriza-
re ca fochist la cazane de apã cal-
dã ºi cazane de abur- avizatã ºi
actualizatã de ISCIR. Depunere
dosare pentru concurs: 21-27
septembrie 2016, orele 9.00-15.00
la sediul ºcolii. Concursul se va
desfasura la sediul din Str.Unirii,
nr.162, Craiova, astfel: -proba
scrisã- data de 06.10.2016, ora
9,00, -proba practicã- data de
06.10.2016, ora 11,30, -proba de
interviu- data de 06.10.2016, ora
13,00. Persoana de contact: Sora
Teodora- tel. 0251/253.175.

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
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
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.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
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Comuna Carcea organizeazã în data de
05.10.2016, ora 1200, licitaþie publicÎ deschisã cu
oferta in plic sigilat în vederea închirierii spaþii-
lor cu destinaþia de cabinete medicale din in-
cinta Dispensarului uman ºi Farmaciei –Centrul
medical situat în comuna Cârcea, str. Aeropor-
tului, nr. 124.

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la
sediul Primãriei Cârcea, str. Aeroportului Nr. 45,
Cârcea, registratura, începând cu data publicãrii
anunþului.

Ofertele se depun la registratura Primãriei Câr-
cea, str. Aeroportului Nr. 45, Carcea, pânã la data
de 05.10.2016, ora 1000.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avan-
tajoasa din punct de vedere economic. Factorul
de evaluare este preþul cel mai ridicat (chiria cea
mai mare/mp/lunã).

Alte informaþii suplimentare se pot obþine la
numãrul de telefon 0251/458.121; 458.107, com-
partimentul financiar-contabil.

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 1310 pentru
programul Rabla. Tele-
fon: 0770/333.559.

Vând Dacia 1300 conve-
nabil, avantajos pentru pro-
gramul Rabla. Telefon:
0728/272.925 - Craiova.

STRÃINE
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Telefon:
0767/470.040.
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.

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.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate
recent, fãrã nici un de-
fect. 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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
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 su-
prapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidrau-
licã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 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 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/809.908.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 21 septembrie 2016

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

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

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.

CATRE,
CLUBURILE/ASOCIATIILE SPORTIVE DIN JUDETUL DOLJ

                     A.J.F.Dolj organizeaza in premiera ,,CAMPIONATUL  DE JUNIORI “sub denumirea
,,IMPREUNA PENTRU FOTBALUL DOLJEAN” destinat copiilor din satele , comunele ,orasele ju-
detutului Dolj unde sunt invitate sa participle  Cluburile si Asociatiile sportive din judetul Dolj .

         Acest campionat va incepe in anul 2016 si va lua sfarsit pe 01 iunie 2017 de ,,Ziua Copilului”,
cu aceasta ocazie vor fi premiati toti copiii participanti la aceasta competitie de AJF Dolj.

A)Scopul acestei competitii este:
        1.Dezvoltarea fotbalului juvenile(baieti si fete) si cresterea numarului de jucatori in judetul

Dolj.
        2.Cresterea substantiala de practicanti si de persoane implicate in fenomenul fotbalistic-fotbal

pentru toti.
B)Parteneri:
       1.Consilile Locale,Cluburile/ Asociatiile sportive din judetul Dolj.
C)Perioada:
       1. 2016 – 01 iunie 201
D)Loc de desfasurare:
           -In orasele ,comunele si satele din judetul Dolj pe terenurile de fotbal din localitate.
E)Participanti:
        -Cluburile si Asociatiile sportive din judetul Dolj.
F)Programul actiunii:
        -Categoriile de varsta,anul nasterii,numarul mingei,numarul de jucatori in teren,oficialul,tim-

pul de joc,etc conform tabel.
   Competitia se va organiza pe zone geografice.
  Legitimarile juniorilor si vizele anuale vor fi acordate gratuit   pentru campionatul 2016-2017.
   Arbitrajul:
- 1. Fiecare club/asociatie sportive va comunica AJF/CJA Dolj numele si prenumele celui care va

arbitra si va fi recunoscut ca Arbitru voluntar(profesor de sport,antrenor,jucator de fotbal).
- 2.Se va intocmi raport de joc la fiecare joc.
Asistenta medicala:
- Obligatoriu la fiecare joc va fi asigurata asistenta medicala(doctor/asistent)iar arbitru voluntar

nu va permite inceperea jocului daca nu exista cadru medical specializat.
Sistem:
        -                In functie de numarul de echipe se va juca fiecare cu fiecare sau sistem turneu.
                                                                                     Presedinte AJF Dolj,

Bogdan Silviu

Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând arbore motor nou
Dacia 1600, arc suspen-
sie spate Dacia papuc 5
locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei ,  4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã,
saltea copil. Telefon:
0770/298.240.

Vând macrame bej ghe-
me mari ºi gheme mici.
Telefon: 0785/959.809.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr Dicþionar En-
ciclopedic Român, Edi-
tura Politicã Bucureºti,
1964, Academia Re-
publicii Populare Ro-
mâne. Telefon: 0251/
548.870.
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.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate recent reno-
vat în zona Grãdinii
Botanice. Preþul zonei.
Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
Lichidatorul C.I.I. Toa-
der Ludmila anunþã
pierderea Certificatului
constatator emis potri-
vit Legii nr.359/2004,
fata de AMAPOWER
ROMANIA SRL, cu
sediul în Craiova,
Str.Brazda Lui Novac,
Nr.37, Bl.A9, Sc.1,
Ap.12, jud.Dolj, înre-
gistratã la Registrul
Comerþului de pe lan-
gã Tribunalul Dolj sub
n r . J 1 6 / 6 1 2 / 2 0 0 7 ,
CUI:21445206.
CONDOLEANÞE
Prof. Aristidie Gheor-
ghiu este alãturi de
d.na inspector ºcolar
Simona Ciulu la dece-
sul mamei. Sincere
condoleanþe!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Umilinþa anului pentru spor-
tul craiovean a fost eºecul hand-
balistelor în faþa nou-promova-

Digisport 1: Academica Clinceni – Fo-
resta Suceava, fotbal, Liga a II-a, ora 13;
Dacia Unirea Brãila – CSM Rm. Vâlcea,
fotbal, Liga a II-a, ora 15.30; FC Volun-
tari – „U” Craiova, fotbal, Liga I, ora 17;
Concordia Chiajna – FC Botoºani, fotbal,
Liga I, ora 20.30; FC Barcelona – Atletico
Madrid, fotbal, La Liga, ora 23.

Digisport 2: CSM Bistriþa – Jolidon
Cluj, Liga Naþionalã femininã de handbal,
ora 17.30; Beºiktaº – Uminho Braga, Liga
Campionilor, handbal masculin, ora 19;
Real Madrid – Villarreal, fotbal,  La Liga,
ora 21; Granada – Athletic Bilbao, fotbal,
La Liga, ora 23.

Digisport 3: Bologna – Sampdoria, fot-
bal, Serie A, ora 19; Swansea – Manches-
ter City, fotbal, Cupa Ligii Angliei, ora 21;
Northampton – Man United, fotbal, Cupa
Ligii Angliei, ora 23.45 (premierã).

Digisport 4: Tenis ATP 250 Open de
Moselle: ziua 2, ora 15; Lyon – Montpel-
lier, fotbal, Ligue I, ora 20; Juventus –

În etapa a 4-a din Liga Elitelor under 19,
Chindia Târgoviºte  a învins Universitatea
Craiova cu 2-1, pentru alb-albaºtri marcând
cãpitanul Hodea. Antrenorul Mugur Guºatu
a folosit formula: Vlad - Borþa, Ion, Bãloi,
Bogdan - Hodea, Enache- Gunie, Bârzan,
Constantin - Þoiu. Au mai intrat Ivan, An-
drei, Geanimu, Pacionel, Cârlig. Dupã 4 eta-
pe, Craiova ocupã locul 7, cu 6 puncte.

Craiovenii ºi-au luat revanºa în faþa celor
de la Chindia în Liga Elitelor Under 17, câº-
tigând cu 1-0, prin reuºita atacantului Zbo-
na. Antrenorul Daniel Mogoºanu a folosit
echipa: Bobonete- Manea, R.Constantines-
cu, Sima, Vadasis – ªerban - Niþuicã, Mi-
hãilã, Dobre, Gîrbiþã – Zbona. A mai intrat:
Cercel. Formaþia din Bãnie ocupã locul 4,
cu 7 puncte.

La juniori C, Progresul Bãileºti a învins
Universitatea Craiova cu 2-1, a marcat Du-
duianu pentru oaspeþi. Antrenorul Alin Dina
a jucat cu: Vodã – Nedelcu, Caliþoiu, Sârbo-
iu, Dumitra, Udrea, Tutunel, Tuþã, Dincã,

Rezultatele juniorilor ªtiinþeiRezultatele juniorilor ªtiinþeiRezultatele juniorilor ªtiinþeiRezultatele juniorilor ªtiinþeiRezultatele juniorilor ªtiinþei
Vanghelie, Buzatu. Au mai intrat: Diacones-
cu, Triculescu, Stanciu, Gheorghe.

La juniori D, Casa Bogdan – Universita-
tea Craiova 0-10. Au marcat: Capac 4,
Gheorghiade 2, L. Duþã 2, Lãcraru, Cîrpici.
Universitatea: Gãgeatu – Sârbu, Zaharia,
Nedelcu, B. Duþã, Cîrpici, Lãcraru, L. Duþã,
Capac. Au mai jucat: Gheorghiade, Tudor,
Sichitiu. Antrenor: Bogdan Budescu

La juniori E, Universitatea 1 Craiova –
Universitatea 2 Craiova 3-1. Au marcat: Lã-
pãdãtescu 2, Badea / Afronie. Universitatea
1: Gãgeatu – Lãpãdãtescu, V. Badea, P. Ba-
dea, Belu, Dan, Stanciu, Gherman. Antre-
nor: Nelu Petriºor

Universitatea 2: Vancea – Mirici, Burcea,
Predescu, Afronie, Naidin, Preoteasa, Puri-
cel, Predan. Antrenor: Bogdan Vrãjitoarea

La juniori G, Universitatea Craiova –
Casa Bogdan 13-1. Au marcat: Radu 7, Bã-
laºa 2, Galiceanu 2, Popescu, Oþel. Univer-
sitatea: Grecu – Popescu, Galiceanu, Radu,
Oþel, Bãlaºa, Brabiescu. Antrenor: Alin Dina

Sport la TV astãzi,
transmisii în direct

Cagliari, fotbal, Serie A, ora 21.45.
Dolcesport 1: FC Voluntari – „U” Cra-

iova, fotbal, Liga I, ora 17; Concordia
Chiajna – FC Botoºani, fotbal, Liga I, ora
20.30; FC Barcelona – Atletico Madrid,
fotbal, La Liga, ora 23.

Dolcesport 2: Academica Clinceni –
Foresta Suceava, fotbal, Liga a II-a, ora
13; Dacia Unirea Brãila – CSM Rm. Vâl-
cea, fotbal, Liga a II-a, ora 15.30; CSM
Bistriþa – Jolidon Cluj, Liga Naþionalã fe-
mininã de handbal, ora 17.30; Real Ma-
drid – Villarreal, fotbal,  La Liga, ora 21;
Granada – Athletic Bilbao, fotbal, La Liga,
ora 23.

Dolcesport 3: Celta Vigo – Sporting Gi-
jon, fotbal, La Liga, ora 21; Real Socie-
dad – Las Palmas, fotbal, La Liga, ora 23.

TVR 2: HCM Rm. Vâlcea – Corona
Braºov, handbal, Liga Naþionalã femi-
ninã, ora 16.

Eurosport 2: Bayern Munchen – Hert-
ha Berlin, fotbal, Bundesliga, ora 21.

Baschetbaliºtii, zdrobiþi la debutBaschetbaliºtii, zdrobiþi la debutBaschetbaliºtii, zdrobiþi la debutBaschetbaliºtii, zdrobiþi la debutBaschetbaliºtii, zdrobiþi la debut
SCMU Craiova a fost învinsã cu 88-72 de Atlassib Sibiu, în prima rundã a Ligii Naþionale masculine de baschet

tei CSM Bistriþa. Dupã aceas-
ta, potopul! Nicio altã înfrân-
gere nu poate fi de acum înco-

lo mai înjositoare. Ce au pãþit
baschetbaliºtii la Sibiu deja este
irelevant, în umbra batjocurii la
care am fost supuºi de handba-
liste. De altfel, echipa de bas-
chet a Craiovei n-a pretins prea
multe în debutul campionatului,
petrecut pe Cibin, acolo unde
baschetul e sport-rege. Atlassib
nu este o forþã a Ligii Naþiona-
le, dar acasã, într-o atmosferã
prielnicã, cu 1.000 de fani en-
tuziaºti, poate bate pe oricine.
ªi cu Craiova, în prima etapã,
n-a avut probleme. Ai noºtri au
anunþat cã nu se duc sã fluture
steagul alb, dar nici nu au dat
impresia cã-ºi fac prea multe
speranþe: „Mergem sã jucãm
baschet ºi sã vedem ce putem
obþine, deºi e greu pe terenul
Sibiului”. ªi au avut dreptate.
Cu o „echipã low-cost”, aºa
cum a intitulat-o antrenorul
Vuksanovic, care posedã doar
patru strãini, alte formaþii având
chiar ºase, de calitate superioa-
rã, SCMU Craiova a fost con-
dusã de la început pânã la final
în Sala „Transilvania”, unde mai
pierduse vreo trei meciuri în
presezon, la Memorialul „Ele-
mer Tordai”. Deºi nu are un
plus semnificativ de buget pes-
te cel al Craiovei, CSU Atlassib
Sibiu s-a impus cu 88-72, pe
sferturi: 26-16, 20-21, 21-23,
21-12. Cum se observã din sco-
rul pe parþiale, craiovenii au în-
ceput ºi au terminat prost, ad-
judecându-ºi la limitã sferturile
de mijloc. Primul „cinci” al Cra-
iovei i-a conþinut pe: Marinovic,
Abrams, Sepa, Fraseniuk ºi Will
Paul. Cel mai bun jucãtor al
Craiovei a fost jucãtorul invitat
de club sã prefaþeze disputa de
pe Cibin, Yurii Fraseniuk, ucrai-
neanul naturalizat pe vremea
când evolua la BC Mureº reu-
ºind 14 puncte, 8 recuperãri ºi
douã pase decisive pentru o efi-

cienþã 20.
Într-un duel al  „ecºilor”,

Bogdan Popescu l-a depãºit pe
Will Paul, fostul jucãtor al Cra-
iovei bifând 12 puncte, 8 re-
cuperãri  ºi  2 intercepþii ,  în
timp ce ex-sibianul a marcat
7 puncte, cãrora le-a adãugat
7 recuperãri.

Deºi a avut procentaj de sutã
la sutã la aruncãri pentru cele
10 puncte, coordonatorul Cra-
iovei, Marko Marinovic, a fost
o verigã slabã, pierzând destule
mingi ºi înregistrând doar douã
assist-uri pe parcursul jocului.
Veteranul Lupusavei a stat pe
teren 11 minute ºi nu a reuºit
nicio „triþã”, specialitatea sa. Au
evoluat pentru SCMU Craiova:
Abrams 20 de puncte, Frase-
niuk 14, Marinovic 10, Sepa 12,
Paul 7, Fl. Popa 7, Gavrilã 2,
Lupusavei ºi Damian. Pentru
Atlassib au punctat: Mijajlovic
21, Davis 20, Lalovic 16, Har-
dy 13, Popescu 12, Cooper 4,
Tincu 2.

Urmãtorul meci al Craiovei
este vineri, de la ora 19, în Sala
Polivalentã ºi este unul facil,
împotr iva  nou-promovatei
Olimpic Baia Mare.
Vuksadnovic: „A fost o misiune
imposibilã pentru noi”

Tânãrul tehnician al Craiovei,
Vladimir Vuksanovic, a decla-
rat cã elevii sãi n-au avut nicio
ºansã în meciul de la Sibiu: „Nu
am putut rãspunde jocului agre-
siv al adversarilor. Am avut ºi
câþiva jucãtori cu probleme
medicale. A fost o misiune im-
posibilã pentru noi în acest joc.
Am revenit în sfertul al treilea,
ne-am apropiat la 7 puncte de
adversari, dar nu am putut men-
þine ritmul pânã la final.”

Antrenorul gazdelor, Dan
Fleºeriu, s-a declarat nemulþu-
mit de jocul echipei sale, în

ciuda victoriei clare: ”Cred cã
a fost un meci care putea fi mai
bun din partea noastrã.  Am
jucat într-o vitezã foarte micã,
faþã de cum mi-aº dori eu. Se
vede cã jucãtorii încã nu sunt
obiºnuiþi sã joace împreunã, ci
mai mult individual, astfel cã
le-a fost foarte greu sã paseze
mingea. Au fost doar douã-trei
faze, în tot meciul, ºi cam atât.
Am reuºit sã îi batem pe cali-
tatea individualã mai bunã, pe
pregãtire fizicã mai bunã. I-am
surprins cu capcane ºi am reu-
ºit sã þinem o mulþime de mingi
la noi, marcând puncte uºoa-
re. Totuºi, cred cã putea fi mult
mai bine, atât în apãrare, cât
ºi în atac”.

În celelalte meciuri din pri-
ma etapã a LNMB s-au impus
favoritele, cel mai echilibrat
meci fiind, aºa cum se preco-
niza, cel de la Târgu Mureº,
între finalistele ediþiei prece-
dente ale campionatului. Cele-
lalte rezultate din prima rundã:
Olimpic Baia Mare – Steaua
Eximbank 76-102, BC Mureº –
Municipal Oradea 70-76, BC
Timiºoara – „U” BT Cluj 72-
97, BCMU Piteºti – Phoenix
Galaþi 75-49. Dinamo a stat, fi-
indcã nou-promovata CSM Plo-
ieºti s-a retras din Liga Naþio-
nalã chiar înaintea startului de
sezon, din pricina problemelor
financiare, aºa cã vom avea un
campionat cu doar 11 echipe.
Cãtãlin Burlacu încropise o
echipã cu care-ºi  propunea
prezenþa în play-off, cu Darius
Hargrove în prim-plan,  dar
municipalitatea prahoveanã nu
a mai oferit bugetul promis. De
altfel, ºi echipa femininã de
handbal a avut aceeaºi soartã,
aºa încât meciul pe care SCM
Craiova trebuia sã-l dispute în
week-end cu CSM Ploieºti nu
se va mai juca.
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1. Steaua 8 6 2 0 11-3 20
2. Dinamo 8 4 3 1 15-8 15
3. Pandurii 8 4 3 1 10-5 15
4. Craiova 8 4 2 2 12-9 14
5. Botoºani 8 4 1 3 16-10 13
6. Viitorul 8 4 1 3 11-10 13
7. Voluntari 8 3 2 3 14-13 11
8. Gaz Metan 8 3 2 3 9-10 11
9. CSMS Iaºi 8 2 3 3 8-8 9
10. Chiajna 8 2 2 4 4-10 8
11. CFR Cluj 8 3 4 1 15-6 7
12. Astra 8 1 2 5 7-16 5
13. ASA 8 1 0 7 7-17 -3
14. ACS Poli 8 1 1 6 8-18 -
10
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Liga I – etapa a 8-a

FC Botoºani – Viitorul 1-2
Au marcat: I. Fulop 39 / Chiþu 13, Nimely 74.
Pandurii – ASA 1-0
A marcat: Belu 67 – autogol.
CFR Cluj – FC Voluntari 5-0
Au marcat: Bud 4, 51, 57, Omrani 73, Gomelt 90.
Dinamo – CSMS Iaºi 3-1
Au marcat: Maric 14, Grahovac 18 – aut., Nemec 55 / Piccioni 65.
„U” Craiova – Concordia 1-1
Au marcat: Mãzãrache 56 / M. Constantinescu 76.
ACS Poli – Steaua 0-1
A marcat: Fl. Tãnase 8.
Astra Giurgiu – Gaz Metan 0-2
A marcat: Llullaku 71, 79.

Liga I – etapa a 9-a

Meciurile CSMS Iaºi – Pandurii ºi Viitorul – Dinamo s-au
jucat asearã.

FC Voluntari – „U” Craiova, astãzi, ora 17
Chiajna – FC Botoºani, astãzi, ora 20.30
Gaz Metan – ACS Poli, mâine, ora 16
ASA – Astra, mâine, ora 18.30
Steaua – CFR Cluj, mâine, ora 21

Programat iniþial sã se dispute
la pe arena „Ilie Oanã” din Plo-
ieºti, de la ora 20.30, când ºi pra-
hovenii ar fi fost poate interesaþi
de un meci de Liga I, mãcar din
nostalgie, duelul Craiovei cu Vo-
luntariul se disputã în cele din
urmã în Ilfov, la o orã accesibilã
mai mult pãstorilor din împrejuri-
mile arenei care poartã numele
selecþionerului de la Euro. Pen-
tru Craiova se anunþã o perioadã
complicatã dacã nu câºtigã azi,
fiindcã va ieºi din Top 6 ºi are apoi
trei meciuri dificile, cu Botoºaniul
acasã ºi derby-urile cu Steaua ºi
Dinamo.

Antrenorul Gigi Mulþescu
apreciazã cã echipa sa va avea
un meci extrem de dificil astãzi,
deoarece gazdele evolueazã foar-
te bine pe teren propriu, marcând
multe goluri. Mulþescu o conside-
rã pe FC Voluntari o pretendentã
la play-off, care posedã jucãtori
decisivi precum Cernat, Ivanovici
ºi Marinescu. „Este o deplasare
grea, pe terenul unei echipe care
se luptã pentru play-off ºi care
joacã foarte bine acasã, marcând
multe goluri. Este foarte impor-
tant sã câºtigãm la Voluntari ºi sã
trecem peste semieºecul de aca-
sã cu Chiajna. Trebuie sã avem
încredere în noi ºi precizie la fi-
nalizare. Voluntariul s-a schimbat
de când am antrenat eu acolo, a
adus jucãtori care pot face dife-
renþa, precum: Cernat, Marines-
cu sau Ivanovici, sunt puternici în
ofensivã, deºi au ºi ei niºte pro-
bleme în apãrare. Este posibil sã
fac niºte schimbãri în echipã, sunt
unii jucãtori obosiþi, iar alþii nu au
dat randamentul aºteptat” a de-
clarat Mulþescu.

Tehnicianul Craiovei spune cã
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Voluntari, stadion: „Anghel Iordãnescu”, ora 17
FC Voluntari:  Bornescu - Filipov, Balaur, Maftei, Acsinte –

Tãbãcariu, Popadiuc -  Cernat, Marinescu, Ivanovici – Ad. Bãlan.
Antrenor: Florin Marin. Rezerve: Balauru – Al. Coman, Spahija,
Cãpãþânã, Cazan, Novac, Lungu.

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vãtãje-
lu – Madson – Ivan, Bãluþã, Bancu, Nuno Rocha – Mãzãrache.
Antrenor: Gheorghe Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Dumitraº,
Popov, Manea, Gustavo, Zlatinski, Rambe.
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nu l-a folosit în ultima vreme pe
Alex Mateiu fiindcã acesta ºi-a
negociat transferul la altã echipã,
însã acesta a picat ºi jucãtorul se
pregãteºte în continuare în Bãnie.
„Mateiu a avut o ofertã, dar nu
mai e valabilã, acum se pregãteºte
foarte bine alãturi de noi” a pre-
cizat antrenorul.

Dintre jucãtorii veniþi în varã,
Mulþescu spune cã este mulþumit
de randamentul lui Gustavo în
puþinele minute în care l-a utilizat
pe acesta, însã nu ºi de cel al lui
Rambe. „E adevãrat cã la alte
echipe debuteazã jucãtori cu go-
luri, ºi eu aºtept mai multe de la
noii-veniþi, mai ales de la Rambe,
care nu ºi-a folosit calitãþile aºa
cum ne aºteptam. Totuºi, Gusta-
vo a jucat bine la fiecare apariþie,
are capacitatea de a construi”.

Mãzãrache:
„Vreau

sã marchez
meci de meci”

Golgheterul la zi al Craiovei,
Simon Mãzãrache, vrea sã nu
rãmânã mult timp la cota 4, iar
când va ajunge la 10-12 reuºite
sperã sã fie luat în calcul pentru
lotul naþional. „Îmi doresc sã mar-
chez meci de meci, sã ajut echi-
pa sã câºtige. La naþionalã nu mã
gândesc acum, alþi colegi ai mei
o pot face, dar dacã trec de 10-
12 goluri atunci pot spera, fieca-
re jucãtor se apucã de fotbal cu
gândul de a juca pentru þara sa.
La Voluntari avem un meci ex-
trem de greu, întâlnim una dintre
echipele bune ale campionatului
în special pe teren propriu. Au
jucãtori care pot face diferenþa.-

 Sper sã venim însã cu un rezul-
tat bun, mai ales cã am pierdut
douã puncte acasã cu Chiajna”.

Veteranii fac
legea la ilfoveni

Ce nu a reuºit cu Concordia
Chiajna pe „Extensiv”, Universi-
tatea sperã sã obþinã pe terenul
celeilalte echipe ilfovene din Liga
I, unde s-a impus de fiecare datã
în sezonul trecut, 2-1 în sezonul
regulat ºi 2-0 în play-out. Gazde-
le au pe bancã un tehnician cu
mare experienþã, Florin Marin, ºi
pe teren veterani precum Cernat,
Maftei, Marinescu sau Bornes-
cu, determinanþi în rezultatele po-
zitive de pânã acum: 4-0 la Chiaj-
na, 4-2 cu Botoºani, 1-1 la Astra,
0-0 cu Pandurii ºi 4-1 cu Timi-
ºoara. Ultimul meci al trupei ilfo-
vene a fost unul care a contrazis
parcursul bun, un 0-5 în Gruia.
Mulþescu a antrenat anul trecut
Voluntariul, cu care a reuºit sã ºi
câºtige în Bãnie, Briceag fiind ti-
tular atunci pentru formaþia ilfo-
veanã, unde era împrumutat. În
ultima disputã directã, Bancu ºi
Rocha au adus victoria alb-albaº-
trilor, chiar dacã moldoveanul
Calancea a fãcut un meci mare
în poarta gazdelor, dar ºi Lauren-
þiu Popescu a rãspuns, apãrând
un penalty, pe final.

Un punct de atracþie al meciu-
lui este ºi duelul antrenorilor, cel
dintre Florin Marin (438 jocuri în
Liga 1) ºi Gigi Mulþescu (266 jo-
curi în Liga 1), care s-au mai în-
tâlnit pe prima scenã de cinci ori,
de trei ori s-a impus Mulþescu, o
datã Florin Marin, iar un joc s-a
terminat la egalitate.
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