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OFF-uri de GABRIEL
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- Am renunþat la radio, Popes-
cule, pentru cã nevastã-mea tu-
ruie de dimineaþa pânã la mie-
zul nopþii.
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În Amfiteatrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj a avut loc, ieri, o manifestare
onorantã, cea în cadrul cãreia cei cinci elevi „maximi” – patru dintre ei  la Evaluarea
Naþionalã ºi unul la Bacalaureat – au fost recompensaþi cu sume provenite din par-
tea Ministerului Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice. Dar, momentul cel mai
important a fost cel în care prof. Dan Podeanu, antrenorul echipei de spadã feminin
– deþinãtoarea singurei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016
– a fost prezentat. O salã întreagã s-a ridicat în picioare ºi l-a aplaudat pe cel care a
adus aurul olimpic în România. Lângã el, a fost prezentã ºi una dintre componentele
de bazã ale echipei naþionale, Loredana Dinu, ex-elevã a Liceului cu Program Spor-
tiv „Petrache Triºcu” din Craiova. De aceeaºi atenþie s-au bucurat ºi cei cinci elevi
de 10 din Dolj, care promit ºi performanþe ulterioare.

Cum s-a încercatCum s-a încercatCum s-a încercatCum s-a încercatCum s-a încercat
ºantajareaºantajareaºantajareaºantajareaºantajarea
unui regeunui regeunui regeunui regeunui rege

Povestea dateazã din vara trecu-
tã, când presa din Hexagon, dar ºi
cea francofonã din Africa, au descris
pe larg cum jurnaliºtii francezi Eric
Laurent ºi Catherine Graciet, bã-
nuiþi de o tentativã de ºantajare a
Regelui Marocului, Mohamed al VI-
lea, prin ameninþarea publicãrii unor
dezvãluiri despre familia regalã, au
fost învinuiþi de ºantaj ºi extorcare
de fonduri, la 27 august 2015. Potri-
vit celor mãrturisite de Eric Dupont
Moretti, avocat al Rabatului, Eric
Laurent ºi Catherine Graciet i-ar fi
propus lui Hicham Naciri (46 de ani),
avocat în Baroul Parisului ºi cel de
la Casablanca, emisar al secretarului
particular al regelui Marocului, re-
nunþarea la publicarea unei cãrþi de-
fãimãtoare. (...)

Un proiect
de peste 1,4 milioane de euro
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Ieri, în Sala de consiliu a Uni-
versitãþii din Craiova a avut loc
conferinþa de deschidere a proiec-
tului „Evaluarea posibilitãþilor de
decongestionare a reþelei TEN-T
în regiunea transfrontalierã Româ-
nia-Bulgaria prin optimizarea
transportului de marfã ºi pasageri
ºi dezvoltarea unui mecanism co-
mun de îmbunãtãþire a conexiuni-
lor intermodale”.
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Protest faþã de decizia Senatului
în cazul lui Gabriel Oprea,
iniþiat pe Facebook

Mai multe persoane au iniþiat
pe Facebook o miºcare de
protest faþã de decizia datã de
senatori în cazul lui Gabriel
Oprea, fiind deschisã o paginã
intitutalã “Oprea, eºti cercetat,
trebuie sã fii judecat”, unde
câteva sute de persoane ºi-au
anunþat prezenþa în faþa
Senatului, astãzi, la ora 18.00.

“Ieºim în stradã pentru cei
care nu mai sunt printre noi ºi
nu-ºi mai pot cere singuri
dreptatea. Poliþistul Bogdan
Giginã a murit în timpul
serviciului, când era antemer-
gãtor pe motocicletã ºi deschi-
dea drumul coloanei oficiale
organizate pentru ministrul de
interne, ºeful sãu. Un poliþist a
murit, dar cel identificat de
procurori ca vinovat de ucide-
re din culpã nu va ajunge în
faþa justiþiei, din cauza celor
din Senatul României, care se
cred deasupra legii. Fraþilor, nu
sunteþi. Nici dumnezei ºi nici
invincibili. De aceea, joi ieºim
în stradã, chiar la voi acasã,
domnilor senatori. Noi, simpli
cetãþeni indignaþi venim la
intrarea dinspre Senat a
Parlamentului României, sã-l
comemorãm pe Bogdan Giginã
ºi sã cerem dreptate. Poate aºa
vã amintiþi cã nu existã vreo
diferenþã magicã între noi ºi
voi, cã legea este aceeaºi
pentru toþi ºi cã justiþia trebuie
lãsatã sã-ºi facã treaba”, este
mesajul postat pe Facebook.
Protestul va avea loc joi seara,
în intervalul 18.00 – 21.00.

Senatul României a respins,
luni, cererea DNA de încuviin-
þare a urmãririi penale pentru
ucidere din culpã, în dosarul
privind decesul poliþistului
Bogdan Giginã. Procurorii
DNA au precizat cã respinge-
rea cererii de încuviinþare a
urmãririi penale pentru ucidere
din culpã în cazul lui Gabriel
Oprea are drept consecinþã
blocarea anchetei penale.

Premierul Dacian Cioloº s-a în-
tâlnit, la New York, cu omologul
sãu canadian, Justin Trudeau, cei
doi apreciind cã existã perspecti-
ve bune pentru ridicarea vizelor
pentru românii care merg în Ca-
nada într-un viitor apropiat.

„Cei doi premieri au discutat
despre liberalizarea vizelor pentru
cetãþenii români, constatând cã
existã perspective bune pentru ri-
dicarea vizelor într-un viitor apro-
piat. De asemenea, au discutat ºi
despre contribuþia Canadei la ope-
raþionalizarea deciziilor luate la
summit-ul de la Varºovia cu privi-
re la flancul estic al NATO de la
Marea Neagrã”, a declarat pentru
MEDIAFAX purtãtorul de cuvânt
al Guvernului, Liviu Iolu.

Ieri-dimineaþã, premierul Da-
cian Cioloº a scris, pe Facebook,
cã prima zi la Organizaþia Naþiuni-
lor Unite a fost încheiatã cu con-
vingerea cã România are ”vocaþia
unui actor important în relaþiile in-
ternaþionale multilaterale”.

„Am participat la deschiderea
Adunãrii Generale, la întâlnirea li-

Cele ºase decese provocate în
ultimele luni de virusul West Nile
în România s-au înregistrat la per-
soane în vârstã, a declarat, pen-
tru MEDIAFAX, purtãtorul de cu-
vânt al Ministerului Sãnãtãþii, La-
urenþiu Colintineanu, care a mai
precizat cã mai sunt 10 pacienþi
cu astfel de suspiciuni.

“Pe tot sezonul estival au fost
162 de suspiciuni, 48 de cazuri
confirmate, 10 care sunt în aº-
teptare, sunt probabile, dar nu sunt
confirmate încã ºi din pãcate ºase
decese. În mod direct, Ministerul
Sãnãtãþii nu ia nicio mãsurã în sen-
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sul în care Ministerul nu dispune
neapãrat ceva, ci sunt instituþiile,
unele din subordine, altele nu care
trebuie sã decidã în astfel de ca-
zuri. De exemplu, centrele de
transfuzii, Centrul de Transfuzii
din Bucureºti testeazã suplimen-
tar sângele donat prin tehnologie
NAT pentru a elimina riscul de
transmitere a virusului prin trans-
fuzii. În alte centre care nu dis-
pun tehnologia NAT, se redirecþi-
oneazã donarea pe o perioadã de
circa 28 de zile dintr-o arie geo-
graficã în jurul domiciliului per-
soanei infectate”, a declarat, pen-

tru MEDIAFAX, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului Sãnãtãþii,
Laurenþiu Colintineanu.

Cele mai multe infecþii cu acest
virus se înregistreazã predominant
în sud-estul þãrii. “Infecþia cu vi-
rusul West Nile nu reprezintã nea-
pãrat un pericol. Cele mai vulne-
rabile persoane sunt cele în vâr-
stã. De altfel, toate cele ºase ca-
zuri de deces au fost la persoane
în vârstã, care de obicei din cau-
za vârstei avansate au ºi alte pa-
tologii conexe, care nu au legãtu-
rã cu infecþia, ele slãbesc orga-
nismul ºi capacitatea de rezisten-

þã a organismului în faþa infecþiei
cu virusul West Nile”, a mai pre-
cizat, pentru MEDIAFAX, purtã-
torul de cuvânt al Ministerului
Sãnãtãþii, Laurenþiu Colintineanu.

Potrivit Centrului Naþional de
Supraveghere ºi Control al Boli-
lor Transmisibile, cele mai multe
cazuri au fost înregistrate în Bu-
cureºti (14) ºi Brãila (12), fiind
urmate de Galaþi (6), Ilfov (5), Ia-
lomiþa (5), Iaºi (4), Bacãu (3),
Dolj (3), Olt (3), Giurgiu (2), Pra-
hova (2), Constanþa, Mehedinþi,-
 Mureº, Tulcea, Teleorman, Vâl-
cea – cu câte un caz
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Ministerul Sãnãtãþii anunþã cã în
România au fost 675 de cazuri de
rujeolã în decursul a opt luni, fiind
înregistrate trei decese faþã de anul
trecut când au existat doar ºapte
cazuri de îmbolnãvire. Doi copii au
murit, iar un al treilea deces sus-
pect de rujeolã a fost înregistrat
zilele trecute, dar se aºteaptã con-
firmarea finalã.

“Comparativ cu anul 2015,
creºterea este mai mult decât alar-
mantã. În tot anul trecut au existat
doar 7 cazuri confirmate de rujeo-
lã ºi niciun deces. Ministerul Sã-
nãtãþii condamnã în cei mai duri
termeni campaniile iresponsabile
împotriva vaccinãrii copiilor. Re-

zultatele acestora se traduc, de
exemplu, în înmulþirea cazurilor de
rujeolã de zeci de ori într-un sin-
gur an”, transmite ministerul printr-
un comunicat de presã.

În România, în ultimii doi ani,
nu au existat probleme majore la
aprovizionarea cu vaccinul ROR,
susþine instituþia. “Cele trei cazuri
de deces au survenit la copii sub
vârsta de 1 an, adicã sub vârsta la
care se efectueazã vaccinarea îm-
potriva rujeolei (vaccinul ROR).
Aceºti copii au murit inutil ºi fãrã
sens. Într-o comunitate cu acope-
rire optimã a vaccinãrii, toþi copii
sub 1 an sunt protejaþi de aºa nu-
mitul efect de protecþie de grup.

Mai simplu, cei trei copii decedaþi
ar fi putut fi protejaþi prin neapari-
þia rujeolei la copiii mai mari, tre-
cuþi de vârsta de vaccinare, dacã
aceºtia ar fi fost vaccinaþi”, mai
precizeazã Ministerul Sãnãtãþii.

Ministerului Sãnãtãþii face apel
cãtre pãrinþi sã respecte calendarul
de vaccinare ROR pentru sãnãta-
tea copiilor. În zonele afectate, In-
stitutul Naþional de Sãnãtate Publi-
cã recomandã vaccinarea copiilor
la vârsta de 7 luni cu refacerea vac-
cinului la vârsta normalã de 1 an.

Distribuþia cazurilor pe judeþe:
la graniþa dintre judeþele Bistriþa
Nãsãud ºi Cluj (219 cazuri); în ju-
deþul Mureº (145 cazuri); în jude-

þul Arad (113 cazuri din care 2 de-
cese la copii cu vârsta sub 1 an);
în judeþul Timiº (71 cazuri din care
1 deces la copil cu vârsta sub 1
an); în judeþul Suceava (27 cazuri);
în judeþul Braºov (33 cazuri); în
judeþul Sãlaj (7 cazuri); în judeþul
Hunedoara (14 cazuri); în judeþul
Caraº-Severin (13 cazuri); în ju-
deþul Alba (3 cazuri). 

Cazuri sporadice de rujeolã au
fost confirmate la persoane nevac-
cinate / incomplet vaccinate din
Bucureºti (4 cazuri) si din judeþe-
le: Bacãu, Constanþa, Sibiu (câte 3
cazuri), Dâmboviþa, Olt, Neamþ
(câte 2 cazuri), Bihor, Giurgiu,
Mehedinþi, Vaslui (câte 1 caz).

Dacian Cioloº a discutat cu
omologul canadian, Justin Trudeau,

despre ridicarea vizelor
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Ministerul Afa-
cerilor Externe
neagã informaþii-
le potrivit cãrora
România ar urma
sã primeascã de
10 ori mai mulþi
refugiaþi decât în
2015, susþinând
cã nu ºi-a asumat
angajamente su-
plimentare de re-
locare faþã de decizia luatã la nivel
european.

„La Summit-ul liderilor pe pro-
blema refugiaþilor de la New York,
România a pus în valoare ceea ce
a fãcut în acest domeniu, dar nu
ºi-a asumat angajamente suplimen-
tare de relocare faþã de decizia luatã
la nivel european. În contextul efor-
turilor la nivel UE de gestionare a
migraþiei, România participã la rãs-
punsul comun european în dome-
niu, prin implementarea deciziilor
de relocare internã adoptate în cur-
sul anului 2015 ºi, prin participa-
rea pe baze voluntare, la procesul
de relocare externã, respectiv de

susþinere activã a avansãrii dialo-
gului cu statele terþe de origine ºi
de tranzit pentru combaterea cau-
zelor profunde ale acestui feno-
men”, se aratã într-un comunicat
al MAE.

Potrivit documentului, România
rãmâne angajatã în implementarea
acestor angajamente, despre care
opinia publicã a fost informatã în
repetate rânduri. Responsabili ame-
ricani au menþionat la Adunarea
Generalã ONU cã ºapte state, prin-
tre care ºi România, au promis sã
primeascã de cel puþin zece ori mai
mulþi refugiaþi decât au fãcut-o în
2015, relateazã site-ul 20minutes.fr.

derilor organizatã de preºedintele
SUA, Barack Obama pe tema cri-
zei globale a refugiaþilor ºi la con-
ferinþa despre Guvernare Deschi-
sã gãzduitã de Franþa ºi Africa de
Sud. În marja reuniunii ONU, am
avut întâlniri cu premierul canadian
Justin Trudeau, cu preºedintele
Finlandei, Sauli Niinisto, cu preºe-
dintele Egiptului, Abdel Fattah El
Sossi, cu secretarul general ONU,
Ban Ki-moon ºi cu Directorul Exe-
cutiv UNEP, Erik Solheim”, a adã-
ugat Cioloº.

Prim-ministrul Dacian Cioloº
participã în perioada 20-23 sep-
tembrie la cea de-a 71-a sesiune a
Adunãrii Generale a ONU. Ieri, el
a susþinut alocuþiunea naþionalã în
cadrul dezbaterii generale la nivel
înalt a celei de-a 71-a sesiuni a
Adunãrii Generale a ONU. ªeful
Executivului are programate întâl-
niri cu reprezentanþii principalelor
organizaþii evreieºti din SUA, cu
comunitatea româneascã, cu pre-
ºedintele Palestinei, Mahmoud Ab-
bas, ºi cu preºedintele Adunãrii
Generale a ONU, Peter Thompson.
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Cum s-a încercat ºantajarea unui regeCum s-a încercat ºantajarea unui regeCum s-a încercat ºantajarea unui regeCum s-a încercat ºantajarea unui regeCum s-a încercat ºantajarea unui rege
MIRCEA CANÞÃR

Povestea dateazã din vara tre-
cutã, când presa din Hexagon, dar
ºi cea francofonã din Africa, au
descris pe larg cum jurnaliºtii
francezi Eric Laurent ºi Cathe-
rine Graciet, bãnuiþi de o tentati-
vã de ºantajare a Regelui Maro-
cului, Mohamed al VI-lea, prin
ameninþarea publicãrii unor dez-
vãluiri despre familia regalã, au
fost învinuiþi de ºantaj ºi extorca-
re de fonduri, la 27 august 2015.
Potrivit celor mãrturisite de Eric
Dupont Moretti, avocat al Raba-
tului, Eric Laurent ºi Catherine
Graciet i-ar fi propus lui Hicham
Naciri (46 de ani), avocat în Ba-
roul Parisului ºi cel de la Casablan-
ca, emisar al secretarului particu-
lar al regelui Marocului, renunþa-
rea la publicarea unei cãrþi defãi-
mãtoare, prevãzutã pentru ianua-
rie 2016, la o editurã din Paris,
contra „unui mizilic” de 3 pânã la
2 milioane de euro. Dupã anumite
surse, Hicham Naciri era, de fapt,

al treilea protagonist, mai puþin
cunoscut, al afacerii de ºantaj,
contra lui Mohamed al VI-lea, deºi
era bãnuit a fi un om al serviciilor
secrete. „La Palatul din Rabat s-
a decis formularea unei plângeri
la Parchetul din Paris, iar poli-
þiºtii francezi, înºtiinþaþi în prea-
labil, au decis organizarea unui
flagrant delict”, a povestit avo-
catul Dupont, care a devoalat afa-
cerea. Catherine Graciet este o
jurnalistã independentã care a lu-
crat în Maroc pentru un sãptãmâ-
nal. Eric Laurent, specialist în
chestiuni internaþionale, 69 de ani,
a trecut pe la Le Figaro, de unde
a plecat în... 1985, specializându-
se în interviuri cu ºefi de stat ºi
personalitãþi cu staturã internaþio-
nalã. A lucrat pentru France Cul-
ture ºi ca reporter pentru Radio
France. Este cunoscut ºi ca au-
tor de romane poliþiste sau de spio-
naj. Hicham Naciri ar fi negociat
cu jurnaliºtii în trei rânduri, în

hoteluri pariziene diferite. Anche-
tatorii au fost sesizaþi la 20 august
2015, dupã prima întâlnire, fiind-
cã la a treia întâlnire, din 27 au-
gust, Naciri a remis, atât lui Cat-
herine Graciet, cât ºi lui Eric Lau-
rent, câte 40.000 euro, înregis-
trând cu telefonul mobil discuþiile
purtate. Tot atunci a ºi obþinut de
la autori promisiunea cã aceºtia nu
vor publica absolut nimic din ceea
ce intenþionau.

Lovitura de teatru este urmã-
toarea ºi s-a produs la 20 septem-
brie a.c., când Curtea de Casaþie,
din Paris,  a decis cã „înregistra-
rea cu telefonul mobil aduce
atingere principiilor unui proces
echitabil ºi loialitãþii probelor”.
Instanþa Supremã a considerat, de
asemenea, cã se aduce atingere
articolului 6 din Convenþia Euro-
peanã a Drepturilor Omului. Pen-
tru avocaþii jurnaliºtilor ziua de 20
septembrie a.c. a însemnat „o
mare victorie”, întrucât complicã

pe viitor orice continuare a inves-
tigaþiilor judecãtorilor de instruc-
þie. Mai trebuie apreciatã însã co-
rectitudinea specialiºtilor poliþiei în
supravegheri tehnice, care la 23
septembrie 2015 au menþionat în
raportul privind înregistrarea fur-
nizatã de avocatul Marocului, Hi-
cham Naciri, cã înregistrarea pri-
mei discuþii a fost traficatã ºi nu
mai permite sã se stabileascã dacã
este originalã sau un montaj. Chiar
dacã realizatorul montajului a do-
rit îmbunãtãþirea calitãþii înregis-
trãrii, cum s-a justificat, extrase
din douã înregistrãri ulterioare au
fost publicate de Jeune Afrique.
Singura piesã validã la dosar este
acum doar înregistrarea Poliþiei,
care corespunde din toate punc-
tele de vedere cu declaraþiile jur-
naliºtilor, care fac mai mult decât
plauzibil acordul tranzacþiei iniþia-
te de Regatul Marocului. Se spu-
ne cã în 1990, regele Hassan al
II-lea, tatãl actualului suveran,

propusese 9 milioane de euro unei
edituri pariziene  pentru evitarea
publicãrii unei cãrþi. Un precedent,
aºadar, exista. Sã mai spunem cã,
la 17 februarie a.c., cei doi jurna-
liºti au produs condamnarea pu-
blicaþiei Journal du Dimanche
pentru atingerea prezumþiei de
nevinovãþie. Mai exact, autorii ar-
ticolului n-au formulat nici o re-
zervã faþã de declaraþiile repre-
zentanþilor Marocului, excelând
în fiþe moralizatoare, abuz de
bunã credinþã, bla-bla-bla deon-
tologic, o ploaie de recriminãri.
Toatã povestea aceasta, compri-
matã pe cât a fost posibil, demon-
streazã un lucru: în Hexagon,
unde ºi existã presã, jurnaliºtii se
bucurã sau au de partea lor ºi o
legislaþie destul de clarã, dar ºi
multã înþelegere pentru profesia
lor. Asta neînsemnând cã îi cau-
þionãm totalmente pe protagoniº-
tii evenimentului, Eric Laurent ºi
Catherine Graciet.

Boala Alzheimer este adesea
numitã boalã de familie, pentru cã
fiecare membru al familiei este
afectat privind declinul lent al unei
persoane dragi. Demenþa Alzheimer
reprezintã 50-70% dintre demen-
þele vârstnicilor. Ea afecteazã apro-
ximativ 8% din persoanele de pes-
te 65 de ani ºi 30% din cele de peste
85 de ani, fiind a 7-a cauzã de
mortalitate la nivel mondial.

La fiecare minut, o persoanãLa fiecare minut, o persoanãLa fiecare minut, o persoanãLa fiecare minut, o persoanãLa fiecare minut, o persoanã
este diagnosticatã cu Alzheimereste diagnosticatã cu Alzheimereste diagnosticatã cu Alzheimereste diagnosticatã cu Alzheimereste diagnosticatã cu Alzheimer
Aproximativ 275.000 de români suferã de Alzheimer,

conform estimãrilor, însã doar 35.000 dintre aceºtia sunt
diagnosticaþi. În lume, peste 40 de milioane de persoane
au Alzheimer sau o altã formã de demenþã, iar estimãrile
oamenilor de ºtiinþã aratã cã în 2050 vor fi pânã la 115
milioane de persoane afectate.

Demenþa este o boalã destul de
frecventã la persoanele în vârstã.
Ea apare la 1 din 15 persoane de
peste 65 de ani ºi la 1 din 4 per-
soane de peste 85 de ani.

Care sunt semnele bolii
Iniþial apar pierderile memoriei

de scurtã duratã. Alte semne in-
clud relatarea repetatã a unei în-
tâmplãri sau adresarea aceleiaºi

întrebãri de mai multe ori, modifi-
carea limbajului ºi imposibilitatea
amintirii unor cuvinte de bazã, dez-
orientarea în spaþiu ºi confuzia.

Supranumitã „Teroarea medica-
lã a secolului XXI”, boala afectea-
zã din ce în ce mai mulþi tineri, iar
medicii trag un semnal de alarmã
despre pericolul acestei afecþiuni,
care nu poate fi tratatã. Medicii au
descoperit cã tot mai mulþi români
de 45 de ani suferã de demenþã,
afecþiunea specificã vârstei a tre-
ia.

În boala Alzheimer existã o se-
rie de factori de risc cunoscuþi,
întâlniþi ºi în alte boli: hipertensiu-
nea arterialã, diabetul zaharat, obe-

zitatea, hipercolesterolemia. Aceº-
tia sunt factori de risc pentru Al-
zheimer dacã boala se instaleazã în
jurul vârstei 45-50 de ani. Dacã se
instaleazã dupã vârsta de 65 de ani,
adicã dupã limita acceptatã de Or-

ganizaþia Mondialã a Sãnãtãþii ca
limitã între adulþi ºi vârstnici, nu
mai sunt factori de risc pentru Al-
zheimer, probabil pentru cã nu au
timp sã acþioneze.

RADU ILICEANU

Medicii ºi farmaciºtii care doresc elibe-
rarea unui Certificat de Conformitate nu mai
trebuie sã prezinte la Direcþiile de Sãnãtate
Publicã copii legalizate dupã documente.

Pentru a fi recunoscute calificãrile ro-
mâneºti în celelalte state membre ale Uni-
unii Europene pentru profesiile de medic,
medic dentist ºi farmacist, se vor depune
copii nelegalizate ale urmãtoarelor docu-
mente: diploma de licenþã, respectiv di-
ploma de medic, medic dentist/medic sto-
matolog sau farmacist; foaia matricolã a
diplomei de licenþã sau dupã caz a diplo-
mei de medic, medic dentist/medic sto-
matolog sau farmacist; diplomã de baca-
laureat; carnet de rezident; carte de mun-
cã; documentele de schimbare a numelui
(ex. certificat de cãsãtorie), contract/con-
tractele individuale de muncã/contracte-
le de voluntariat ºi sau/actele adiþionale
ale acestora.

Copiile nelegalizate vor fi însoþite obli-

Copia legalizatãCopia legalizatãCopia legalizatãCopia legalizatãCopia legalizatã, eliminatã în recunoaºterea, eliminatã în recunoaºterea, eliminatã în recunoaºterea, eliminatã în recunoaºterea, eliminatã în recunoaºterea
calificãrilor din Sãnãtatecalificãrilor din Sãnãtatecalificãrilor din Sãnãtatecalificãrilor din Sãnãtatecalificãrilor din Sãnãtate

gatoriu de actele originale
La depunere, copiile nelegalizate vor fi

însoþite obligatoriu de originale ºi vor fi
certificate sub semnãturã de persoana
desemnatã din cadrul DSP sã primeascã
aceste dosare. Dupã certificare, originale
se restituie titularilor.

În cazul în care o persoanã aduce to-
tuºi o copie legalizatã dupã document,
atunci instituþia administraþiei publice cen-
trale este obligatã sã o accepte.

Solicitanþii au în continuare obligaþia de
a depune celelalte acte necesare eliberãrii
documentelor de conformitate în forma-
tul solicitat ºi pânã în prezent.

În cazul solicitanþilor care prezintã do-
cumente emise de alte state membre ale
UE sau state terþe ( ex. diplomã de baca-
laureat, certificat de cãsãtorie etc.) aces-
tea vor fi însoþite de traducerea în original
în limba românã.

RADU  ILICEANU
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Reamintim cã, pe 18 iulie
a.c., s-a înregistrat la Tribuna-
lul Bucureºti dosarul în care
procurorii DNA au dispus tri-
miterea în judecatã, în stare de
libertate, a primarului munici-
piului Craiova, Lia Olguþa Vasi-
lescu, pentru luare de mitã, fo-
losirea autoritãþii sau influenþei
în scopul obþinerii de bani, bu-
nuri sau alte foloase necuveni-
te ºi spãlare de bani. În acelaºi
dosar, au fost deferiþi justiþiei,
sub control judiciar, Radu Cos-
min Preda, fost administrator
public al Craiovei, pentru com-
plicitate la luare de mitã ºi in-
stigare la spãlare de bani, ºi Ele-
na Daniela Popescu, la data

Conform reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, în baza unor in-
formaþii obþinute la nivelul Secto-
rului Poliþiei de Frontierã Bistreþ,
judeþul Dolj, marþi, 20 septembrie
a.c., ora 18.30, a fost declanºatã o
acþiune specificã de combatere a
migraþiei ilegale. Cu aceastã ocazie,
au fost depistate ºi reþinute, în apro-
pierea malului românesc al fluviu-
lui Dunãrea, opt persoane din care
patru adulþi ºi patru minori, care nu

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, marþi searã, în jurul orei
20.00, Nicolae ªtefan, de 48 de
ani, din Balº, judeþul Olt, în timp
ce conducea un autoturism Audi
A4 pe Calea Severinului, dinspre
Filiaºi cãtre centrul oraºului, a pã-
truns în intersecþia cu strada „Paº-
cani” ºi a lovit un Logan al Birou-
lui Poliþiei Rutiere Craiova care
avea semnalele acustice ºi lumi-
noase în funcþiune ºi care circula
perpendicular pe direcþia de de-
plasare a autoturismului Audi, res-
pectiv dinspre Liceul de Chimie
cãtre strada „Maria Tãnase”.

Logan al Poliþiei implicatLogan al Poliþiei implicatLogan al Poliþiei implicatLogan al Poliþiei implicatLogan al Poliþiei implicat
într-un accident petrecut la Billa

Doi agenþi ai Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj
au fost rãniþi, marþi searã, dupã ce Loganul cu care se

deplasau la un eveniment, cu semnalele acustice ºi lumi-
noase în funcþiune, a fost implicat într-un accident rutier.
Autoturismul Poliþiei a fost lovit de un Audi, în intersecþia
din apropierea centrului comercial Billa. În cauzã a fost

întocmit un dosar penal, iar cercetãrile continuã.

Maºina de poliþie a fost ava-
riatã în urma impactului, iar cei
doi agenþi au fost transportaþi
la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova pentru acorda-
re de îngrijiri medicale, însã nu
au rãmas internaþi, suferind le-
ziuni uºoare. În cauzã a fost
întocmit dosar penal. „În acest
caz a fost întocmit un dosar
penal ºi se continuã cercetãrile
sub aspectul comiterii infracþi-
unii de vãtãmare corporalã din
culpã”, a declarat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.

Opt migranþi prinºi de poliþiºtii de frontierã
doljeni dupã ce au trecut Dunãrea fraudulos

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poliþiei de
Frontierã Bistreþ au descoperit, marþi searã, un grup format
din opt persoane, ºase cetãþeni irakieni ºi doi sirieni, dintre
care patru minori, care a trecut fluviul Dunãrea cu douã bãrci,
încercând sã intre ilegal în România. Cei opt au declarat cã au
plãtit în jur de 20.000 de dolari unor cãlãuze, pentru a ajunge
în Austria, însã vor fi returnaþi pe teritoriul Bulgariei.

îºi justificau prezenþa în zonã ºi care
nu erau vorbitori de limba românã.

Persoanele au fost conduse la
sediul S.P.F. Bistreþ pentru identifi-
care, ocazie cu care s-a stabilit cã
grupul era format din ºase cetãþeni
irakieni ºi doi sirieni (trei bãrbaþi, o
femeie ºi patru minori), cu vârste
cuprinse între 4 ºi 33 de ani. Aceº-
tia au declarat cã au plecat din þãrile
de origine cu intenþia de a ajunge în
Austria, fapt pentru care au apelat
la ajutorul unor cãlãuze care le-au

organizat cãlãtoria, contra unor
sume cuprinse între 2.000 ºi 3.500
de dolari de persoanã. Migranþii s-
au deplasat pe traseul Turcia – Bul-
garia ºi au fost cazaþi într-un hotel
din Sofia. Ulterior au fost preluaþi
de un cetãþean bulgar, care i-a
transportat la malul Dunãrii, cu un
autovehicul ºi i-a îmbarcat în douã
ambarcaþiuni de mici dimensiuni cu
care au traversat fluviul Dunãrea.

 Poliþiºtii de frontierã doljeni efec-
tueazã cercetãri sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de ”trecere fraudu-
loasã a frontierei de stat”, urmând
ca aceºtia sã fie predaþi Poliþiei de
Frontierã Bulgare conform protoco-
lului româno-bulgar, în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor ºi dispunerii mã-
surilor legale ce se impun, a declarat
comisar-ºef Romicã Ivãnoiu, purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj.

O parte din probele DNA din dosarul primarului Craiovei,O parte din probele DNA din dosarul primarului Craiovei,O parte din probele DNA din dosarul primarului Craiovei,O parte din probele DNA din dosarul primarului Craiovei,O parte din probele DNA din dosarul primarului Craiovei,
declarate nule de Tdeclarate nule de Tdeclarate nule de Tdeclarate nule de Tdeclarate nule de Tribunalul Bucureºtiribunalul Bucureºtiribunalul Bucureºtiribunalul Bucureºtiribunalul Bucureºti

Judecãtorii Tribunalului Bucureºti au
anunþat, marþi searã, cã o parte din ac-
tele procedurale, mai exact probe depu-
se de procurorii DNA la dosarul prin
care Olguþa Vasilescu, primarul Craio-
vei, a fost trimisã în judecatã, sunt nule.
Hotãrârea a fost luatã în urma analizã-
rii în camera preliminarã a dosarului
vizând comiterea unor infracþiuni de co-

rupþie, în care au mai fost deferiþi justi-
þiei Radu Preda, fost administrator pu-
blic al Craiovei ºi Elena Daniela Popes-
cu, reprezentant al Asociaþiei „Pro Cra-
iova”. Procurorii DNA pot contesta ho-
tãrârea Tribunalului la Curtea de Apel
Bucureºti ºi trebuie sã anunþe dacã îºi
menþin dispoziþia de trimitere în judeca-
tã sau solicitã restituirea cauzei.

faptelor reprezentant al Asocia-
þiei „Pro Craiova”, pentru com-
plicitate la luare de mitã ºi spã-
lare de bani.

Dosarul a intrat în camera
preliminarã, a fost analizat de
judecãtori, iar marþi, 20 sep-
tembrie a.c. ,  judecãtorii  au
anunþat cã o parte din actele
procedurale sunt nule: „Admi-
te în parte cererile ºi excepþiile
formulate de inculpaþii PREDA
RADU COSMIN, POPESCU
ELENA DANIELA ºi VASILES-
CU LIA OLGUÞA.  În  baza
art .345 al in .2  Cpp rap. la
art.328 alin.1 Cpp constatã ne-
regularitatea actului de sesiza-
re a instanþei în ceea ce priveº-

te stabilirea obiectului ºi limi-
telor judecãþii cu referire la in-
culpaþii PREDA RADU COS-
MIN º i  POPESCU ELENA
DANIELA.  În  baza art .345
alin.2 Cpp rap.la art.282 alin.1
Cpp ºi art.102 alin.3 Cpp, cu
ref. la art.6 din CEDO consta-
tã nulitatea relativã a actelor
de urmãrire penalã privind pe
inculpata  VASILESCU LIA
OLGUÞA, prin încãlcarea drep-
tului acesteia la apãrare. Ex-
clude actele de urmãrire pena-
lã efectuate de ofiþerii de poli-
þie judiciarã fãrã a avea dele-
garea procurorului de caz ºi
anume: declaraþiile martorilor
Selavartea Constantin, Vlãs-

ceanu Ion, Miereanu Gabriela ºi
denunþul (declaraþie) formulat
de Pârvulescu Ionuþ Cosmin la
data de 07.03.2016. Exclude
proba constând în interceptarea
convorbirii ambientale dintre
Vlãsceanu Ion ºi Pãrvulescu
Ionuþ din data de 19.02.2016,
aceasta fiind obþinutã în mod
nelegal. Încheierea motivatã se
va comunica procurorului care
în termen de 5 zile de la comu-

nicare trebuie sã înºtiinþeze ju-
decãtorul de camerã prelimina-
rã dacã menþine dispoziþia de
trimitere în judecatã sau solici-
tã restituirea cauzei. Pronunþa-
tã în camerã de consiliu, azi,
20.09.2016”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a Tribunalului
Bucureºti. DNA poate contesta
hotãrârea Tribunalului la Curtea
de Apel Bucureºti sau poate re-
face urmãrirea penalã.
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 „Proiectul va contribui la dez-
voltarea generalã economicã ºi
socialã a regiunii transfrontaliere”,
a subliniat Cristina Sîrbu, preºe-
dintele executiv al GIEDD. O in-
frastructurã de transport ºi o co-
nectivitate mai inteligentã, mai ra-
pidã, mai sigurã ºi mai „verde” sunt
esenþiale pentru creºterea econo-
micã ºi un nivel mai înalt de ocu-
pare a forþei de muncã. Reþeaua
transeuropeanã de transport
(TEN-T) urmãreºte construirea
unei reþele de transport care poate
facilita fluxul de mãrfuri ºi de per-
soane între þãrile UE.

Principalele obiective ale aces-
tui proiect sunt pe de o parte, îm-
bunãtãþirea semnificativã a plani-
ficãrii, dezvoltãrii ºi coordonãrii
sistemelor de transport transfron-

talier în scopul unor mai bune co-
nexiuni cu reþeaua TEN-T în zona
CBC, iar pe de altã parte, planifi-
carea ºi adoptarea de documente
strategice pentru optimizarea sis-
temului de transport prin conexiuni
de transport intermodale optimiza-
te în regiunea transfrontalierã.

„Este necesarã planificarea
unui sistem de transport

mai eficient”
Sistemul  de transport în regiu-

Un proiect de peste 1,4 milioane de euro
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Ieri, în Sala de consiliu a
Universitãþii din Craiova a
avut loc conferinþa de des-
chidere a proiectului „Eva-
luarea posibilitãþilor de
decongestionare a reþelei
TEN-T în regiunea transfron-
talierã România-Bulgaria
prin optimizarea transportu-
lui de marfã ºi pasageri ºi
dezvoltarea unui mecanism
comun de îmbunãtãþire a
conexiunilor intermodale”.
Evenimentul a fost organizat
de Association of Danube
River Municipalities „Danu-
be” (ADRM) Bulgaria în
parteneriat cu Fundaþia
„Grupul de Iniþiativã Ecolo-
gicã ºi Dezvoltare Durabilã”
(GIEDD) România.

Reþeaua
principalã
va conecta:
 94 porturi principale euro-

pene cu legãturi feroviare ºi rutiere
 38 aeroporturi cheie cu le-

gãturi feroviare cãtre marile oraºe
 15.000 km de linii de cale

feratã modernizate pentru mare
vitezã
 15.000 km de linii de cale fe-

ratã modernizate pentru mare vitezã.

nea transfrontalierã bulgarã-româ-
nã se confruntã cu multe provo-
cãri a cãror depãºire este în mã-
surã sã contribuie la o creºtere
socio-economicã semnificativã. Pe
de altã parte, nu existã o conexiu-
ne de transport eficientã în regiu-
ne, iar accesul la reþeaua transeu-
ropeanã de transport (TEN-T) este
foarte limitat. Legãturile dintre cele
patru moduri de transport – pe
apã, aerian, rutier ºi feroviar – nu
sunt optimizate, ceea ce duce la
dificultãþi ºi pierderi economice
pentru întreprinderi ºi oameni. Pe
de altã parte, o problemã reprezin-

tã utilizarea predominantã a infras-
tructurii rutiere pentru tranzit ºi
trafic intern. „În vederea depãºirii
provocãrilor indicate, este necesa-
rã planificarea unui sistem de
transport mai eficient, accesibil,
sigur ºi ecologic, cu o infrastruc-
turã modernizatã ºi conexiuni in-
termodale consolidate din regiunea
transfrontalierã. Soluþia pe care
acest proiect ºi-o propune se ba-
zeazã pe principiile de expertizã,
durabilitate ºi implicarea pãrþilor

interesate”, a subliniat preºedinte-
le executiv al GIEDD.

„Rezultatele proiectului
au în vedere crearea unui

mecanism comun”
Principalele activitãþi în cadrul

acestui proiect constau în elabo-
rarea unui studiu preliminar pri-
vind starea actualã a nodurilor in-
trmodale ºi capacitãþii acestora de
a consolida reþeaua TEN-T în ca-
drul zonei transfrontaliere; elabo-
rarea unei strategii comune pri-
vind consolidarea reþelei TEN-T
prin îmbunãtãþirea capacitãþii no-
durilor intermodale ºi nu în ulti-
mul rând, consultãri cu autoritã-
þile, pãrþile interesate ºi comuni-
tatea de experþi. Este vorba de
patru mese rotunde în România
ºi patru mese rotunde în Bulga-
ria. „Rezultatele proiectului au în

vedere crearea unui mecanism
comun  de a facilita conectarea
nodurilor secundare/terþiare la in-
frastructura TEN-T, prin utiliza-
rea îmbunãtãþitã a conexiunilor
intermodale ºi optimizarea conec-
tivitãþii de transport a întregii re-
giuni transfrontaliere, precum ºi

îmbunãtãþirea acþiunilor comune
ale instituþiilor române ºi bulgare
în formularea politicilor de trans-
port ºi în luarea deciziilor pentru
investiþii”, a mai spus Cristina Sîr-
bu, preºedintele executiv al
GIEDD.

Scopul principal :
sã conectãm România

Proiectul are o valoare
1.428.765 euro ºi este finanþat din
Fondul European de Dezvoltare
Regional, care a alocat suma de
1.214.450 euro. Guvernele Ro-
mâniei ºi Bulgariei au cofinanþat
cu 185.739 euro, iar contribuþia
ADRM ºi GIEDD se ridicã la
28.575 euro. Reþeaua transeuro-
peanã de transport (TEN-T) – con-
struirea unei reþele de transport
care poate facilita fluxul de mãr-
furi ºi de persoane între þãrile UE.
„Scopul principal al acestor pro-

iecte este sã scurtãm timpul de
transport pe Dunãre, sã conectãm
România ºi sã creãm locuri de
muncã”, a mai spus Cristiana Sîr-
bu. Un alt scop ar fi acela de a
garanta cã pânã în anul 2050 ma-
joritatea cetãþenilor ºi întreprinde-
rilor europene vor fi amplasate la

nu mai mult de 30 de minute de
aceastã reþea. Grupul þintã al pro-
iectului este constituit din institu-
þii ºi organizaþii implicate în plani-
ficarea, formularea ºi punerea în
aplicare a politicilor de transport,
precum ºi în gestionarea secto-
rului de transport în cele douã þãri;
reprezentanþi ai întreprinderilor ºi
ai sectorului ONG; autoritãþilor
locale din regiunea transfrontalie-
rã; potenþiali investitori.

Partenerul bulgar
are 47 de municipii afiliate
Proiectul a debutat la începu-

tul acestui an, pe 3 februarie 2016
ºi are ca termen de implementare
24 de luni. Partener în acest pro-
iect este Asociaþia Municipiilor Ri-
verane Dunãrii din Bulgaria, de-
spre care s-a spus în cadrul con-
ferinþei de presã, cã este cel mai
important partener din Bulgaria pe
problematica transfrontalierã.
„Totodatã, este cea mai mare aso-
ciaþie, fiind vorba de 47 de muni-
cipii afiliate, asociaþie care coor-
doneazã proiecte strategice ex-
trem de importante. Are partene-
riate inclusiv cu comunitãþile lo-
cale. În zona Craiovei sunt foarte
multe proiecte în curs de evalua-
re”, a precizat Olivia Comsa, ma-
nager de proiect.
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Seceta din acest an nu a ocolit
judeþul Dolj. Mai multe comune
au întocmit procese-verbale ce
atestau starea de fapt ºi le-au îna-
intat autoritãþilor pentru a solicita
sprijin financiar. În consecinþã,
Comisia numitã de Prefect prin
Ordinele nr. 337/09.08.2016, 343/
19.08.2016, 365/01.09.2016 ºi
396/14.09.2016 formatã din re-
prezentanþi ai Instituþiei Prefectu-
lui Judeþului Dolj, ISU „Oltenia”,
Direcþiei pentru Agriculturã Dolj,
Sistemului de Gospodãrire a Ape-
lor Craiova ºi reprezentanþi ai au-
toritãþilor publice locale, unde s-
au produs pagube ca urmare a se-
cetei, s-a deplasat în intervalul
19.08. – 16.09.2016 în localitãþi-
le afectate.

Floarea-soarelui,
cea mai afectatã

Amãrãºtii de Sus – 478 ha, Ape-
le Vii – 327 ha, Celaru – 750 ha,
Daneþi – 807 ha, Leu – 435 ha sunt
doar câteva dintre localitãþile, unde
cultura de floarea-soarelui a fost
puternic afectatã de secetã. O su-
prafaþã de 885 ha, tot cultivatã cu
floare, a fost calamitatã în Pieleºti.
Iar la Gângiova, alte 646 ha. Po-
trivit centralizãrilor efectuate de
Direcþia pentru Agriculturã Dolj,
procentul de afectare a culturii de
floarea-soarelui a fost între 38 ºi
70%, iar suprafaþa totalã compro-
misã a urcat la 16.932 ha. Pe locul
secund se aflã cultura de porumb.
Aici vorbim de 14.475 ha calami-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Raport final privind calamitãþile din DoljRaport final privind calamitãþile din DoljRaport final privind calamitãþile din DoljRaport final privind calamitãþile din DoljRaport final privind calamitãþile din Dolj
Procesele-verbale întocmite la nivel local, refe-

ritoare la culturile calamitate de seceta din acest
an, au fost verificate de o comisie multidisciplina-
rã. Peste 14.475 ha cultivate cu porumb au fost afec-
tate. Dar, cea mai mare pierdere este la floarea-soa-
relui. Aici, 16.932 ha au fost compromise de secetã
în proporþie de 38-70%. Nu au lipsit nici surprize-
le. În localitãþile Afumaþi, Catane, Izvoare, Radovan,
Segarcea ºi Urzicuþa s-a constatat cã multe dintre
culturi nu depãºeau 30% din gradul de afectare pro-
vocat de seceta pedologicã. În comunele ªimnicu de
Sus, Bistreþ, Întorsura, Drãnic ºi Maglavit, la data
deplasãrii comisiei, culturile erau deja recoltate,
neputându-se efectua evaluarea acestora ºi s-a decis
sã fie luate în calcul procesele verbale, aºa cum au
fost întocmite la nivel local.

tate.  Sadova – 224 ha, Dobroteºti
– 550 ha, Þuglui – 170 ha, Dioºti
– 687 ha ºi Magalavit – 332 ha sunt
printre cele mai calamitate locali-
tãþi. De departe, Dãbuleniul cu
cele 1.060 ha cu porumb com-
promis de secetã este în top.

Unii au mai exagerat
Cum se întâmplã de obicei în

raportãrile pornite de la prima stri-
gare, umflarea cifrelor este ceva
firesc. Numai cã, la finalul con-
trolului s-a constatat cã, în locali-
tãþile Izvoare, Catane, Radovan,
Segarcea ºi Urzicuþa, culturile erau
afectate de seceta pedologicã într-
o cotã mai micã de 30%. Deci nu
au fost luate în calcul. Totodatã,
în comunele Caraula, ªimnicu de
Sus, Bistreþ, Întorsura, Drãnic ºi
Maglavit, la data deplasãrii mem-
brilor comisiei, culturile erau re-
coltate neputându-se efectua eva-
luarea acestora. Prin urmare s-au
luat în considerare procesele-ver-
bale întocmite la nivel local.

Datoritã diferenþei de dotare teh-
nicã, calitate a solului ºi dimensiu-
ne a exploataþiei agricole au fost
estimate valori medii ponderate ale
pagubelor valorice produse de ca-
lamitate, þinând cont de costurile
de producþie la hectar. Valorile es-
timative calculate au fost analizate
ºi cu ajutorul conducerii Centrului
de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cultura Plantelor pe Nisipuri Dã-
buleni, care le-a considerat apro-
piate de realitate.

Peste 36.000 de hectare,
calamitate de secetã

Nu doar porumbul ºi floarea-
soarelui au fost distruse de sece-
tã. Suprafeþe însemnate de lucer-
nã – 2.137 ha, pepeni – 267 ha,
soia – 662 ha, plante de nutreþ –
692 ha, legume de câmp – 377 ha,
pãºune – 277 ha, sorg – 345 ha au
fost ºi acestea compromise. To-
talul suprafeþelor afectate de
secetã este de 36.710 ha.

Anul trecut, tot în luna septem-
brie, 52 de localitãþi doljene au
transmis Instituþiei Prefectului –
judeþul Dolj raportãri privind pa-
gube produse de secetã la culturi-
le agricole, plantaþii, pãºuni ºi fâ-
neþe. Suprafaþa afectatã de secetã
era, la acea datã, de 44.700 ha, mai
micã decât cea raportatã în pre-
zent. La porumb erau declarate ca-
lamitate 18.200 ha, la floarea-soa-
relui peste 22.000 ha ºi diferenþa
era la segmentul de legume ºi alte
culturi.

Grindina a distrus viile
în Segarcea

Comitetul Judeþean pentru Si-
tuaþii de Urgenþã Dolj a întocmit
un raport privind evaluarea fizicã
ºi valoricã a pagubelor produse de
grindinã la nivelul Doljului. Astfel,
la data de 20 septembrie a.c., Co-
misia numitã prin Ordin de Prefect
mr. 367/01.09.2016 formatã din
cinci reprezentanþi din partea Di-
recþiei Agricole, ISU, SGA Dolj ºi

reprezentanþi au autori-
tãþilor publice locale, ce
au raportat pagube, s-a
deplasat în data de 5
septembrie a.c., în Se-
garcea. Aici s-a stabilit
cã au fost afectate de
grindinã 117 ha cultiva-
te cu viþã-de-vie. Gra-
dul de calamitate este
de 50%, iar pentru în-
treagã suprafaþã inven-
tariatã se estimeazã o
valoare de despãgubire
de aproximativ 1.100
mii de lei.

Pregãtiri pentru
noul an agricol

În prezent, din date-
le centralizate de Direc-
þia pentru Agriculturã

Dolj, porumbul boabe – consum a
fost recoltat de pe 64.750 ha. Floa-
rea-soarelui a fost ºi aceasta ridi-
catã de pe 66.376 ha, soia boabe
de pe 1.938 ha, tutunul de pe 222
ha. La cartoful de toamnã s-a ridi-
cat producþia de pe o suprafaþã de
130 ha, iar tomatele de varã de pe
253 ha. În plin sezon, strugurii de
vin au fost culeºi de pe 3.715 ha ºi
cei de masã, de pe 16 ha. Au fost
eliberate de culturi 67.500 de hec-
tare ºi efectuate arãturi la peste
89.000 ha.

Producþia obþinutã, pânã ieri, la
porumb boabe consum era de
226.625 tone; la floarea-soarelui de
136.070 to; la soia boabe – 3.819
tone; la cartof – 1.300 to ºi la to-
mate de varã-toamnã – 2.403 to.

În aºteptarea despãgubirilor
Plata compensatorie se va

acorda diferenþiat, în funcþie de
procentul de calamitare înscris în
procesele verbale de constatare
ºi evaluare a pagubelor ºi de ca-
tegoria beneficiarului, având în
vedere cã, în cazul persoanelor
juridice costurile de producþie
sunt substanþial mãrite: cheltuieli
mai mari cu input-urile necesare
respectãrii tuturor verigilor teh-
nologice, înregistrare fiscalã ca
plãtitori de TVA. Autorizarea be-
neficiarilor ºi sumelor cuvenite
precum ºi înregistrarea obligaþii-
lor de platã se efectueazã dupã
primirea Deciziei (CE) privind
aprobarea acordãrii ajutorului de
stat. Anul trecut, valoarea des-
pãgubirilor pentru culturile afec-
tate de secetã nu a fost mai mare
de 400 de lei pe hectar, pentru
porumb ºi floarea soarelui.
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Nemulþumiþi de condiþiile de
muncã, creºterea volumului, dar
ºi a responsabilitãþilor, ca ºi de
lipsa unor reglementãri adapta-
te la realitatea din instanþe, gre-
fierii ºi personalul conex de la
Tribunalul Dolj au demarat un
protest, deocamdatã prin purta-
rea unei banderole albe.

Vicepreºedintele sindicatului
Justiþia Oltenia, Mihai ªtefan,
ne-a explicat faptul cã, princi-
palele revendicãri ale persona-
lului auxiliar de specialitate ºi
conex de la Tribunalul Dolj sunt
normarea muncii, suplimentarea
schemelor de personal auxiliar

Protest cu banderolã al grefierilor de la TProtest cu banderolã al grefierilor de la TProtest cu banderolã al grefierilor de la TProtest cu banderolã al grefierilor de la TProtest cu banderolã al grefierilor de la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj
de specialitate ºi conex la nive-
lul instanþelor ºi parchetelor în
raport de atribuþiile suplimenta-
re primite odatã cu intrarea în
vigoare a noilor coduri, adopta-
rea noului Statut al personalului
de specialitate, în concordanþã
cu legislaþia europeanã, consul-
tarea efectivã a reprezentanþilor
personalului auxiliar de specia-
litate în ceea ce priveºte orice
modificare a Regulamentului de
Ordine Interioarã ºi a legislaþiei
care vizeazã activitatea persona-
lului, asigurarea resurselor uma-
ne ºi materiale, dar ºi a unei sa-
larizãri adecvate în funcþie de

responsabilitãþile ºi sarcinile fie-
cãrui angajat, dar ºi înfiinþarea
unui organism propriu, respec-
tiv Ordinul Grefierului.

„Acestea ar fi doar câteva
dintre revendicãrile noastre. Ne
dorim foarte tare o eficientiza-
re a activitãþii, astfel încât ac-
tul de justiþie sã se desfãºoare
la standarde europene. În acest
moment tragem un semnal de
alarmã asupra situaþiei noastre,
pr in  pur tarea  banderole lor
albe”, ne-a declarat Mihai ªte-
fan, vicepreºedintele sindicatu-
lui Justiþia Oltenia.

CARMEN ZUICAN

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Pe la mijlocul anilor ’90 ai veacului tre-
cut, adusesem, împreunã cu conducerea de
atunci a Facultãþii craiovene de Litere, doi
dascãli de la Universitatea pentru strãini din
Perugia ca profesori asociaþi spre a consoli-
da departamentul de italianisticã. Despre unul
dintre ei, Renzo Pavese, torinez ºi coleg de
generaþie cu marele românist Marco Cug-
no, am avut prilejul sã relatez în câteva oca-
zii. În ce-l priveºte pe cel de-al doilea, Ma-
rio Olivieri, lucrurile au stat, din propria-m
culpã, cu totul altfel. Probabil ºi cã el a þi-
nut, în decursul unui singur semestru, câte-
va prelegeri la secþia de Istorie de atunci ce
aparþinea aceleiaºi facultãþi. La acele cursuri
l-am însoþit pe post de traducãtor, dupã ce
îl cunoscusem la el, acasã, ca un reputat
specialist în istoria mentalitãþilor.

Se ocupase, cum avea sã-mi probeze, în
lucrãri de interes nu doar în Italia, despre
statutul ºi evoluþia mentalitãþilor din Anglia,

Franþa, Spania, Germania etc. În scurtul
timp petrecut la Craiova, mi-a mãrturisit în
câteva rânduri cã i-ar fi fost imposibil sã
repete o cercetare de acest gen ºi despre
mentalitãþile noastre. Fiindcã i-a fost greu,
aproape imposibil, sã ne „descifreze”. Prin-
tre altele, îl surprindea apetitul nostru pen-
tru… divertisment (ºi distracþie), de vreme
ce, obiºnuit sã-ºi savureze cafeaua matinalã
înainte de cursul la care îl însoþeam, la ba-
rurile deschise pe atunci vizavi de Universi-
tate, nu gãseam un loc liber.

Mai târziu, avea sã mã întrebe cum poate
cineva supravieþui, ca dascãl universitar, cu
85 de dolari pe lunã. I-am rãspuns, dându-i
exemple încã ºi mai ºocante, cã se putea
supravieþui ºi cu infinit mai puþin: era vorba
de acele pensii pentru bãtrânele „ceapiste”
ale noastre care nu depãºeau, dacã nu mã

înºel, uneori, chiar suma de 5-6 lei în banii
de atunci.

Cu Mario Olivieri n-aveam sã mã mai
întâlnesc în decursul celor mai bine de
douã decenii de atunci. Mi-a înmânat însã
atunci o carte a sa consacratã lui Machia-
velli la care mã îmbia s-o citesc cu atenþie
pentru interpretãrile sale insolite, în rãs-
pãr cu mai toatã istoriografia politologicã
de  care aveam ºtiinþã. ªi mã avertiza ceea
ce ºtiam – ori ar fi trebuit sã ºtiu – cã, din
nefericire, mai toatã lumea îl citeazã pe
autorul florentin, fie cã nu l-a citit deloc,
fie cã l-a citit prin intermediul altora, fie
cã, pur ºi simplu, dã bine. Titlul cãrþii pe
care am regãsit-o recent în biblioteca mea
este: Il Potere. Saggio sul Principe di Ma-
chiavelli („Puterea. Eseu despre Princi-
pele lui Machiavelli”.

Îmi amintesc cã am citit-o pe nerãsuflate,
incitat de spiritul analitic ºi disociativ al au-
torului ºi tot atunci m-am apucat s-o fac
cunoscutã ºi cititorului român.

Nu mai ºtiu de ce n-am reuºit (problema
subvenþionãrii era, fireºte, un argument
esenþial, însã nici interesul vreunei edituri
dintre cele apãrute precum ciupercile… n-
a fost mai încurajotor). Cert e cã am regã-
sit traducerea de atunci ºi, recitând-o, încã
îi resimt cu aceeaºi forþã actualitatea. Este
ºi motivul pentru care am decis sã restitui
aici câteva din fragmentele ei, urmând, cine
ºtie, ca interesul absent prin ani sã revinã
într-o lume în care o altfel de lecturã  a
capodoperei machiavelliane se impune la fel
ca în urmã cu peste jumãtate de mileniu când
a fost plãmãditã.

George Popescu

O interpretare insolitãO interpretare insolitãO interpretare insolitãO interpretare insolitãO interpretare insolitã
asupra lui Machiavelliasupra lui Machiavelliasupra lui Machiavelliasupra lui Machiavelliasupra lui Machiavelli

INTRODUCERE (I)INTRODUCERE (I)INTRODUCERE (I)INTRODUCERE (I)INTRODUCERE (I)
Dacã numele lui Machiavelli e

înconjurat de o atmosferã parti-
cularã ºi dacã numai faptul de a-
l pronunþa pare sã evoce o lume
populatã de diabolice prezenþe ºi
plinã de intrigi, aceasta se dato-
reazã unei supraevualãri moraliste
ºi unei erori de perspectivã în
aprecierea operei sale fundamen-
tale, Principele.

Sigur, nu vrem sã dãm terme-
nului «supraevaluare» nici o va-
loare care sã depãºeascã de-
scrierea ºi constatarea unui dat
de fapt.

Doctrina «politicã» a lui Ma-
chiavelli a fost înãlþatã ºi extinsã
atât încât sã fie fãcutã sã semni-
fice ceva ce nu era nici în inten-
þiile autorului ºi nici în logica doc-
trinei înseºi.

Reþinuse ºi indicase aceasta
Machiavelli ca susþinãtor al unei
nete separãri între moralã ºi po-
liticã sau ca unul din iniþiatorii
acelui exil cãruia ar fi trebuit sã-
i fie supusã orice ordonare ºi nor-
mare metafizicã a omului ºi a sfe-
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(Eseu despre Principele lui Machiavelli”)

rei activitãþii sale aceasta repre-
zintã o judecatã care atinge doc-
trina efectivã a lui Machiavelli,
bazatã pe un criteriu evaluativ ºi
interpretativ impropriu ºi pe ca-
tegorii culturale posterioare, in-
adecvate, anacronice.

Pe de altã parte, ºi absolvirea
indirectã de o presupusã stare de
dizgraþie care se poate obþine prin
argumentãri ale filosofiei croce-
ene nu serveºte deloc la reinse-
rarea lui Machiavelli în comuniu-
nea oamenilor “drepþi”, ºi fiind-
cã este arbitrarã ºi abstractã dis-
tincþia operatã de Croce ºi fiind-
cã, mai radical, nu are sens sã
vrei sã absolvi pe cineva sau ceva
care n-are de fapt nevoie de ab-
solvire (cfr. B. Croce, Etica e
politica, Bari, Laterza, 1956, p.
255).

Se cere o considerare a lui
Machiavelli ºi a operei sale într-
o luminã cu totul diferitã ºi într-
o perspectivã mai aderentã la tex-
tul ºi la intenþiile ce se reveleazã
în opera ºi în finalitãþile declara-
te ale acesteia.

Nu se poate, în aceste anali-
ze, trece cu vederea peste con-

sideraþia preliminarã a ambian-
þei istorice ºi a situaþiei în care
se iveºte Principele. Dar e la fel
de limpede cã situaþia ambienta-
lã ºi atmosfera istoricã nu pot fi
considerate ca determinante
pentru aceastã operã ºi pentru
orice operã în general.

O metodã interpretativã cu
caracter cazuistic ºi determi-
nist, pe de o parte, ar face mult
mai uºoarã, întrucât mecanicã,
lucrarea de înþelegere, pe de alta
ar fi atât de simplã încât ar de-
veni simplificatoare ºi grosola-
nã. Ambianþa, de fapt, ºi situa-
þia, admiþând cã se pot deter-
mina cu aproximaþie, sunt în
orice caz unele dintre compo-
nentele unui organism foarte
variat ºi complex care trãieºte
din multe alte aporturi fãrã a se
reduce vreodatã la vreunul din-
tre ele sau la suma lor. Întrucât
ceea ce face singularã ºi, de
aceea, nerepetabilã opera este
tocmai personalitatea care sin-
tetizeazã ºi deopotrivã depãºeºte
diversele componente, se situ-
eazã în ele, dar existã totdeau-
na dincolo de ele.

De aceea, ºi cei care sunt is-
pitiþi de o justificare a teoriei Ma-
chiavelliene considerând-o ca
rãspuns adecvat ºi coerent la ne-
cesitatea de a salva Italia de ra-
pacitatea strãinã care, tocmai în
acele vremuri, începea  sã-ºi pla-
seze rãdãcinile în peninsulã, ara-

tã cã þin foarte mult seama de
influenþa eventualã a unei situa-
þii istorice ºi politice acordând
ºi o excesivã consideraþie exor-
taþiei finale din ultimul capitol al
Principelui.

Existã ºi cei care, miºcaþi de
trista situaþie a Italiei de atunci ºi
vibrând de lupte ºi de idealuri ri-
sorgimentale, nu ezitã sã cadã în
anacronism înglobând, sentimen-
tal ºi deci precipitat, pe Machia-
velli printre precursorii ideii de
unitate naþionalã, rebotezându-l
astfel în baia purificatoare a unui
astfel de nobil ideal. Sunt eviden-
te, în acest caz, limitãrile fie cu
caracter istoric, fie cu caracter
teoretic care fac o atare tezã de
nesusþinut. Dar pentru toate
aceste tentative de interpretare,
Machiavelli apare tras din toate
pãrþile ºi supus la toate bisericile
ºi la toate grãbitele botezuri; însã
el, dincolo de astfel de arzãtoare
exegeze, nu voia sã spunã nimic
mai mult, ºi nimic mai puþin, de-
cât spunea.

Nu putem sã nu atragem aten-
þia aici ºi asupra unui fel de rãz-
boi religios dintre machiavellieni
ºi antimachiavellieni, dintre sus-
þinãtorii preeminenþei moralei ºi
cei ai supremaþiei politicii, întru-
cât ambele grupãri aratã cã nu s-
a evaluat în mod adecvat ºi nu
se evalueazã nici acum ceea ce
Machiavelli spunea ºi afirma în-
lãuntrul unei considerãri con-

textuale a Principelui fãrã ca vor-
bele sale sã nu asume o valenþã
diferitã de cea pe care ele, inten-
þionat ºi de fapt, au.

ªi astfel s-a ajuns la creaþia
de figuri mitice ale “raþiunii de
stat” ºi ale “scopului care ar jus-
tifica mijloacele” ºi altele asemã-
nãtoare, ce nu sunt altceva de-
cât absolutizãri ale unor momen-
te în complexitatea teoriei ma-
chiavelliene.

Mai ales despre aceastã discu-
þie, centratã în jurul termenilor
moralei ºi ai politicii ºi raportului
dintre ele, ne vom ocupa, încer-
când sã le arãtãm discutabila
consistenþã. ªi, de fapt, în jurul
acestei probleme s-au cristalizat
discuþiile ºi în legãturã cu ea s-
au definit poziþiile.

Uneori aceeaºi ardoare polemi-
cã a alterat termenii în discuþie
într-un mod atât de amestecat în-
cât aceea asupra cãreia se dis-
cuta nu mai era cea asupra cãre-
ia se discutã.

Urmeazã de aici cã multe in-
terpretãri ºi deducþii ar fi locuri
comune, fãrã mãsurã dacã se ra-
porteazã la Machiavelli, lipsite de
aceea de orice fundament teore-
tic ºi critic.

Va fi oportun sã facem, în le-
gãturã cu aceasta, douã distinc-
þii esenþiale: cea dintre religie ºi
bisericã ºi cealaltã, dintre mora-
lã ºi sistem moral.
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 Ieri, 21 septembrie, se arãta una
ca oricare altele, în învãþãmântul
doljean. Era una destinatã ºedinþei
cu directorii instituþiilor ºcolare din
„preuniversitar”. Conducerea In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj
a vrut sã dea o altfel de însemnã-
tate, binevenitã, ºi a ales sã pre-
mieze elevii care au obþinut nota
maximã la Evaluarea naþionalã ºi la
Bacalaureat, în aceastã varã. Sur-
priza, una extraordinarã, a fost cã,
în cadrul aceleiaºi manifestãri, a
fost invitat ºi premiat prof.  Dan
Podeanu, mentorul echipei femi-
nine de spadã a României, cel care
le-a dus pe fetepe prima treaptã a
podiumului la Rio de Janeiro.

«Este o zi specialã, una în care o
sã vã rog sã aplaudãm cu toþii pe
unul dintre cei mai buni profesori,
cel care a pregãtit generaþii întregi
de elevi ºi sperãm sã o facã ºi de
acum încolo. Este vorba despre
domnul Dan Podeanu, cel care ne-a
fãcut fericiþi în aceastã varã. Alãturi
de dânsul se aflã ºi una dintre com-
ponentele echipei naþionale de aur,
Loredana Dinu, fostã elevã a Li-
ceului cu Program Sportiv „Petra-
che Triºcu”. Unul dintre partenerii
noºtri, firma „Casa noastrã”, îl va
premia pe domnul Podeanu cu 2.000
lei, iar din partea noastrã îi acordãm
o diplomã de excelenþã», a precizat
prof. Lavinia Elena Craioveanu-
,inspector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

În câteva secunde, toþi cei pre-
zenþi în salã s-au ridicat ºi i-au aplau-
dat pe Dan Podeanu ºi Loredana
Dinu, poate, pe undeva, mai mult
ca la unele competiþii. «Sunt emoþi-
onat . Nu credeam sã vãd aseme-
nea manifestare. A fost aproape ca
la o competiþie. Sunt mândru cã
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În Amfiteatrul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj a avut loc, ieri, o manifestare ono-
rantã, cea în cadrul cãreia cei cinci elevi „ma-
ximi” – patru dintre ei  la Evaluarea Naþiona-
lã ºi unul la Bacalaureat – au fost recompen-
saþi cu sume provenite din partea Ministeru-
lui Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce. Dar, momentul cel mai important a fost cel
în care prof. Dan Podeanu, antrenorul echipei
de spadã feminin – deþinãtoarea singurei me-

dalii de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro 2016 – a fost prezentat. O salã întrea-
gã s-a ridicat în picioare ºi l-a aplaudat pe cel
care a adus aurul olimpic în România. Lângã
el, a fost prezentã ºi una dintre componentele
de bazã ale echipei naþionale, Loredana Dinu,
ex-elevã a Liceului cu Program Sportiv „Pe-
trache Triºcu” din Craiova. De aceeaºi aten-
þie s-au bucurat ºi cei cinci elevi de 10 din Dolj,
care promit ºi performanþe ulterioare.

sunt oltean, iar întreaga mea activi-
tate se leagã de Craiova. Aceastã
echipã pe care am pregãtit-o ºi o
pregãtesc, de care sunt mândru, a
fost ºi un paradox. În 2007, când
am câºtigat Campionatul European,
am avut o trupã numai din puºtoai-
ce –Ana Maria Brînzã (Popescu),
Loredana Iordãchioaie (Dinu),
Iuliana Mãceºanu ºi Anca (Bã-
cioiu) Mãroiu –, o echipã de ado-
lescente, de la Liceul cu Program
Sportiv „Petrache Triºcu” . Aºa am
învins marile puteri, cu tinere  lipsi-
te de complexe, de aici apãrând pa-
radoxul. Am mers în continuare ºi
nu am þinut cont de nimic. Aº mai
dori sã mai spun ceva: sã nu ne mai
comparãm cu alte þãri, care sunt
mai mari, ca populaþie sau ca pute-
re economicã. Pentru mine, cea mai
mare mândrie a fost la Rio, când
am vãzut cã steagurile unor mari
þãri – SUA, China, Rusia – erau sub
tricolorul nostru. Craiova a avut tot
timpul, nu numai în sport, dascãli
de mare valoare, de aceea au ºi apã-
rut rezultatele la diversele discipline
de studiu», a spus, cu lacrimi în
ochi, Dan Podeanu.

La ieºirea din sala de festivitãþi,
Loredana nu s-a arãtat mai pre-
jos: „Vom mai aduce medalii pen-

tru România”, iar, ca o simbiozã
elev-profesor, Dan Podeanu a re-
cunoscut: „Nu mai sunt competi-
þii pe care sã nu le fi câºtigat, dar
de la cele care sunt în prezent vom
veni cu mari rezultate”.

Premii guvernamentale
Chiar dacã cele mai multe apre-

cieri au fost culese de Dan Podea-
nu, nu s-a trecut cu vederea nici pre-
mierea tinerilor cu care ne putem
mândri. Este vorba despre cinci co-
pii, pentru cã asta sunt, deocamda-
tã, care au obþinut nota maximã la
Evaluarea Naþionalã (patru dintre ei)
ºi la Bacalaureat. Premierea lor, cu
sume de bani, vine în urma unui act
oficial, emis de Guvernul României,
prin deþinãtorul portofoliului Minis-
terului Educaþiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice. Este vorba de 3.000
de lei pentru Bacalaureat ºi de câte
1.000 de lei pentru Capacitate. „Vor-
bim de prezent, cu deschidere în-
dreptãþitã spre viitor. Aceºti cinci
copii sunt ceea ce înseamnã speran-
þa noastrã ºi le urez sã aibã rezultate
cât mai bune”, a mai spus Lavinia
Elena Craioveanu.

Cinci tineri deºtepþi
ºi cu responsabilitate

Cei cinci copii premiaþi sunt
foarte volubili ºi aratã cã nu au nici-
un fel de complex în faþa mass-

media. Fiecare ºtie sã îºi expunã
punctul de vedere. „Este o mare
onoare pentru mine sã mã aflu aici.
Cred cã este o recunoaºtere a
muncii depuse de mine” – Alexa
Carola Mîlcomete, fostã elevã a

ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade”
din Craiova, unde a obþinut nota
maximã la Evaluare, actualmente
elevã a Colegiului Naþional „Fraþii
Buzeºti”, acolo unde este colegã de
clasã cu un alt adolescent de 10,
Alin Diþã, venit de la ªcoala Gim-
nazialã „Alexandru Macedonski”
din Craiova, care a adãugat: „Mã
bucur foarte mult ºi cred cã este o
recompensã ºi pentru mine, ºi pen-
tru colegii mei, ºi pentru profeso-
rii care ne-au îndrumat. Celor care
vin dupã noi le spun sã trateze cu
seriozitate ºcoala, sã înveþe, deoa-
rece vor veni ºi rezultatele. Acum,
pentru cã s-au terminat festivitãþi-
le, ne cerem scuze, deoarece tre-
buie sã ne întoarcem la cursuri”.

Ermina Petra Popa a absolvit
gimnaziul cu nota maximã la „Ca-
rol I”, acolo unde a ºi rãmas: „Am
muncit foarte mult, este adevãrat,
dar am ºtiut sã îmi pun la punct ºi
timpul liber. Cred cã dacã ºtii ce îþi
doreºti, poþi realiza. Nu pot sã nu le
mulþumesc profesorilor mei din cla-
sele I-VIII, fãrã sprijinul acestora
neputând sã obþin aceste rezultate”.

De la Filiaºi, vine, ca premiantã,
la Colegiul Naþional „Carol I”,  Iu-
lia Turcoman: „Consider cã este
ceva binevenit acest stimulent, unul
care aratã cã autoritãþile se gândesc
ºi la noi. Le spun celor care se pre-
gãtesc de examene sã munceascã
zi de zi ºi sã nu lase nimic la voia
întâmplãrii. Dacã, zilnic, îþi faci trea-
ba, nu mai trebuie sã stai pe ultime-
le zile, aºa având ºi timp liber”.

Singura „maximã” la Bacalau-
reat, Georgiana Iustina Matees-
cu, fostã elevã a Colegiului Naþio-
nal „Fraþii Buzeºti”, actualmente
studentã a Facultãþii de Medicinã
din cadrul Universitãþii „Babeº-Bo-
lyai” din Cluj-Napoca, a precizat,
la rândul sãu: «Pentru mine, a fost
o mare onoare sã învãþ la „Fraþii
Buzeºti”. Sigur, acest premiu este
o recunoaºtere pentru ceea ce am
fãcut. Dar, vreau sã mai spun cã
nu trebuie sã stai orã de orã în faþa
caietelor, cãrþilor sau calculatoru-
lui, ci trebuie sã perseverezi în în-
vãþare zilnic, fãrã sã uiþi ºi de alte
activitãþi, astfel încât sã îþi petreci
timpul liber în condiþii normale».
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Sâmbãtã, 24
septembrie,
craiovenii sunt
invitaþi sã fie
pãrtaºi ai unui
eveniment care se
petrece la…
3.000 km depãr-
tare! Pentru prima
oarã, Teatrul
Naþional „Marin
Sorescu” va
transmite live,
prin satelit, deschiderea stagiunii unei alte companii de teatru din
Europa. Este vorba de Teatrul Real din Madrid, care va prezenta,
inclusiv publicului craiovean, opera „Othello”, o coproducþie Teatro
Real, English National Opera ºi Royal Swedish Opera, din cadrul
campaniei „Shakespeare Lives”, derulatã la nivel european de British
Council. Transmisiunea va începe la ora 21.00 ºi va putea fi urmãritã
din Sala „Amza Pellea” a teatrului. Intrarea publicului este gratuitã.
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Pânã luni, 26
septembrie,
continuã înscrierile
la trei din cele zece
ateliere de creaþie
ale Teatrului pentru
Copii ºi Tineret
„Colibri”, la care au
mai rãmas locuri.
Este vorba despre
„Zece degete, nu
doar douã mâini”
(coord. Marin
Fagu) – vinerea,
ora 17.00, pentru
copii ºi adolescenþi cu vârsta minimã 10 ani, care se bucurã sã
desluºeascã tainele construcþiei de pãpuºi; „Gazetarul de teatru”
(coord. Laura Pumnea) – sâmbãta, ora 17.00, pentru copii cu vârsta
minimã 10 ani, preocupaþi sã vadã spectacole, sã scrie cronici ºi sã ia
interviuri artiºtilor pentru „Gazeta de teatru”; „Dincolo de mascã”
(coord. Geo Dinescu) – sâmbãta, ora 16.00, pentru copii de minim 8
ani, care vor descoperi cea mai cunoscutã formã a teatrului de
improvizaþie, commedia dell’arte, ºi vor învãþa sã construiascã mãºti.
Atelierele se vor desfãºura în perioada 3 octombrie – 11 decembrie
a.c., preþul unuia fiind 150 lei. Pentru fiecare atelier în parte existã un
numãr limitat de locuri. Înscrierile  se fac prin formular on-line, link-
urile pentru fiecare atelier în parte fiind disponibile pe www.teatrulcoli-
bri.ro ºi https://www.facebook.com/TeatrulColibri.
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„Prietenii Motanului
Încãlþat” vor face spectacol
mâine, 23 septembrie, în
Grãdina de varã „Geo Saizescu”
a Palatului Culturii „Teodor
Costescu” din Drobeta-Turnu
Severin. Potrivit reprezentanþilor
instituþiei, „piesa prezentatã
publicului severinean este o
propunere de interpretare a
cunoscutei poveºti, venitã din
partea actriþei Iulia Cârstea”.
Împreunã cu colegii de scenã
Daniel Mirea, Ionica Dobrescu,
Alis Ianoº,  Emanuel Popescu ,
au transformat-o într-o piesã ce prezintã isprãvile unei trupe amatoare
de teatru de pãpuºi ºi admiratoare a vestitului motan, hotãrâtã sã
cucereascã publicul de la oraº.

Adrian Frãþilã s-a nãscut la 6
martie 1950, în satul Pocruia, co-
muna Tismana, judeþul Gorj. Din
anul 1954 locuieºte în Târgu Jiu.
A debutat în ziarul „Gazeta Gorju-
lui”, în 1970, ºi a început sã frec-
venteze cenaclul literar „Colum-
na”, condus de profesorul ºi scri-
itorul Titu Rãdoi. În 1971, poetul
Cezar Baltag l-a prezentat în re-
vista „Luceafãrul”, care i-a gãz-
duit  versuri în anii ce au urmat.
Editorial a debutat în 1978, cu vo-
lumul de versuri „Echinocþiul de
fiecare zi”.

Au urmat cãrþile „Vânãtor în-
zãpezit” (poezii, 1983), „Carte
pentru învãþat alfabetul minunat”
(versuri pentru copii,1986), „La
arat vãzduhul” (poezii, 1996),
„ªmecherici” (poezii pentru co-
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Potrivit organizatorilor, „expo-
ziþia readuce în discuþie influenþa
ideilor lui Brâncuºi asupra artei lui
Paul Neagu (1938-2004), urmãrind
totodatã amprenta sensibilitãþii cre-
ative a acestuia asupra sculptori-
lor britanici Anish Kapoor ºi Tony
Cragg, care i-au fost studenþi în
Londra, ºi afinitãþile cu artiºti care
i-au fost prieteni, care i-au cerce-
tat opera sau cu care s-a intersec-
tat în planul ideilor, postum”. In-
cluzând aproximativ 50 de lucrãri
de Paul Neagu, Sãrutul lui Brân-
cuºi ºi lucrãri de desen, video ºi
performance de Anish Kapoor,
Tony Cragg, Nigel Rol-
fe, Marianne Eigenheer,
Neville Gabie, Vlad Nan-
cã ºi Nona Inescu, ex-
poziþia este deschisã pu-
blicului pânã pe 9 octom-
brie a.c.

Dupã performance-
urile susþinute la verni-
saj de Nigel Rolfe, Vlad
Nancã ºi Nona Inescu,
artistul Neville Gabie va
performa live în spaþiul
expoziþiei o acþiune din
seria „Experimente în alb ºi ne-
gru”, creatã pe durata unei rezi-
denþe de un an la Cabot Institute,
Bristol University. Seria examinea-
zã impactul crizei climatice a se-
colului 21, reflectând asupra pro-
ceselor interdependenþei ºi limite-

În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Demetrescu”
va avea loc mâine, 23 septembrie, ora 18.00, o nouã întâlnire din
cadrul proiectului „Imagotexte”. Invitat este scriitorul Adrian Frã-
þilã, care va citi poeme inedite din creaþia sa, dar ºi din cel mai
recent volum pe care l-a publicat, „Dodikai”. Poetul – membru al
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, din 1997 – va fi
prezentat de Liliana Hinoveanu, iar întâlnirea va fi moderatã de
Petriºor Militaru. Intrarea este liberã.

pii, 1996, „Restanþier la primul
meu mileniu” (poezii, 2011), „La
arat vãzduhul” – ediþia a II-a, re-
vizuitã ºi adãugitã (poezii, 2013),
„Scrisoare generaþiei urmãtoare”
(poezii, 2013), „Dodikai”, poezii
(ediþie antologicã, revizuitã,
2016). Este prezent în volume co-
lective, în cãrþi de criticã literarã
ºi dicþionare, iar versuri din cãr-
þile sale pentru copii au fost se-
lectate în manuale ºi culegeri cu
exerciþii de gramaticã.

A fost distins cu Premiul pen-
tru poezie acordat de revista „Lu-
ceafãrul” (1977); Premiul „Marin
Sorescu” – acordat de Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala
Craiova, pentru volumul de ver-
suri „Restanþier la primul meu mi-
leniu” (2011); Premiul special –

pentru cartea „La arat vãzduhul”
–, în cadrul Atelierului naþional de
poezie „Serile la Brãdiceni” (2013);
Marele Premiu „Adrian Pãunes-
cu” pentru poezie, la prima ediþie
a Festivalului internaþional „Adri-
an Pãunescu” (2013); Diploma de
Merit Cultural – pentru volumul
de versuri „Scrisoare generaþiei
urmãtoare” –, oferitã de Asociaþia
cultural-umanitarã ºi ºtiinþificã
„Provincia Corvina” ºi revista
„Noua ProVincia Corvina” (2014).

La Muzeul de Artã se are loc astãzi, ora 19.00,
al treilea performance live din cadrul expoziþiei
„NeXus: Fuziuni deschise”, curatoriatã de Simona
Nastac ºi vernisatã la Craiova pe 18 august a.c.,
unul dintre cele mai semnificative evenimente
dedicate Anului Brâncuºi. Evenimentul este orga-
nizat de muzeul craiovean în colaborare cu Funda-
þia Interart TRIADE, Paul Neagu Estate România
ºi cu sprijinul Galeriei Jecza din Timiºoara.

lor universului
uman ºi natural.
Artistul a lucrat
cu trei materii
organice: petrol,
gheaþã ºi cretã.

În expoziþia „NeXus”, Gabie
este prezent cu documentaþia vi-
deo a performance-ului cu ghea-
þã, filmat în Africa de Sud, iar as-
tãzi va performa experimentul cu
cretã, „într-un gest de reevaluare
a materiei ºi imperativelor vitale în
Antropocen ºi postumanism”.

«Neville Gabie a studiat sculp-
tura la Royal College of Art din Lon-

dra, fiind interesat de tânãr de Brân-
cuºi, procesul de esenþializare a for-
mei ºi exploatarea energiilor conþi-
nute în materie. În 1982, încercând
sã afle mai mult despre ansamblul
de la Târgu Jiu, i-a scris artistului
Paul Neagu. Acesta i-a rãspuns

frust: „dacã într-adevãr vrei sã în-
þelegi, trebuie sã mergi sã îl vezi”.
Cãlãtoria în România comunistã a
fost un ºoc, dar lucrãrile lui Brân-
cuºi au avut un impact decisiv, în
mod special relaþia cu specificita-
tea locului ºi modul în care Brân-
cuºi a imaginat experienþa publicu-
lui în spaþiul lucrãrilor», se preci-
zeazã într-un comunicat de presã

al Muzeului de artã Cra-
iova.

În urmãtorii 25 de
ani, Gabie a examinat ºi
integrat în practica sa
geografia fizicã, emoþi-
onalã ºi culturalã a fie-
cãrui loc în care a lu-
crat, deseori în colabo-
rare cu comunitãþile res-
pective sau cu alþi ar-
tiºti, scriitori, oameni de
ºtiinþã. Artistul a creat
proiecte participative în

Parcul Olimpic din Londra, la Sta-
þia de cercetare Halley din Antarc-
tica împreunã cu echipa British Ant-
arctic Survey; pe ºantierul Cabot
Circus din Bristol; în Liverpool,
într-un bloc turn brutalist, ce a fost
demolat prin implozie controlatã.
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Aproape 80% din cetãþenii
Ungariei ar vota împotriva
cotelor obligatorii de imigranþi
la referendum

Aproximativ 72% din unguri se
pronunþã împotriva mecanismului de
distribuire automatã a azilanþilor în
statele membre UE, iar 78% ar vota
“nu” la referendumul privind cotele
de imigranþi, programat la data de 2
octombrie, potrivit unui sondaj de
opinie realizat în luna septembrie. În
cadrul referendumului, cetãþenii un-
gari cu drept de vot vor avea de rãs-
puns la urmãtoarea întrebare: “Do-
riþi sã permiteþi Uniunii Europene sã
mandateze relocarea cetãþenilor
non-ungari în Ungaria fãrã aproba-
rea Parlamentului?”. Fundaþia Sza-
zadveg a realizat un sondaj de opi-
nie în perioada 7-12 septembrie, la
care au participat peste 2.000 de
adulþi ce au fost intervievaþi telefo-
nic. Potrivit sondajului, doar 3% din
unguri ar vota “da” la referendum.
Dintre respondenþii care au declarat
cã ar vota “nu”, 61% au fost de pãre-
re cã este dreptul poporului ungar sã
decidã alãturi de cine sã trãiascã în
propria þarã. În ceea ce priveºte tero-
rismul, un total de 65% din respon-
denþi au afirmat cã o interpretare ero-
natã a islamului este principala cauzã
a atacurilor teroriste, iar 46% au indi-
cat sãrãcia drept principala cauzã.

Sute de imigranþi, dispãruþi în
Marea Mediteranã dupã un
naufragiu în largul coastelor
Egiptului

O ambarcaþiune care transporta
circa 600 de imigranþi s-a scufundat,
ieri, în Marea Mediteranã, în largul
coastelor Egiptului, fiind salvate
doar 150 de persoane, relateazã agen-
þia de ºtiri Mena. “O navã care trans-
porta ilegal imigranþi s-a scufundat
în Marea Mediteranã în largul loca-
litãþii egiptene Kafr al-Sheiklh; la
bord se aflau circa 600 de imigranþi”,
a declarat un oficial egiptean citat
de agenþia MENA. Echipele de in-
tervenþie au salvat 150 de persoane
ºi au recuperat, pânã în prezent, 29
de cadavre. La bordul navei erau
imigranþi din Africa ºi din Orientul
Mijlociu care se îndreptau spre Uni-
unea Europeanã.

Patru membri ai unei organiza-
þii medicale au murit în urma
unui raid aerian în Alep

Patru membri sirieni ai unei orga-
nizaþii medicale cu sediul în Franþa
au murit în urma unui raid aerian care
a vizat un centru medical din locali-
tatea Khan Touman situatã în pro-
vincia sirianã Alep. Doi asistenþi
medicali ºi doi paramedici au murit
în urma raidului care a fost efectuat
marþi în jurul orei locale 23.00 în cen-
trul comunei Khan Touman, iar un
alt asistent se aflã într-o stare criti-
cã, a anunþat Uniunea organizaþiilor
de salvare ºi de îngrijire medicalã
(UOSSM). Potrivit Observatorului
Sirian pentru Drepturile Omului, în
urma raidului au murit de asemenea
“nouã membri care fãceau parte din
Armata Cuceririi” ºi care lucrau în
centrul medical.

Ahmad Rahami, inculpat pentru folosireaAhmad Rahami, inculpat pentru folosireaAhmad Rahami, inculpat pentru folosireaAhmad Rahami, inculpat pentru folosireaAhmad Rahami, inculpat pentru folosirea
unor arme care pot provoca distrugeri masiveunor arme care pot provoca distrugeri masiveunor arme care pot provoca distrugeri masiveunor arme care pot provoca distrugeri masiveunor arme care pot provoca distrugeri masive

Suspectul atentatelor din New
York ºi New Jersey, Ahmad Khan
Rahami, a fost inculpat pentru fo-
losirea unor arme care pot pro-
voca distrugeri masive ºi victime
multiple, potrivit unui document
transmis de procurorul districtu-

lui Sud al statului american New
York, Preet Bharara. Tânãrul de
28 de ani a fost de asemenea in-
culpat pentru atac cu bombã într-
un loc public, distrugerea unor
bunuri private ºi folosirea unui
dispozitiv pentru a comite o cri-

mã violentã. Anterior, el fusese
inculpat pentru tentative de omor
în urma unui schimb de focuri pe
care l-a avut luni cu forþele de
ordine. Ahmad Rahami este sus-
pectat cã a plasat, sâmbãtã ºi du-
minicã, patru bombe artizanale,
dintre care douã au explodat. Pri-
ma explozie a avut loc în orãºelul
Seaside Park din statul american
New Jersey sâmbãtã dimineaþa iar
a doua, soldatã cu 29 de rãniþi, la
New York, în zona Chelsea, sâm-
bãtã seara. Potrivit documentului,
ancheta a arãtat cã suspectul a
cumpãrat, în iunie, iulie ºi august,
elemente care ar putea face parte
din componenþa unui dispozitiv
exploziv. Acesta a cumpãrat acid
citric, circuite imprimate ºi ele-
menete de aprindere de la distan-
þã a unor dispozitive pirotehnice.
În urma anchetei s-a aflat de

asemenea cã douã telefoane mo-
bile folosite pentru declanºarea
bombelor artizanale au fost pro-
curate dintr-un magazin situat în
apropierea apartamentului lui Ah-
mad. Suspectul avea un abona-
ment pentru unul dintre telefoa-
ne. Ahmad Khan Rahami a reali-
zat o înregistrare video cu el în
timp ce testa dispozitive explozi-
ve artizanale ºi avea un jurnal în
care îºi exprima indignarea faþã
de “uciderea” de cãtre Statele
Unite a unor mujahedini din Af-
ganistan, Siria, Irak ºi Palestina,
potrivit oficiali federali. “Inshal-
lah (Cu voia Domnului) sunetul
bombelor vor fi auzite pe strãzi,
focuri de armã vor þinti poliþiºtii
voºtri, opresiunea voastrã va în-
tâlni moartea”, a scris Rahami
într-un jurnal pe care îl avea cu
el când a fost arestat.

Obama cere Tel Avivului sã se retragã de pe teritoriile
ocupate ºi palestinienilor sã recunoascã Israelul

Preºedintele Barack Obama a
îndemnat palestinienii sã recu-
noascã legitimitatea statului Is-
rael, iar Tel Avivul sã recunoas-
cã cã nu poate ocupa pe termen
nelimitat ºi coloniza teritoriile
palestiniene. “Cu siguranþã is-
raelienii ºi palestinienii are fi mai
câºtigaþi dacã palestinienii ar re-
nunþa la incitare ºi ar recunoaºte
legitimitatea Israelului (…) ºi
dacã Israelul ar recunoaºte cã
nu poate ocupa permanent ºi
coloniza teritoriile palestiniene”
a declarat Obama în cadrul dis-
cursului susþinut cu ocazia Adu-
nãrii Generale a Naþiunilor Uni-
te. Eforturile preºedintelui Oba-

ma de a media conflictul israe-
lo-palestinian au eºuat pe par-
cursul celor opt ani la Casa
Albã, ultima iniþiativã de acest
fel, a secretarului de Stat, John
Kerry, s-a nãruit în 2014. Se-
cretarul general al ONU, Ban Ki-
moon, de asemenea a vorbit
despre conflictul israelo-pales-
tinian, declarând cã “Înlocuirea
soluþiei cu douã state cu un sin-
gur stat ar provoca o catastro-
fã: refuzul de a acorda palesti-
nienilor libertatea ºi viitorul pe
care îl meritã, ar împinge Isra-
elul mai departe de viziunea unei
democraþii evreieºti ºi cãtre o
izolare sporitã în plan global”.

Francois Hollande: Regimul Bashar al-AssadFrancois Hollande: Regimul Bashar al-AssadFrancois Hollande: Regimul Bashar al-AssadFrancois Hollande: Regimul Bashar al-AssadFrancois Hollande: Regimul Bashar al-Assad
este responsabil de reluarea ostilitãþilor în Siriaeste responsabil de reluarea ostilitãþilor în Siriaeste responsabil de reluarea ostilitãþilor în Siriaeste responsabil de reluarea ostilitãþilor în Siriaeste responsabil de reluarea ostilitãþilor în Siria

Regimul Bashar al-Assad
este responsabil de reluarea
ostilitãþilor în Siria dupã ar-
mistiþiul stabilit de SUA ºi
Rusia, a acuzat preºedintele
Franþei, Francois Hollande,
în discursul rostit la Aduna-
rea Generalã ONU. “Le
spun susþinãtorilor strãini ai
Administraþiei din Siria cã
trebuie sã oblige regimul sã
aplice armistiþiul, altfel vor
purta responsabilitatea pen-
tru divizarea þãrii ºi pentru
haos”, a declarat Francois
Hollande. “Tragedia din Si-
ria va fi perceputã în istorie
ca fiind o ruºine pentru co-
munitatea internaþionalã
dacã nu îi punem capãt ra-
pid”, a adãugat Hollande. Li-
derul de la Paris a descris
Alep ca fiind un “oraº mar-
tir”. “Mii de copii au murit
în bombardamente, oamenii

mor de foame, convoaiele
umanitare sunt atacate, sunt
folosite arme chimice”, a
subliniat Hollande, averti-
zând cã aceste lucruri nu
pot sã rãmânã nepedepsite.
“Pot spune un singur lucru:
este destul”, a încheiat Hol-
lande. Rusia ºi Siria au acu-
zat grupurile insurgente sus-
þinute de Occident de încãl-
carea armistiþiului. Siria se
confruntã, începând din
martie 2011, cu revolte re-
primate violent ºi cu un con-
flict militar între serviciile de
securitate subordonate regi-
mului Bashar al-Assad, for-
þele opoziþiei ºi grupuri te-
roriste, inclusiv organizaþia
sunnitã Stat Islamic (Stat
Islamic în Irak ºi Siria / Stat
Islamic în Irak ºi Levant).
Bilanþul conflictului depãºeº-
te 270.000 de morþi.
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METEO
În mare parte

seninjoi, 22 septembrie - max: 19°C - min: 7°C

$1 EURO ........................... 4,4509 ............. 44509
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Cursul pieþei valutare din 21 septembrie 2016 - anunþat de BNR
VALUTA

cuvântul libertãþii / 11joi, 22 septembrie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Steaguri pline de glorie
Se difuzeazã la HBO, ora 23:30

Este o imagine absolut de
nesters a Razboiului din Paci-
fic - un moment istoric imorta-
lizat in film, cu cinci infante-
risti marini si un infirmier
inaltand steagul S.U.A. pe
Muntele Suribachi cu numai
cateva zile inainte de incran-
cenata batalie pentru apara-
rea garnizoanei japoneze de
pe Iwo Jima, o insula pustie
formata din plaji cu nisip
negru si pesteri sulfuroase.

Tentaculele Bermudelor
 Se difuzeazã la Antena 1, ora 01:00

Dupa ce Air Force One se
prabuºeºte în Triunghiul
Bermudelor, un portavion al
Marinei SUA e trimis sa îl
salveze pe Preºedinte ºi
trezeºte un monstru.

Regia: Nick Lyon

Cu: Linda Hamilton, Trevor
Donovan, John Savage

Gen film: Actiune, Horror, SF

Formula 51
Se difuzeazã la PRIMA TV,  ora   20:30

Un medic care se laudã cã a inven-
tat un nou drog este contactat de un
grup mafiot dornic sã punã mâna pe
Descoperire. Rãpit si dus în Anglia
(despre care, ironic, americanii spun
cã reprezintã cel de-al 51 stat al lor)
doctorul e silit sã prepare drogul.
Dar temerarii care îl încearcã desco-
perã cã li s-a administrat un…
purgativ de mare putere.

Încurcãturile comice de acest fel si
scenele de actiune se succed neînce-
tat pe parcursul filmului.

sursa: cinemagia.ro

JOI - 22 septembrie
07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeste corect! (R)
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Destine si asasinate pe

scena politica româneasca (R)
10:00 Torna, Torna, Fratre
11:00 Detectiv fara voie
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pâna joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeste corect!
17:00 Rezistenta prin cultura
18:00 Lozul cel mare
18:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Amintiri despre infern
21:30 Amintiri despre infern
22:00 Serviciul omoruri - (ultimul

episod)
22:55 Vorbeste corect!
23:10 Secretele mafiei
01:20 Detectiv fara voie (R)
02:20 Telejurnal (R)
03:10 Tezaur folcloric (R)
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastra (R)
05:25 Torna, Torna, Fratre (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Ferma (R)
09:00 Fara compromisuri (R)
09:50 Cartea cea de toate zilele
10:00 Documentar 360°-GEO (R)
11:00 La fix
11:55 Carpatii, Plamânul

Europei
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Piersic Show
13:30 Natura si sanatate (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
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Henry Poole
21:50 Interzis, arestat, cenzurat
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 a birou
00:00 La birou
00:30 Piersic Show (R)
01:30 Interviurile Festivalului

International George Enescu (R)
02:30 Pescar hoinar (R)
03:00 La fix (R)
04:00 Ferma (R)
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de stiinta
06:00 Ora de stiri (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Înainte de Craciun
09:30 Coºarii
11:15 Întors pe dos
12:50 Dragostea la radio
14:15 Whiplash
16:05 Departe de lumea

dezlanþuita
18:05 Magic Mike XXL
20:00 Ziua de mâine
22:00 Activitate Paranormala.

Dimensiunea Spectrala
23:30 Steaguri pline de glorie
01:40 Ramona
02:05 Bessie
03:55 Captiva
05:30 Pe platourile de filmare -

XIII, Ep. 38
06:00 Whiplash

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  Las fierbinþi
21:30 Atletico Textila
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)

07:45 Ce spun românii (R)
08:45 La bloc (R)
11:15 Silverado (R)
14:00 Ursul Jack
16:00 La bloc
18:15 Pe chei
20:30 Anaconda
22:15 Fata terorii
00:15 Ondine
02:30 Tata în stil american
03:30 Cine A.M.
05:45 Stuart Little
06:15 Pe chei (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 AP
Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star - (sezon nou)
23:30 Un show pacatos
01:00 Tentaculele Bermudelor
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!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
22:30 WOWBiz
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
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 (R)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateºte mai

bine
20:30 Formula 51
22:30 La TV
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gateºte mai

bine (R)
01:30 Formula 51 (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: Liverpool - Arsenal
15:00 Stiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Glasgow Rangers -
Unirea Urziceni

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!
Direcþia Generalã de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
organizeazã concurs pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi de na-
turã contractualã de execuþie vacan-
te: 2 posturi asistent asistent medi-
cal principal (studii postliceale) ºi 1
post asistent medical principal (stu-
dii superioare), în data de 20 octom-
brie 2016, ora 10.00 -  proba scrisã
ºi în data de 24 octombrie 2016, ora
14:00 - interviul. Condiþii generale
de participare la concurs: Candida-
þii trebuie sã îndeplineascã condi-
þiile generale prevãzute la art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocu-
pare a unui post vacant aprobat
prin H.G. nr. 286/2011 cu modificã-
rile ulterioare. Condiþii specifice de
participare la concurs: · 2 posturi
asistent medical principal - studii
postliceale sanitare - grad principal
· 1 post asistent medical principal -
studii universitare absolvite cu di-
plomã de licenþã în specialitate -
grad principal. Dosarele de con-
curs se depun la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã  Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ în Moni-
torul Oficial al României, Partea a
III-a, respectiv pânã pe data de
05.10.2016. Bibliografia ºi actele so-
licitate candidaþilor pentru dosarul
de înscriere se afiºeazã la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþa Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj ºi pe site-
ul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
www.dgaspcdolj.ro. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, telefon 0251/407009,
e-mail resurse.umane@dgaspcdolj.ro.

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.

FLORMANG COM SRL organi-
zeazã concurs pentru atribuire con-
tract de cercetare cu tema: „ Reeva-
luarea prevenþiei obezitãþii ºi supra-
ponderii la personalul angajat prin
implicarea factorilor medicali, bio-
logici, comportamentali ºi de me-
diu”. Ofertele se vor depune la se-
diul Societãþii, str. Henri Coandã, Bl.
45, Sc. 2, Ap. 1, Craiova pânã la data
de 27.09.2016.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Consiliul Judeþean Dolj
organizeazã în data de
4.10.2016, ora 11.00, licita-
þie publicã în vederea închi-
rierii unui spaþiu liber în su-
prafaþã de 66,00 mp, situat
în incinta Pavilionului C2 al
Unitãþii de Asistenþã Medico-
Socialã Sadova, judeþul Dolj,
domeniul public al judeþului
Dolj ºi în administrarea Con-
siliului Judeþean Dolj. În-
scrierile la licitaþie se fac
pânã la data de 4.10.2016,
ora 10.00, la sediul Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Calea Uni-
rii, nr. 19,Craiova.

Alte informaþii suplimenta-
re se pot obþine la telefon nr.
0351/415.414.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Staþiunea de Cercetare-Dez-
voltare Agricolã ªimnic-Cra-
iova cu sediul în localitatea
Craiova, str. ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, jud. Dolj, scoate la con-
curs 1 (unu) post de techni-
cian veterinar-însãmânþãtor.

Interviul va avea loc în
data de 26.09.2016, ora 10oo

la sediul unitãþii.
Relaþii la telefon: 0251/

417534.



cuvântul libertãþii / 13joi, 22 septembrie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. 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
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã 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 toate
detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.

Filmãri foto video de cali-
tate 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 comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/ 563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 conve-
nabil, avantajos pentru
programul Rabla. Telefon:
0728/272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Telefon:
0767/470.040.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi elec-
trice, pilot automat, stare
impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; - In-
terior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la
telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând convenabil 1(un) ca-
lorifer tablã 1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/231.610.
Vând menghinã instalaþii
butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.908.

Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,  douã
locuri suprapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defec-
te - 100 RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii, bici-
cletã damã, cadru bicicle-
tã, tablouri Sfinþi, 85-43 cm
preþ mic. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãsprezece)
taburele din material me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând macrame bej ghe-
me mari ºi gheme mici.
Telefon: 0785/959.809.
Vând arbore motor nou
Dacia 1600, arc suspen-
sie spate Dacia papuc 5
locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghi-
vete baie, coº de þeavã
pentru centrale, cârlige
jgheaburi zincate. Telefon:
0767/153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 22 septembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNÞ

Titular: Municipiul Calafat anunþã
publicul interesat asupra elaborãrii
primei versiuni a „ ACTUALIZAREA
PLANULUI URBANISTIC GENE-
RAL AL MUNICIPIULUI CALA-
FAT”, Municipiul  Calafat, Strada Tu-
dor Vladimirescu, nr. 24 ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova, judeþul Dolj, site: APM Dolj:
http://apmdj.anpm.ro. la sediul titu-
larului, Municipiul Calafat, Strada
Tudor Vladimirescu, nr. 24, site:
www.municipiulcalafat.ro.

 Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj,
în termen de 15 zile calendaristice de
la data publicãrii prezentului anunþ.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr Dicþionar Enci-
clopedic Român, Editura
Politicã Bucureºti, 1964,
Academia Republicii Po-
pulare Române. Telefon:
0251/548.870.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, Aeroport, cu
garsonierã, plus dife-
renþã. Telefon: 0766/
425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Inchiriez apartament ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.

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

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
transport interurban pe
numele Ciobanu Viorica
Lidia. Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Marin Dumitru este
alãturi de familia
Vicenþiu Ciocãnes-
cu la decesul dis-
tinsei mame MARIA
CIOCÃNESCU. Sin-
cere condoleanþe!
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Digisport 1: Gaz Metan
Mediaº - ACS Poli Timiºoara,
fotbal, Liga I, ora 16; ASA Târ-
gu Mureº – Astra, fotbal, Liga
I, ora 18.30;  Steaua - CFR
Cluj, fotbal, Liga I, ora 21.

Digisport 2: Tenis WTA
Guangzhou: sferturi, ora 11;
CSM Bucureºti - CSM Roman,
handbal, Liga Naþionalã femi-
ninã, ora 17.30; Chekhovskie
Medvedi - Naturhouse La Rio-
ja, Liga Campionilor, handbal
masculin, ora 19; Deportivo –
Leganes, La Liga, ora 21; Va-
lencia – Alaves, La Liga, ora 23.

Digisport 3: Elveþia – Ro-
mania, volei feminin, calificãri
Campionatul European 2017,
ora 17; Kadetten Schaffhausen
- Bjerringbro-Silkeborg, Liga
Campionilor, handbal masculin,
ora 21.

Digisport 4: Tenis ATP 250
Open de Moselle, ora 15.

Podariul, „forfecatã” de echipa lui DicãPodariul, „forfecatã” de echipa lui DicãPodariul, „forfecatã” de echipa lui DicãPodariul, „forfecatã” de echipa lui DicãPodariul, „forfecatã” de echipa lui Dicã
Liderul seriei C3, SCM Piteºti, s-a impus în restanþa din prima etapã, printr-o execuþie deosebitã reuºitã în finalul primei reprize

Clasamentul seriei C3

1. SCM Piteºti 3 3 0 0 6-0 9
2. ªirineasa 3 3 0 0 5-2 9
3. Moreni 3 1 2 0 7-2 5
4. CSU  II 3 1 1 1 8-5 4
5. Alexandria 2 1 1 0 1-0 4
6. Bradu 3 1 1 1 3-3 4
7. Roºiori 3 1 1 1 2-2 4
8. Aninoasa 3 0 3 0 1-1 3
9. Voluntari II 3 0 2 1 5-6 2
10. Titu 3 0 2 1 4-5 2
11. Filiaºi 3 0 2 1 1-5 2
12. Chiajna 3 0 2 1 0-5 2
13. Steaua II 2 0 1 1 3-4 1
14. Podari 2 0 1 1 0-1 1
15. Mioveni 3 0 1 2 3-8 1

Campioanele olimpice la spa-
dã, Loredana Dinu, Ana Maria
Popescu, Simona Gherman ºi
Simona Pop, au participat marþi
la un flashmob, respectiv o ac-
þiune simultanã de promovare a
scrimei, desfãºuratã în 11 oraºe
din România. Aºa cum era fi-
resc,  craioveanca Loredana
Dinu a fost prezentã în oraºul
natal, respectiv în sala de sport

Handbalistele Craiovei joacã la SloboziaHandbalistele Craiovei joacã la SloboziaHandbalistele Craiovei joacã la SloboziaHandbalistele Craiovei joacã la SloboziaHandbalistele Craiovei joacã la Slobozia
Dupã umilinþa suferitã pe te-

ren propriu în faþa nou-promo-
vatei CSM Bistriþa, echipa fe-
mininã de handbal a Craiovei
joacã astãzi meciul din etapa a
treia a Ligii Naþionale, cu CSM
Unirea Slobozia, de la ora 16
(în direct la TVR 2). Echipa lui
Bogdan Burcea are 3 puncte ºi
ocupã locul 5, în timp ce gaz-
dele se aflã pe poziþia a 10-a,

cu un punct, obþinut din remi-
za de pe teren propriu cu CSM
Roman, în prima rundã. În eta-
pa a doua, Slobozia a pierdut
la 12 goluri diferenþã, la Brãi-
la. „Atitudinea ºi rezultatul din
meciul cu Bistriþa au fost mult
sub aºteptãrile fanilor, aºa cã
abordãm puþin diferit meciul de
la Slobozia, atât la antrena-
mente, cât ºi din punct de ve-

dere mental” a spus Bugdan
Burcea, antrenorul Craiovei.
Echipa din Bãnie va sta în eta-
pa viitoare, programatã dumi-
nicã, deoarece formaþia CSM
Ploieºti s-a retras din campio-
nat, astfel încât urmãtorul joc
va fi cel contra campioanei
Europei, CSM Bucureºti, în
deplasare, joi, 29 septembrie,
de la ora 16.30.

Loredana Dinu ºi-a prezentat medaliaLoredana Dinu ºi-a prezentat medaliaLoredana Dinu ºi-a prezentat medaliaLoredana Dinu ºi-a prezentat medaliaLoredana Dinu ºi-a prezentat medalia
olimpicã la FlashMob-ul de la „Tolimpicã la FlashMob-ul de la „Tolimpicã la FlashMob-ul de la „Tolimpicã la FlashMob-ul de la „Tolimpicã la FlashMob-ul de la „Triºcu”riºcu”riºcu”riºcu”riºcu”

a LPS „Petrache Triºcu”, alãturi
de antrenorul echipei care a câº-
tigat aurul olimpic la Rio, Dan
Podeanu, cei doi prezentând ti-
nerilor spadasini medalia olim-
picã de aur. Ana Maria Popescu
a fost la Constanþa, Simona
Gherman, la Braºov, iar Simona
Pop, în oraºul natal, Satu Mare.
De altfel în fiecare din cele 11
oraºe s-a aflat cel puþin un fost

sau actual sportiv medaliat la
Jocurile Olimpice, Campionatul
Mondial sau European. „M-am
întors cu bucurie în sala unde
am început sportul de perfor-
manþã, sper sã vadã cât mai
mulþi copii aceastã minunãþie de
medalie ºi sã se îndrepte cãtre
sport cu gândul de a ajunge
mãcar la o ediþie a Olimpiadei”
a spus Loredana Dinu.

Trei etape se disputaserã din
Liga a III-a, dar Podariul avea
un singru meci jucat, fiindcã cel
de debut s-a amânat, iar în ulti-
ma rundã a stat, seria avânbd
numãr impar de echipe.  În
restanþa din etapa de debut, echi-
pa lui Florin ªoavã a avut ca
adversar principala candidatã la
promovare din seria a III-a,
SCM Piteºti, echipa municipali-
tãþii din oraºul lui Dobrin, pre-
gãtitã de fostul internaþional Ni-
colae Dicã. Piteºtenii au solici-
tat amânarea meciului, pentru cã
atunci când a început campio-
natul aveau trei juniori convo-
caþi la loturile naþionale. Pe te-
ren nu s-a simþit o diferenþã în-
tre cele douã formaþii, eventua-
lul plus de valoare al argeºenilor
fiind anulat de ambiþia gazdelor
ºi de starea terenului, afectat de
ploile recente. Oaspeþii au ple-
cat însã cu toate punctele din
Dolj, fiindcã fundaºul Andrei
Panait a avut o execuþie deose-
bitã în finalul primei reprize, re-
luând din foarfecã, din 6 metri,
o minge respinsã superficial la
un corner. Pe final, trupa lui
ªoavã a forþat egalarea, ratând
ºi o mare ocazie, prin Aria, cã-
ruia nu i-a fost suficientã supra-
faþa porþii pentru a-l învinge pe
Udeanu, rãmas singur, la chere-
mul atacantului Podariului.

Nicolae Dicã a recunoscut cã
partida a fost una dificilã: ”A fost
o deplasare foarte grea, aºa cum
mã aºteptam. Pot spune cã a
fost un meci de mare luptã ºi
vreau sã-i felicit pe bãieþi pen-
tru atitudinea de care au dat do-
vadã pe teren ºi pentru modul
de abordare al meciului. Am fã-
cut o primã reprizã bunã, în care

am avut posesie, ne-
am creat ocazii ºi am
ºi reuºit sã marcãm.
În repriza secundã am
început bine, însã nu
am putut sã ne distan-
þãm pe tabelã deºi am
avut oportunitãþi de a
majora diferenþa. Din
minutul 70-80 am cam
pierdut controlul ºi le-
am dat ocazia celor de
la Podari sã se apropie
de poarta noastrã ºi
sã-ºi creeze ocazii. Pe
final am mai echilibrat
disputa. Bãieþii trebuie
sã rãmânã cu picioare-
le pe pãmânt ºi  de
acum încolo pentru cã
drumul pânã la promo-
vare este lung. Nu am
realizat nimic chiar
dacã acum am urcat
pe primul loc. Indife-
rent de adversar ºi de
starea terenului, noi
trebuie sã câºtigãm
toate partidele”.   

În runda viitoare, Podariul joa-
cã în deplasare, sâmbãtã, de la
ora 17, cu Steaua II, în timp ce
echipa satelit a Universitãþii Cra-

CS Podari - SCM Piteºti 0-1
A marcat: Andrei Panait 45.
Stadion: Podari, spectatori 200.
CS Podari: Mecea - Ciocârlã, Chircan, Avram, Ciocioanã – D.

Stancu, Dumangiu -  Velica, Aria, Fieraru – Cl. Bãlan. Au mai intrat:
Filip - Preda, Sârmon, G. Neacºu.   Antrenor: Florin ªoavã.

SCM Piteºti: Udeanu - ªandru, Cotigã, Deaconescu, Panait - ªerban,
Grecu, Andrei David, Anghelina - Nãstãsie, Albu. Au mai intrat: Murineanu,
Oancea, ªerbãnicã, Szecui.

Arbitri: Aurel Vãrzan (Timiºoara) - Ilie Alexandru, Daniel Humiþa
(ambii din Caraº Severin).

Observatori: Ioan Filip, Florin Nicolaescu (ambii din Slatina).

iova evolueazã mâine, tot de la
ora 17, la Iºalniþa, cu FCM Ale-
xandria. CSO Filiaºi stã în run-
da a patra.

Sport la TV, transmisiuni în direct
Dolcesport 1: Gaz Metan

Mediaº - ACS Poli Timiºoara,
fotbal, Liga I, ora 16; ASA Târ-
gu Mureº – Astra, fotbal, Liga
I, ora 18.30;  Steaua - CFR
Cluj, fotbal, Liga I, ora 21.

Dolcesport 2: CSM Bucu-
reºti - CSM Roman, handbal,
Liga Naþionalã femininã, ora
17.30; Deportivo – Leganes,
La Liga, ora 21; Valencia – Ala-
ves, La Liga, ora 23.

Dolcesport 3: Osasuna –
Espanyol, La Liga, ora 21.

TVR 2: CSM Unirea Slobo-
zia – SCM Craiova, Liga Naþi-
onalã de handbal feminin, ora 16.

Eurosport: Tenis, Turneul
ATP de la Sankt Petersburg, ora
12, Ciclism, Turul Beneluxului,
ora 16, Futsal, Cupa Mondia-
lã, optimi de finalã, Ucraina -
Argentina.

Eurosport 2: Snooker, Mas-
tersul de la Shanghai, ora 10.
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1. Steaua 8 6 2 0 11-3 20
2. Craiova 9 5 2 2 13-9 17
3. Dinamo 9 4 4 1 16-9 16
4. Pandurii 9 4 3 2 12-8 15
5. Viitorul 9 4 2 3 12-11 14
6. Botoºani 8 4 1 3 16-10 13
7. CSMS Iaºi 9 3 3 3 11-10 12
8. Voluntari 9 3 2 4 14-14 11
9. Gaz Metan 8 3 2 3 9-10 11
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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 9-a

CSMS Iaºi – Pandurii 3-2
Au marcat: Ciucur 35, Boiciuc 53, Piccioni 62 / V. Alexandru

5, 57.
Viitorul – Dinamo 1-1
Au marcat: Nimely 84 / V. Lazãr 17.
FC Voluntari – „U” Craiova 0-1
A marcat: Ivan 90+5.
Meciul Chiajna – FC Botoºani s-a jucat asearã.
Gaz Metan – ACS Poli, astãzi, ora 16
ASA – Astra, astãzi, ora 18.30
Steaua – CFR Cluj, astãzi, ora 21

Mulþescu a trimis din nou o
formulã ultraofensivã pe teren,
un 4-1-4-1, doar cu Madson în
faþa apãrãrii, chiar dacã ªtiinþa
juca în deplasare, însã Volunta-
riul era o echipã care trebuia
abordatã de sus, cel puþin ca aºe-
zare în teren. „Flocea” a rãspuns
cu un „11” precaut, în care sin-
gurul vârf a fost unul „fals”, fi-
indcã Florin Cernat a fost toatã
cariera „decar”. Prima reprizã s-
a desfãºurat cu preponderenþã în
jumãtatea ilfovenilor.

Cea dintâi ocazie a fost uria-
ºã, iar Nuno Rocha a scãpat de
jumãtate din critici doar pentru
cã era în ofsaid când a trimis în

Fundaºul stânga al Universitãþii Craiova, Bogdan
Vãtãjelu, se aratã deranjat ca a ratat lotul pentru dubla
cu Armenia ºi Kazahstan, deºi la partida cã  Munte-
negru a fost chemat pentru a-l înlocui pe accidentatul
Alin Toºca.  „Ce trebuie sã mai fac pentru a fi bãgat
în seamã?”, se întreabã fundaºul Craiovei, care a avut
obiecþii ºi în primãvarã, când a aflat cã nu a fost luat

Vãtãjelu, nemulþumit cã nu e convocat de Daum
în calcul de Anghel Iordãnescu pentru Euro 2016.
„M-am întristat, cu siguranþã, pentru cã mi-aº fi do-
rit ºi eu sã fiu acolo. Atâta timp cât am fost chemat în
locul lui Toºca mi-am fãcut treaba foarte bine, am
muncit la antrenamente, dar acum nu ºtiu ce îmi mai
trebuie în plus ca sã fiu ºi eu bãgat în seamã”, a de-
clarat Vãtãjelu pentru  Dolce Sport.

Doi dintre jucãtorii de bazã în
sezoanele trecute la CS Univer-
sitatea Craiova, Alexandru Mate-
iu ºi Andrei Dumitraº, au fost lã-
saþi în afara lotului pentru me-
ciul de ieri, de la Voluntari, deoa-
rece au refuzat sã-ºi reducã sa-
lariile. Cei doi au fost trimiºi la
echipa a doua a Craiovei, antre-
natã de Corneliu Papurã, dupã ce
au fost folosiþi destul de puþin de
Gigi Mulþescu la prima echipã.
Cei doi mai au un an de contract
cu trupa din Bãnie. Mateiu câºti-
gã 8.000 de euro pe lunã, iar

Mateiu ºi Dumitraº, trimiºi la echipa a doua
Dumitraº are un salariu de 4.500
de euro. Mateiu a evoluat doar în
partidele cu Pandurii ºi Astra, în
rest pe postul sãu fiind preferaþi
Madson, Zlatinski sau chiar Po-
pov, în timp ce Dumitraº a deve-
nit a patra soluþie pe postul de fun-
daº dreapta, deºi acolo au evoluat
Briceag, jucãtor de picior stâng,
Popov, care este stoper de mese-
rie, ºi chiar juniorul Vlãdoiu.

La Craiova se repetã astfel
„cazul Ferfelea-Curelea”, cei doi
jucãtori aduºi pe vremea când
echipa se afla în eºalonul secund

prinzând foarte puþine meciuri în
ultimele douã sezoane de Liga I,
tot dupã ce au refuzat sã-ºi mic-
ºoreze. Ferfelea ºi Curelea s-au
despãrþit în vara aceasta de CS
Universitatea, dar au încasat toþi
banii din contract, chiar dacã nu
au jucat, inclusiv bonusurile de
performanþã, în urma unor litigii
câºtigate la Comisia de Discipli-
nã. Tot în urma unui litigiu cu un
jucãtor, Ovidiu Dãnãnae, clubul
din Bãnie are o interdicþie de un
an la transferuri, care va expira
în iarnã.

FC VFC VFC VFC VFC Voluntari –oluntari –oluntari –oluntari –oluntari –
Universitatea Craiova 0-1Universitatea Craiova 0-1Universitatea Craiova 0-1Universitatea Craiova 0-1Universitatea Craiova 0-1

A marcat: Ivan 90+5.
Voluntari, stadion: „Anghel Iordãnescu”, spectatori: 1.000.
FC Voluntari:  Bornescu 6 - Al. Coman 5, Spahija 6, Maftei 6,

Acsinte 6 – Lungu 5, Novac 5 – Popadiuc 5 (73 Cãpãþânã) 5, Mari-
nescu 5 (90 Tãbãcariu), Ivanovici 6 – Cernat 5  (80 Ad. Bãlan) 5.
Antrenor: Florin Marin.

Universitatea Craiova: Calancea 7 – Briceag 7, Popov 7, Acka 7,
Vãtãjelu 8 – Madson  8 (63 Zlatinski) 6 – Ivan 6, Gustavo 8 (55
Bãluþã) 6, Nuno Rocha 6, Bancu 5 (72 Surugiu) 7 – Mãzãrache 7.
Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Arbitru: George Rãdulescu (Bucureºti) 6.

Universitatea Craiova a dominat totalUniversitatea Craiova a dominat totalUniversitatea Craiova a dominat totalUniversitatea Craiova a dominat totalUniversitatea Craiova a dominat total
partida de la Vpartida de la Vpartida de la Vpartida de la Vpartida de la Voluntari, având douãoluntari, având douãoluntari, având douãoluntari, având douãoluntari, având douã
bare ºi mai multe ocazii, dar golul abare ºi mai multe ocazii, dar golul abare ºi mai multe ocazii, dar golul abare ºi mai multe ocazii, dar golul abare ºi mai multe ocazii, dar golul a
venit abia la ultima fazã a joculuivenit abia la ultima fazã a joculuivenit abia la ultima fazã a joculuivenit abia la ultima fazã a joculuivenit abia la ultima fazã a jocului

transversalã din careul mic, dupã
un corner. Apoi, Ivan l-a testat
de la distanþã pe Bornescu, iar
acesta a reuºit sã respingã doar
pânã la Bancu, dar în aceastã
perioadã mijlocaºul stânga ne
surprinde doar pentru cã încã mai
joacã de titular, fiindcã reluarea
a fost penibilã, deºi poarta era
goalã. Dupã un sfert de orã, bra-
zilianul Gustavo ne-a arãtat în
sfârºit unul dintre ºuturile despre
care începusem sã credem cã
erau „fãcãturi pe youtube”, nu
goluri senzaþionale pentru Saler-
nitana ºi Messina. A nimerit nu-
mai bara însã, de la 25 de metri,
iar pe respingere Rocha s-a aflat

din nou în ofsaid, deºi de aceas-
tã datã marcase. Decarul brazi-
lian a gãsit ulterior ºi o pasã lu-
minoasã, dar la capãtul ei a fost
Bancu, al cãrui ºut-centrare a
fost neutralizat de Spahija. Din
pãcate, jocul bun al lui Gustavo
a fost dublat doar de compatrio-
tul Madson, fiindcã Mãzãrache
nu a avut forþa de a se bate cu
stoperii adverºi, de Bancu ne-am
cam lãmurit în acest sezon, Ivan
s-a implicat rar în joc, iar Nuno
Rocha a fãcut-o doar când se afla
în ofsaid. Erorile oltenilor au fost
dublate de un arbitraj prost al lui
George Rãdulescu, bucureºtea-
nul încercând sã-ºi ajute echipa
mai apropiatã, deºi nu prea avea
pe cine.

Mulþescu a ºocat dupã pauzã,
scoþându-l pe cel mai un om al
primei pãrþi, Gustavo, în timp ce

Ivan ºi Bancu, modeºti în me-
ciul de la Voluntari, au rãmas pe
teren. Madson a avut prima
ºansã de gol în partea secundã,
cu un ºut de la distanþã, fazã la
care s-a ºi accidentat, aºa încât
cei mai buni alb-albaºtri din pri-
mul mitan au dispãrut de pe te-
ren, iar Zlatinski ºi Bãluþã, ve-
niþi de pe bancã, n-au prea in-
trat în joc. ªi totuºi, Craiova a
dominat total ºi repriza secun-
dã, iar Rocha putea marca în
minutele 65 ºi 80, cu un ºut în
barã ºi altul reþinut de Bornes-
cu. Vãtãjelu a fost irezistibil pe
stânga, însã acþiunile sale în-

cheiate cu centrãri nu au gãsit
ºi un finalizator. Alb-albaºtrii au
rãmas în ofensivã pânã la final
ºi nu au dezarmat nici în minu-
tul 95, când ºi-au cules roadele
unui meci pe care l-au controlat
total. Bãluþã a executat un cor-
ner scos din efortul lui Surugiu,
Bornescu a bâlbâit mingea, Mã-
zãrache i-a scos perfect lui Ivan,
care ºi-a spãlat toate pãcatele
printr-o reluare cu stângul, din
cãdere, mingea trecând printre
picioarele portarului ilfovean.
Universitatea câºtigã in extremis
ºi ajunge pe locul 2, iar sâmbãtã
joacã acasã cu FC Botoºani.
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