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- A fost “Ziua curãþeniei
generale”. Ce bine era, Popescule,
dacã se fãcea curãþenie ºi-n po-
liticã.

culturã / 9

Peste o sutã de
angajaþi din pe-
nitenciarele cra-
iovene, dar ºi de
la Drobeta Turnu
Severin, protes-
teazã, astãzi, în
Piaþa „Mihai
Viteazul” din
centrul oraºului,
solicitând minis-
trului Justiþiei,
Raluca Prunã, sã
aplice legea în
vederea eliminã-
rii discriminãri-
lor salariale.
Sindicaliºtii din
sistemul peniten-
ciar cer, de ase-
menea, soluþii la
problemele cu
care se confruntã
închisorile româ-
neºti: de la con-
diþii insalubre de
muncã ºi de de-
tenþie, la lipsa de
personal ºi de
dotãri.
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O altfelO altfelO altfelO altfelO altfel
de politicã:de politicã:de politicã:de politicã:de politicã:
realegerea luirealegerea luirealegerea luirealegerea luirealegerea lui
Jeremy CorbynJeremy CorbynJeremy CorbynJeremy CorbynJeremy Corbyn

Jeremy Corbyn, 67 de ani,
liderul laburiºtilor britanici,
ales anul trecut cu 60 la sutã
din voturi, a fost reales,
acum, în urma unui puci ra-
tat de frodeurii sãi, cu 62 la
sutã, rivalul sãu, deputatul
galez Owen Smith, cvasi-ne-
cunoscut, în vârstã de 46 de
ani, adunând doar 38 la sutã
din opþiuni. Rezultatul a fost
anunþat sâmbãtã, la Congre-
sul anual al laburiºtilor de la
Liverpool.

CraioveniiCraioveniiCraioveniiCraioveniiCraiovenii
ºi-au pus inimaºi-au pus inimaºi-au pus inimaºi-au pus inimaºi-au pus inima
la treabãla treabãla treabãla treabãla treabã

Cinci spaCinci spaCinci spaCinci spaCinci spaþþþþþiiiiiiiiii
expoziexpoziexpoziexpoziexpoziþþþþþ ionaleionaleionaleionaleionale
din Craiova vordin Craiova vordin Craiova vordin Craiova vordin Craiova vor
putea fi vizitateputea fi vizitateputea fi vizitateputea fi vizitateputea fi vizitate
în în în în în Noaptea AlbãNoaptea AlbãNoaptea AlbãNoaptea AlbãNoaptea Albã
a Galeriilora Galeriilora Galeriilora Galeriilora Galeriilor

Înapoi,Înapoi,Înapoi,Înapoi,Înapoi,
la realitate!la realitate!la realitate!la realitate!la realitate!

A plouat bezmetic ºi
aiuritor în acest mijloc de
septembrie. ªi ploaia,
aºteptatã toatã vara (vorba
poetului: E timpul, Doam-
ne… Vara a fost lungã) a
adus cu ea ºi un frig atipic
pentru un sfârºit de septem-
brie. Deturnat meteorologic
ºi el dintr-un firesc din care
ne simþim alungaþi ºi convo-
caþi la scandalosul spectacol
al degradãrii unei societãþi –
ºi al existenþei cotidiene –
deja livrate democraþiei
prin… telecomandã.
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Patru militari români
au fost rãniþi în Afganistan

Patru militari din Batalio-
nul Protecþia Forþei ”Rechi-
nii Albi” au fost rãniþi ieri, în
jurul orei 10.30, în urma
detonãrii unui dispozitiv
exploziv improvizat, în timp
ce executau o misiune de
patrulare în provincia Kan-
dahar, Afganistan, potrivit
MAPN. “Dupã securizarea
zonei, militarilor li s-a acor-
dat primul ajutor ºi au fost
evacuaþi la spitalul militar
din Baza Aerianã Kandahar.
Sublocotenentul Florin
Oprea, plutonierul Eduard-
Vlad Romilã, caporalul
Marcel Neagu ºi soldatul
Costicã-Victor Tarnovschi
sunt supravegheaþi de
medicii spitalului bazei, fiind
în stare stabilã. Conducerea
Batalionului a asigurat
condiþiile pentru ca militarii
sã intre în legãturã, prin
telefon, cu familiile lor”, se
aratã într-un comunicat al
Ministerului Apãrãrii Naþio-
nale, remis duminicã ME-
DIAFAX. Ministerul trans-
mite cã toate mãsurile sunt
întreprinse pentru asigura-
rea celor mai bune condiþii
de tratament ºi îngrijire a
celor patru militari rãniþi.

CSAT se întruneºte marþi
în ºedinþã la Palatul Cotroceni

Consiliul Suprem de
Apãrare a Þãrii (CSAT) se
întruneºte marþi la ora 12,00
la Palatul Cotroceni. ªedinþa
apare în programul oficial al
premierului Dacian Cioloº.
La solicitarea MEDIAFAX,
Administraþia Prezidenþialã a
precizat cã va face publicã
ordinea de zi luni ºi cã este
vorba despre o ºedinþã
ordinarã. Ultima ºedinþã
CSAT a avut loc la finalul
lunii iulie.

“Ministrul afacerilor interne,
Ioan-Dragoº Tudorache a parti-
cipat sâmbãtã, 24 septembrie
2016, la Viena, la reuniunea in-
ternaþionalã ”Migraþia de-a lun-
gul rutei balcanice”, ocazie cu
care a reiterat angajamentul Ro-
mâniei de a susþine eforturile eu-
ropene de gestionare a crizei mi-
graþiei. Ministrul afacerilor inter-
ne a prezentat contribuþia pe care
þara noastrã a avut-o la nivel eu-
ropean în gestionarea fenomenu-
lui migraþiei ºi sprijinirea þãrilor
afectate de acest fenomen. Ofi-
cialul MAI a subliniat faptul cã
România are una dintre cele mai
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Din datele prezentate de INS în
studiul „Condiþiile de viaþã ale po-
pulaþiei din România“, consultat de
MEDIAFAX, reiese cã majoritatea
liderilor mediului de afaceri duc un
trai îndestulãtor, dar ºi cã existã o
minoritate puternic afectatã de nea-
junsurile sãrãciei. Potrivit INS,
45,8% din gospodãriile conduse de
oamenii de afaceri („lucrãtori pe
cont propriu, inclusiv patroni”, în
terminologia studiului citat) se con-
fruntã cu dificultãþi mari ºi foarte
mari în acoperirea cheltuielilor cu-
rente ºi 38,7% nu-ºi pot acoperi la
timp cheltuielile legate de locuinþã
sau de plata ratelor bancare.

Detaliat, 43,5% din lucrãtorii pe
cont propriu ºi patronii chestionaþi
au declarat cã sunt restanþieri la
întreþinere (apã, gaz, cãldurã etc.),
42,1% - cã nu-ºi pot achita la timp
factura de energie electricã, apoi
36,1% sunt restanþieri la plata abo-
namentului de telefonie ºi 13,3%
sunt restanþieri la ratele bancare.
Acelaºi studiu privind condiþiile de
viaþã ale populaþiei mai relevã cã
13,3% din oameni de afaceri „nu
au reuºit menþinerea unei tempe-

Mai mult de o treime dintre antreprenori
susþin cã au restanþe la întreþinere

importante contribuþii, cu resur-
se umane ºi logistice, în cadrul
acþiunilor FRONTEX ºi BESA”,
potrivit unui comunicat de presã
al Ministerului de Interne, remis
duminicã MEDIAFAX.

Ministerul de Interne transmi-
te cã, în ceea ce priveºte misiu-
nile FRONTEX, România este al
doilea mare contributor dupã Ger-

mania, la acestea în 2016, parti-
cipând 365 poliþiºti de frontierã
români. Totodatã, începând cu
aceastã lunã ºi pânã la sfârºitul
anului, 14 poliþiºti de frontierã iau
parte la operaþiunea comunã de
sprijin a autoritãþilor bulgare prin
suplimentarea de cãtre statele UE
a resurselor detaºate la frontie-
rele terestre ale Bulgariei cu Tur-

cia ºi Serbia. “În prezent, Româ-
nia are cea mai solidã contribuþie
la misiunile desfãºurate de
FRONTEX în Bulgaria. Astfel,
toþi cei 10 poliþiºti de frontierã
detaºaþi de Agenþia europeanã la
frontiera româno-bulgarã sunt
români, iar la frontiera Bulgariei
cu Turcia, dintre cei 68 de poli-
þiºti detaºaþi, 21 sunt români”.

Ministrul afacerilor
interne, Ioan-Dragoº
Tudorache, a participat la
Viena, la reuniunea
internaþionalã ”Migraþia
de-a lungul rutei balcani-
ce”, unde a prezentat
contribuþia pe care þara
noastrã a avut-o la nivel
european în gestionarea
fenomenului migraþiei,
potrivit MAI.

Mai mult de o treime din întreprinzãtorii ºi patronii
chestionaþi de Institutul Naþional de Statisticã (INS)
în cadrul unui studiu au afirmat cã nu reuºesc sã
plãteascã la timp facturile de întreþinere a locuinþei
sau ratele bancare ºi unii au spus chiar cã nu-ºi pot
asigura o masã consistentã.

raturi adecvate în locuinþã“. Apoi
57,6% „nu ºi-au putut achiziþiona
o sãptãmânã de vacanþã“ ºi 16,3%
„nu ºi-au permis consumul a cel
puþin un fel de mâncare cu carne
sau peºte o datã la douã zile“.

Studiul INS mai aratã cã oa-
menii de afaceri locuiesc, în ge-
neral, confortabil (29,5% au o
casã individualã separatã ºi 60,6%
au un apartament în blocuri cu
mai multe locuinþe), dar ºi
aici sunt consemnate si-
tuaþii mai puþin favora-
bile. Spre exemplu,
26,7% nu au baie
sau duº în locuinþã
ºi 28,7% nu au
grup sanitar. Cât
priveºte înzestrarea
locuinþei patronale
cu bunuri de folo-
sinþã îndelungatã,
sunt relevante câte-
va procente: 10,9%
au declarat cã nu-ºi
permit o maºinã de
spãlat rufe, 2,9% -
cã nu-ºi permit un
telefon (fix sau

mobil), apoi 17,7% nu ºi-au per-
mis achiziþionarea unui computer
ºi mai mult de o treime (35%) nu
ºi-au permis cumpãrarea unui au-
toturism.

Pe baza rãspunsurilor patroni-
lor privind starea de sãnãtate, stu-
diul INS relevã cã, în total, 1,5%
au o stare „rea ºi foarte rea“ ºi nu-
mai 27,9% au o stare „foarte
bunã“. De asemenea, 8,1% din în-
treprinzãtori au avut activitatea
„foarte mult“ afectatã din cauza
unei probleme de sãnãtate.

Întrebaþi ce venituri nete le-ar fi
de ajuns pentru a face faþã tuturor
cheltuielilor curente, cei mai mulþi
oameni de afaceri au indicat sume
de peste 3.000 de lei lunar (32,7%
din respondenþi). Dar sunt ºi 1,7%
care au afirmat cã s-ar mulþumi cu
pânã la 500 de lei lunar ºi 4,2% care
considerã cã le-ar fi suficiente ve-
nituri cuprinse între 501 ºi 1.000
de lei lunar. Un venit echivalent cu
salariul mediu pe economie – 2.000
de lei lunar – ar fi suficient pentru
30,7% afaceriºtii chestionaþi.

La nivelul întregii populaþii, stu-
diul INS aratã cã aproximativ o

treime (32,2%) din gospodã-
riile românilor nu fac faþã

cheltuielilor importante,
respectiv cu întreþine-

rea locuinþei, ratele
bancare ºi plata uti-
litãþilor. De aseme-
nea, 21% din gos-
podãriile populaþiei
„nu ºi-au permis
consumul a cel pu-
þin un fel de mân-
care cu carne sau
peºte o datã la douã
zile”, 13,1% din
gospodãrii „nu ºi-
au permis menþine-
rea unei temperaturi
adecvate în locuin-
þã”, iar 69,2% „nu
ºi-au permis plata
unei sãptãmâni de
vacanþã”.
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O altfel de politicã: realegerea lui Jeremy CorbynO altfel de politicã: realegerea lui Jeremy CorbynO altfel de politicã: realegerea lui Jeremy CorbynO altfel de politicã: realegerea lui Jeremy CorbynO altfel de politicã: realegerea lui Jeremy Corbyn
MIRCEA CANÞÃR

Jeremy Corbyn, 67 de ani, li-
derul laburiºtilor britanici, ales anul
trecut cu 60 la sutã din voturi,
dupã demisia lui Ed Miliband, a
fost reales, acum, în urma unui
puci ratat de frodeurii sãi, cu 62
la sutã, rivalul sãu, deputatul ga-
lez Owen Smith, cvasi-necunos-
cut, în vârstã de 46 de ani, adu-
nând doar 38 la sutã din opþiuni.
Rezultatul a fost anunþat sâmbã-
tã, la Congresul anual al laburiºti-
lor de la Liverpool. Fanii lui Jere-
my Corbyn au preferat originalul
unei copii, iar realegerea sa dupã
mai multe luni de rãzboi civil, în-
tre fracþiuni ale laburiºtilor, în pli-
nã crizã existenþialã, poate poten-
þa împingerea partidului ºi mai spre
stânga eºicherului politic, ceea ce
i-ar putea þine, dupã unii analiºti,
departe de putere, oferind conser-

vatorilor, acum la guvernare, mânã
liberã în controlarea procesului
ieºirii Marii Britanii din UE. E o
supoziþie, care se bazeazã pe un
sondaj YouGov, potrivit cãruia
britanicii o considerã, în procent
de 52 la sutã, pe Theresa May, un
bun prim-ministru. Nici o contes-
tare la acurateþea scrutinului de
realegere a lui Jeremy Corbyn, pe
mandatul cãruia partidul ºi-a spo-
rit efectivul cu 150.000 membri,
ajungând la 654.000, cel mai mare
partid din Europa Occidentalã.
Obiectivul sãu? O miºcare de
masã, pe modelul Podemos, din
Spania. Detractorii lui Corbyn, 80
la sutã din parlamentarii laburiºti,
i-au reproºat, în ultimele lui, ine-
ficacitatea demersurilor opoziþiei
la guvernarea conservatoare, de-
cuplarea de la preocupãrile reale

ale alegãtorilor º.a.m.d. În luna
iunie a.c., o moþiune de neîncre-
dere, imediat dupã referendumul
pentru Brexit, l-a avertizat pe Je-
remy Corbyn de ceea ce-l aºteap-
tã. ªi-a revalidat legitimitatea în
fruntea Partidului Laburist brita-
nic, repetãm, dupã câteva luni de
rãzboi civil cu parlamentarii care
îl etichetau drept „ineligibil”. Dis-
cursurile ostile austeritãþii, pledoa-
ria pentru gratuitatea studiilor su-
perioare ºi naþionalizarea transpor-
tului feroviar au sedus tinerii ºi
militanþii de stânga. Are mai puþi-
nã importanþã faptul cã Jeremy
Corbyn nu poartã cravatã ºi atunci
când o face este roºie: el ºi-a ran-
forsat credibiliattea de ºef al opo-
ziþiei. Laburiºtii sunt divizaþi dupã
acest moment, dar viitoarele ale-
geri generale în Regatul Unit sunt

prevãzute în 2020, dacã nu cum-
va organizarea de alegeri anticipa-
te va fi convenitã de toate parti-
dele. Teoretic lucrurile rãmân
complicate: respins de o bunã par-
te dintre parlamentarii laburiºti,
Jeremy Corbyn ºi-a vãzut legiti-
mitatea ranforsat. În septembrie
anul trecut, când a fost ales pen-
tru prima datã primise 60 la sutã
din sufragii, cu douã procente mai
puþin decât acum, când simpati-
zanþii sãi au votat potrivit norme-
lor instituite cu condiþia sã plãteas-
cã fiecare 3,4 euro. În discursul
sãu de mulþumire, lapidar ºi tern,
Jeremy Corbyn a menþionat cã
laburiºtii constituie un partid care
beneficiazã de susþinerea majori-
tãþii sindicatelor. A cerut reconci-
liere, dupã un rãzboi intern de uzu-
rã, completarea guvernului din

umbrã ºi concentrarea luptei pe
acþiunile guvernului conservator
condus de Theresa May. Prin tri-
umful sãu, o paginã a „blairismu-
lui” – viziune centristã a social-
democraþilor – este întoarsã, poa-
te ºi pentru faptul cã nu poate fi
scuzatã intervenþia militarã din
Irak. Lui Jeremy Corbyn i se re-
proºeazã însã, un lucru, mai greu
de contestat: cvasi-absenþa cam-
paniei de menþinere în UE a Marii
Britanii, premergãtor referendu-
mului pe Brexit. Congresul labu-
riºtilor, care va dura pânã mier-
curi, poate liniºti un rãzboi intern,
care devine însã mocnit, adicã util
conservatorilor aflaþi la putere. El
demonstreazã însã, cum este or-
ganizat un partid de tradiþie ºi
cum sunt organizate credibilele
alegeri interne.

Sindicatul Solidaritatea Dolj,
membru al Federaþiei Sindicatelor
din Administraþia Naþionalã a Peni-
tenciarelor (FSANP), organizaþie
afiliatã Confederaþiei Sindicale Car-
tel ALFA, organizeazã astãzi, între
orele 11.00-13.00, acþiuni de pro-
test ca reacþie la refuzul Ministeru-
lui Justiþiei „de a aplica legea, în
vederea corectãrii inechitãþilor sa-
lariale create prin interpretarea dis-
creþionarã ºi în detrimentul angaja-
þilor din penitenciare a OUG 20/
2016 care stabileºte cã toþi salaria-
þii din familia ocupaþionalã apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþiona-
lã, inclusiv cei din penitenciare, tre-
buie sã aibã incluse în salariu sume
compensatorii reprezentând salariul
de merit aflat în platã în anul 2009”.

Deficit de 3.000 de angajaþi
Angajaþii o acuzã pe Raluca Pru-

nã cã, în calitatea sa de ministru de
Justiþie, „prin promovarea inegali-

Protest al angajaþilor din penitenciare în centrul CraioveiProtest al angajaþilor din penitenciare în centrul CraioveiProtest al angajaþilor din penitenciare în centrul CraioveiProtest al angajaþilor din penitenciare în centrul CraioveiProtest al angajaþilor din penitenciare în centrul Craiovei
Peste o sutã de angajaþi din penitenciarele craiovene, dar ºi

de la Drobeta Turnu Severin, protesteazã, astãzi, în Piaþa „Mi-
hai Viteazul” din centrul oraºului, solicitând ministrului Jus-
tiþiei, Raluca Prunã, sã aplice legea în vederea eliminãrii dis-
criminãrilor salariale. Sindicaliºtii din sistemul penitenciar cer,
de asemenea, soluþii la problemele cu care se confruntã închi-
sorile româneºti: de la condiþii insalubre de muncã ºi de de-
tenþie, la lipsa de personal ºi de dotãri.

tãþii de tratament ºi tolerarea dis-
criminãrii, nu mai reprezintã inte-
resele propriilor angajaþi, ci intere-
sele de grup ale propriilor sãi colegi
tehnocraþi”. „Ministerul Justiþiei,
condus de Raluca Prunã se aflã
într-o acutã panã de soluþii la pro-
blemele cu care se confruntã siste-
mul penitenciar românesc: de la
condiþii insalubre de muncã ºi de
detenþie, la lipsa de personal ºi de
dotãri. La momentul actual, din ca-
uza lipsei de personal, avem peni-
tenciare unde deþinuþii pãzesc deþi-
nuþi”, se aratã în comunicatul trans-
mis de Sindicatul Solidaritatea Dolj.

În întregul sistem penitenciar,
lipsa resurselor umane a determi-
nat acumularea a peste 100.000 de
ore suplimentare într-un singur an.
Sistemul penitenciar se confruntã
cu un deficit real de 3.000 de an-
gajaþi ºi un deficit pe standarde de
7.000 de angajaþi.

«Sindicatul Solidaritatea Dolj

spune NU muncii forþate ºi nu îºi
mai dã acordul ca membrii sãi sã
depãºeascã numãrul de 180 de ore
suplimentare anual, iar angajatorul
care va ignora dezacordul va rãs-
punde civil, disciplinar ºi penal. Sis-
temul de abuz ºi discriminare care
se construieºte în cel mai minuþios
mod tehnocrat poate fi oprit doar
dacã din ce în ce mai mulþi angajaþi
înþeleg cã „drepturile nu sunt un
lux” ºi cã cei care tac azi de fricã
mâine vor fi victimele acestor oa-
meni care gândesc ºi acþioneazã cu
o mentalitate egoistã ºi dãunãtoa-
re», afirmã sindicaliºtii.

Proteste în penitenciarele
din toatã þara

Sindicatele declanºeazã astãzi
miºcãri de protest în toate peni-
tenciarele din þarã solicitând îmbu-
nãtãþirea condiþiilor de muncã, an-
gajarea unui numãr suficient de
personal, eliminarea inechitãþilor
salariale ºi demiterea ministrului

Justiþiei, Raluca Prunã.
Sindicaliºtii sunt nemulþumiþi de

faptul cã personalul din penitencia-
re lucreazã în aceleaºi condiþii ca
ºi deþinuþii ºi spun cã au de gând
sã dea Guvernul în judecatã.

„Ministrul Justiþiei refuzã apli-
carea OUG 20/2016 în sensul eli-
minãrii inechitãþilor salariale ºi pen-
tru personalul din sistemul peniten-
ciar, deºi actul normativ include
aceastã categorie alãturi de ceilalþi
angajaþi din sistemul de apãrare,

ordine publicã ºi siguranþã naþio-
nalã. Drept pentru care, sindicate-
le din penitenciare vor acþiona în
judecatã Guvernul pentru recupe-
rarea acestor sume de bani dato-
rate”, se aratã într-un comunicat
de presã al Sindicatului Omnia.

În Craiova funcþioneazã trei pe-
nitenciare: Centrul de Detenþie Cra-
iova, Penitenciarul Craiova (de
maximã siguranþã) ºi Penitencia-
rul Pelendava.

RADU ILICEANU
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Trimisã în judecatã în urmã cu
mai bine de un an, mai exact pe 5
mai 2015, de procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova, pen-
tru luare mitã, trafic de influenþã,
spãlare de bani, în formã conti-
nuatã (5 acte materiale) ºi fals în
declaraþii în formã continuatã (4
acte materiale), dupã ce ar fi pri-
mit, prin intermediari, 200.000 de
euro de la membri ai familiei lui
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial,

Poliþiºtii Serviciului de Ordine
Publicã, în colaborare cu reprezen-
tanþii Gãrzii Forestiere ºi Direcþiei
Silvice Dolj, au organizat, în jude-
þul Dolj, o amplã acþiune pentru
combaterea activitãþilor ilicite din
domeniul exploatãrii, transportului
ºi comercializãrii materialului lem-
nos. Raziile s-au desfãºurat în pe-
rioada 18 - 23 septembrie a.c., ºi
au vizat, de asemenea, creºterea
gradului de siguranþã a cetãþenilor.
În urma controalelor efectuate,
oamenii legii au constatat 12 fapte
de naturã contravenþionalã pentru
sancþionarea cãrora au fost aplica-
te amenzi în valoare de 60.000 lei.

ªpaga pentru eliberarea lui Bercea Mondial o bagã la puºcãrie!

Fosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a Tribunalului Oltribunalului Oltribunalului Oltribunalului Oltribunalului Olt
condamnatã la 8 ani de închisoarecondamnatã la 8 ani de închisoarecondamnatã la 8 ani de închisoarecondamnatã la 8 ani de închisoarecondamnatã la 8 ani de închisoare

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au pronunþat, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, sentinþa în dosarul vizând
infracþiuni de corupþie al fostei ºefe a Tribunalului Olt,
Eugenia Carmen Marinescu. Fostul magistrat a fost
acuzat de luare mitã, trafic de influenþã, spãlare de bani,
în formã continuatã (5 acte materiale) ºi fals în declaraþii
în formã continuatã (4 acte materiale), dupã ce ar fi
primit, prin intermediari, 200.000 de euro de la membri ai
familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru
eliberarea acestuia. Magistraþii craioveni au condamnat-
o la o pedeapsã totalã de 8 ani închisoare, în timp ce soþul
ei a primit 3 ani de închisoare, iar avocatul Dumitru
Cismaru 3 ani ºi 6 luni închisoare, toate pedepsele fiind
cu executare. Ultimul inculpat din dosar, Ilie Bucã, per-
soanã fãrã calitate oficialã, a fost judecat separat, fiind
condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare.

În ceea ce-l priveºte pe Ilie Bucã, Trimis ºi el în judecatã în
acest dosar pe 5 mai 2015, bãrbatul ºi-a recunoscut faptele, a
cerut sã fie judecat în procedurã simplificatã, astfel cã, pe 21
decembrie 2015 Curtea de Apel Craiova l-a condamnat, pentru
trafic de influenþã, la o pedeapsã de 3 ani închisoare cu suspen-
dare. Procurorii DNA Craiova au fãcut apel, iar pe 14 aprilie
a.c., Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a admis apelul procurori-
lor ºi a dispus ca inculpatul sã execute pedeapsa primitã pe fond,
hotãrârea fiind definitivã.

pentru eliberarea acestuia, fosta
ºefã a tribunalului Olt (suspenda-
tã acum), judecãtoarea Carmen
eugenia Marinescu, ºi-a aflat, vi-
neri, 23 septembrie a.c., sentinþa.
Magistraþii Curþii de Apel Craiova
au gãsit-o vinovatã de toate in-
fracþiunile reþinute în sarcina sa
ºi au condamnat-o la o pedeapsã
totalã de 8 ani închisoare cu exe-
cutare: „Contopeºte pedepsele
aplicate inculpatei Marinescu

Eugenia Carmen în pedeapsa cea
mai grea de 5 ani ºi 6 luni închi-
soare, la care se adaugã un spor
de o treime din totalul celorlalte
pedepse aplicate, respectiv 2 ani
ºi 6 luni închisoare, urmând ca
inculpata sã execute pedeapsa re-
zultantã de 8 ani închisoare ºi
pedeapsa complementarã a inter-
zicerii exercitãrii drepturilor prev.
de art. 66 lit. a, b ºi g Cod penal,
respectiv dreptul de a fi ales în
autoritãþile publice sau în orice
alte funcþii publice, dreptul de a
ocupa o funcþie care implicã exer-
ciþiul autoritãþii de stat ºi dreptul
de a exercita funcþia de magistrat,
pe o duratã de 4 ani”, dupã cum
se aratã în hotãrârea instanþei. În
acelaºi dosar, soþul judecãtoarei,
Iuliu Severus Marinescu, a primit
o pedeapsã de 3 ani închisoare cu
executare, iar avocatul Dumitru
Cismaru a primit 3 ani ºi 6 luni
închisoare, tot cu executare. Ho-
tãrârea pronunþatã vineri nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
Trimisã în judecatã
în luna mai 2015

Reamintim cã, soþul judecãtoa-
rei, Iuliu Severus Mari-
nescu, ºi avocatul Du-
mitru Cismaru au fost
arestaþi preventiv pe 21
martie 2015, iar Car-
men Marinescu a ajuns
în arestul IPJ Dolj pe 24
martie, însã la sfârºitul
lunii iunie toþi inculpaþii
erau deja plasaþi sub
control judiciar. Asta
dupã ce, pe 5 mai 2015,
la Curtea de Apel Craio-
va s-a înregistrat dosa-
rul în care soþii Mari-
nescu, avocatul Cisma-
ru ºi Ilie Bucã erau tri-
miºi în judecatã de pro-
curorii DNA Craiova
care au reþinut în rechi-
zitoriu cã judecãtoarea,
ajutatã de ceilalþi doi in-

culpaþi (cãrora li se adau-
gã un altul Ilie Bucã, per-
soanã fãrã calitate spe-
cialã care ºi-a recunos-
cut faptele ºi a fost jude-
cat separat), a primit
200.000 euro ca sã-l eli-
bereze, în septembrie
2011, pe Sandu Anghel
zis Bercea Mondial. „Sus-
pecta Marinescu Euge-
nia Carmen, magistrat
judecãtor, a pretins ºi a
primit, prin intermediul
inculpatului Cismaru
Dumitru – avocat în ca-
drul Baroului Olt, de la
o persoanã denunþãtoa-
re, suma de 200.000 de
euro, pentru a dispune
cercetarea unui inculpat
din familia denunþãtoru-
lui în stare de libertate ºi pentru
a pronunþa o soluþie pe fond fa-
vorabilã acestuia, respectiv de
achitare sau de condamnare la o
pedeapsã neprivativã de liberta-
te, dar ºi pentru a interveni, în
acelaºi scop, pe lângã ceilalþi ju-
decãtori care urmau sã judece ca-
uza. Suma de bani menþionatã a
fost primitã de avocatul Cisma-
ru Dumitru în douã tranºe:
150.000 de euro, înaintea terme-
nului de judecatã din data de 31
august 2011, când s-a dispus pen-
tru prima oarã înlocuirea mãsu-
rii arestului preventiv cu mãsura
obligãrii de a nu pãrãsi locali-
tatea ºi 50.000 de euro în data
de 20 septembrie 2011, judecã-
torul Marinescu Eugenia Carmen
amânând pronunþarea asupra ce-

rerii de înlocuire a mãsurii ares-
tãrii preventive cu mãsura pre-
ventivã a obligãrii de a nu pã-
rãsi localitatea ori þara pentru
data de 22 septembrie 2011,
când a ºi admis cererea formu-
latã de inculpat”. La trei luni
dupã primirea ºpãgii, procurorii
spun cã judecãtoarea ºi soþul ei,
Iuliu Severus Marinescu, au in-
vestit banii în trei suprafeþe de
teren ºi o casã (un teren în su-
prafaþã de 703 mp ºi o construc-
þie de 29 mp pe acelaºi amplasa-
ment, situat în Bãile Olãneºti, un
teren situat în localitatea Corbu,
judeþul Constanþa, în suprafaþã de
1250 mp, ºi un teren intravilan
de 600 mp situat în municipiul
Slatina), douã dintre aceste achi-
ziþii nefiind menþionate în decla-
raþiile de avere ale magistratului.

Acþiuni pentru protejarea fondului forestier
De asemenea, poliþiºtii doljeni au
ridicat în vederea confiscãrii 160
m.c. material lemnos, pentru care
nu au fost prezentate documente
legale de provenienþã, în valoare
de peste 25 000 lei. Astfel, în ca-
drul controalelor efectuate de oa-
menii legii, a fost identificat un
bãrbat de 48 ani, din comuna Po-
dari, care comercializa 37 m.c.
lemn de foc, esenþã stejar, fara
avize de însoþire prevãzute de nor-
mele legale privind circulaþia ma-
terialelor lemnoase. Poliþiºtii l-au
sancþionat contraventional cu
amenda în valoare de 5000 lei, iar
materialul lemnos a fost confis-

cat ºi lãsat în custodia reprezen-
tanþilor Ocolului Sivic Craiova.

De asemenea, poliþiºtii au iden-
tificat un alt bãrbat de 38 ani, din
Segarcea, care comercializa 117
m.c. lemn de foc, esenþã rãºinoa-
se, fãrã avize de însoþire prevãzu-
te de normele legale privind circu-
laþia materialelor lemnoase. „ªi în
acest caz, poliþiºtii l-au sancþio-
nat contravenþional pe bãrbat cu
amendã în valoare de 5000 lei, iar
materialul lemnos a fost confiscat
ºi lãsat în custodia reprezentanþi-
lor Ocolului Sivic Segarcea”, a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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A plouat bezmetic ºi aiuritor în acest
mijloc de septembrie. ªi ploaia, aºteptatã
toatã vara (vorba poetului: E timpul,
Doamne… Vara a fost lungã) a adus cu ea
ºi un frig atipic pentru un sfârºit de sep-
tembrie. Deturnat meteorologic ºi el dintr-
un firesc din care ne simþim alungaþi ºi
convocaþi la scandalosul spectacol al de-
gradãrii unei societãþi – ºi al existenþei
cotidiene – deja livrate democraþiei prin…
telecomandã.

„Globalizaþi”, „pioni” fãrã voie în jocul
unor scenarii mediatice cu cât mai inci-
tante ficþional cu atât mai „apetisante”,
iatã-ne prinºi în jocul malefic al unei ma-
nipulãri ce ne-a torpilat copios simþul rea-
litãþii. ªi al realitãþilor: acele obiºnuite în-
tâmplãri ºi trebuinþe cotidiene din care se
contureazã, cu bune ºi rele, cu bucurii ºi
tristeþi, cu suiºuri ºi coborâºuri un destin
pãmântean.

„Câmpul muncii” e expresie demoda-
tã, ba chiar retrogradã, reacþionarã, re-
cuzatã din lexicul aprigilor propagandiºti
ai capitalismului fãrã faþã umanã. Am de-
venit o societate de pensionari, de ºomeri
(cu acte ºi fãrã) ºi în care un dispropor-
þionat procent al tinerimii spuzeºte, fãrã
orizont, prin hârburile unor universitãþi

în mare parte clandestine. Activi, cu ade-
vãrat, mai sunt afaceriºtii, mai mult ori
mai puþin…  întreprinzãtori, subordonân-
du-ºi, fiecare, câte un „regiment” de sluj-
baºi, remuneraþi ºi trataþi sub imperiul
profitului ºi al prosperitãþii opace la vre-
un imbold de solidaritate.

ªi tocmai într-un astfel de context-pei-
saj, dureros de precar, asistãm la un fel
de întrecere (un reflux hipnotic ºi coº-
maresc al ciumatei „Cântãri a… Româ-
niei!”) politic-popularã în care abundã
subiectele false, dezbateri care nu au, din-
colo de aparenþe, aproape nicio legãturã
cu realitatea din Þarã. Nu existã zi, sea-
rã, ceas în care, în lipsa unor ocupaþii
ceva mai serioase, sã ne refuzãm ispitei
de a întinde mâna spre telecomandã ºi,
ca într-un numãr al unui magician de la
bâlci, sã nu ni se serveascã încã un sub-
iect „suculent” de gratuitã distracþie. Mi-
zerii prea-omeneºti – în fapt obiºnuitele
scârnãvii ale unor caraghioase vedete de
ani buni simbriaºi în conturile unor in-
stanþe oculte – ne þintesc cu precizia unor
lovituri deviaþioniste ºi, astfel, ne închi-
puim protagoniºti ai unui spectacol, când,
în realitate, suntem trataþi ca niºte ma-

rionete în jocuri care nu ne privesc.
Sã fie cumva telecomanda un instru-

ment al diavolului? S-a spus, chiar de cã-
tre minþi ceva mai luminate, cã ea rãmâne
totuºi un garant al democraþiei, de vreme
ce poþi sã te aperi împotriva relelor, fie ele
politice, morale, economice uzând de
multiplele-i funcþii…

ªi dacã, în realitate, ca orice ispitã (a
pãcatului) nerezistându-i ºi sedus de dex-
teritãþile magicienilor antrenaþi, în culisele
unor fumegoase cercuri de interese, cazi
în pãcatul masivei manipulãri?

O mare conºtiinþã – esteticã ºi, aº spu-
ne, civicã – a trecutului veac, Pier Paolo
Pasolini, se arãta surprins, prin 1971, cã
intelectuali de prestigiu nu realizau peri-
colul pe care televiziunea îl reprezenta deja
asupra naturii ºi esenþei democraþiei. Vor-
bitul de pe sticlã – sugera el – e prin sta-
tutul lui autoritar, prin urmare, impune, nu
propune, decreteazã, nu educã; e un dis-
curs de sus, aºadar asumând de la sine un
aer de superioritate care pretinde, conºtient
ori nu, o masã inferioarã de destinatari,
prin urmare, o masã de supuºi ori în curs
de supunere. E drept, pe  vremea aceea,
nu cred cã se inventase… telecomanda,

însã terapia consta. la noi, în schimbarea
canalului: pe bulgari, pe sârbi, pe un pro-
gram ori altul, ori închizând cutia cu mi-
rodeniile ei otrãvite.

Din fericire, avem acum telecomanda,
pe post de jucãrie fermecatã care, când
încape pe mâinile cui nu trebuie ºi cui nu
meritã, poate acþiona ca o armã mortalã.

Ce treabã are nea Gheorghe cu tene-
broasa scenetã pusã în joc de cineva de-
spre care cine mai ºtie dacã se va mai
pomeni peste un an-doi, ori chiar peste
câteva luni? Mai ales cã, dupã summit-ul
recent de la dBratislava, jocurile par, ca
în toþi aceºti ultimi ani, deja ºi dinainte
fãcute?

Grav rãmâne însã faptul de neiertat cã,
între timp, furaþi de jocul atâtor fumigene
aruncate în eterul tot mai otrãvit, proble-
mele reale ale þãrii ºi ale cetãþenilor sãi sunt
lãsate în vadul unei inerþii al cãrei efect
este senzaþia împovãrãtoare a unei stag-
nãri, nepermise ºi nemeritate.

Încât, cu rezerva unui licãr de lucidita-
te, mai cã-þi vine sã strigi: La loc (tele)co-
manda! ceea ce ar voi sã însemne: Deº-
teptarea! ªi, încã ºi mai mult, înapoi la
realitate.

Înapoi, la realitate!Înapoi, la realitate!Înapoi, la realitate!Înapoi, la realitate!Înapoi, la realitate!

Peste 60 de voluntari, elevi ai ªcolii Gimnaziale “Barbu
Ionescu” din comuna Urzicuþa, însoþiþi de cadre didactice,
dar ºi de câþiva localnici, ºi-au rupt, sâmbãtã, 24 septembrie
a.c., din timpul lor, câteva ore, pentru a prticipa la o acþiune
de igienizare pe raza localitãþii. Cu toþii au dorit sã se alãture
Campaniei “Let’s Do It România!”, astfel cã s-au trezit dis-
de dimineaþã, s-au adunat la Primãrie, au primit tricouri ºi
mãnuºi, dar ºi saci menajeri, apoi au pornit, pe marginea
principalelor drumuri din comunã, de unde au strâns gunoa-

iele. N-a fost uºor, pentru cã au parcurs câþiva kilometri,
însã în urma lor au lãsat curãþenie, ºi poate ºi un strop de
conºtiinþã civicã. Cu tricourile ºi mãnuºile au putut pleca
acasã la finalul activitãþilor, iar deºeurile adunate au fost pre-
luate de Serviciul de Salubritate al Primãriei Urzicuþa. „A
fost o acþiune de identificare a unor locuri de depozitare a
deºeurilor neconforme ºi desfiinþarea acestora prin colecta-
rea ºi transportul deºeurilor la SC ECO SUD. S-a colectat o
însemnatã cantitate de deºeuri, iar tinerii participanþi au

conºtientizat importanþa acþiunilor de voluntariat ºi impac-
tul depozitarii defectuoase a deºeurilor asupra mediului.
Este bine sã începem sã educãm copiii în acþiuni de volun-
tariat, pentru cã acestea au dispãrut în ultima vreme ºi, din
pãcate, acest lucru se vede la tot pasul. Intenþionãm sã-i
antrenãm ºi pe viitor în astfel de activitãþi, chiar ºi pe pe-
rioada vacanþei de varã”, ne-a declarat Florea Grigorescu,
primarul comunei Urzicuþa.

CARMEN ZUICAN

Ministrul Muncii a transmis cã SPO
trebuie sã punã accent pe oferirea de ser-
vicii integrate grupurilor vulnerabile, per-
soanelor care sunt greu ºi foarte greu ocu-
pabile, explicând cã acestea trebuie sã fie
identificate, trebuie sã se stabileascã pro-
blemele lor, în funcþie de care sã li se ofere
servicii de profilare, de acompaniere.
“Sunt milioane de oameni care au vulne-
rabilitãþi: fie sunt în sãrãcie, fie sunt cu
dizabilitãþi, fie sunt privaþi de diverse po-
sibilitãþi de a accede la o viaþã decentã,
sunt marginalizaþi ºi ieºiþi din circuitul
economic”, a adãugat ministrul Muncii,
subliniind cã este rolul SPO sã identifice

„Sunt milioane de oameni care au vulnerabilitãþi”„Sunt milioane de oameni care au vulnerabilitãþi”„Sunt milioane de oameni care au vulnerabilitãþi”„Sunt milioane de oameni care au vulnerabilitãþi”„Sunt milioane de oameni care au vulnerabilitãþi”
Strategia politicilor de ocupare ºi cea de reformã

a Serviciului Public de Ocupare (SPO) au fost dezbã-
tute joi, 22 septembrie 2016, de conducerea Agenþiei
Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã cu re-

prezentanþii structurilor teritoriale, în cadrul unei
întâlniri de lucru la care a participat ºi ministrul
Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice, Dragoº Pîslaru.

aceste persoane ºi sã gãseascã soluþii
pentru integrarea lor pe piaþa muncii.

Existã o problemã de calitate
a forþei de muncã

Acesta a menþionat cã trebuie avut în
vedere avantajul competitiv al þãrii noas-
tre ºi este nevoie ca structurile de spe-
cialitate sã se concentreze pe dezvolta-
rea de competenþe a forþei de muncã,
eficienþã ºi competitivitate, iar un rol
important îl vor juca agenþiile judeþene
de ocupare a forþei de muncã. Pe de altã
parte, ministrul Muncii a arãtat cã tre-

buie luate mãsuri pentru creºterea mo-
bilitãþii forþei de muncã la nivel naþional
având în vedere nevoia diferitã de ocu-
pare de la un judeþ la altul.  “Este o pro-
blemã de cantitate în ceea ce priveºte
populaþia activã, în perspectivã ne vom
confrunta cu un deficit de forþã de mun-
cã ºi, în acelaºi timp, existã o problemã
de calitate a forþei de muncã, de com-
petenþe. Nu sunt mulþi oameni activi în
piaþa forþei de muncã, iar o mare parte
nu este pregãtitã pentru structura eco-
nomicã spre care România tinde”, a de-
clarat ministrul Muncii, Dragoº Pîslaru.

MARGA BULUGEAN

Peste 60 de voluntari din Urzicuþa au curãþat comunaPeste 60 de voluntari din Urzicuþa au curãþat comunaPeste 60 de voluntari din Urzicuþa au curãþat comunaPeste 60 de voluntari din Urzicuþa au curãþat comunaPeste 60 de voluntari din Urzicuþa au curãþat comuna
în cadrul Campaniei “Let’s Do It România!”în cadrul Campaniei “Let’s Do It România!”în cadrul Campaniei “Let’s Do It România!”în cadrul Campaniei “Let’s Do It România!”în cadrul Campaniei “Let’s Do It România!”
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Rotary Club Craiova, Rotary
Club Craiova Probitas, împreunã
cu partenerii lor, cu sprijinul Pri-
mãriei Craiova, continuã progra-
mul „Promenada Inimilor”, cu oca-
zia Zilei Mondiale a Inimii - 25 sep-
tembrie 2016. Locuitorii Craiovei
au fost invitaþi la miºcare, organi-
zatorii promovând un stil de viaþã
sãnãtos, menit sã protejeze sãnã-
tatea inimii ºi a întregului corp.

Întrucât bolile cardiovasculare

reprezintã una dintre principalele
cauze ale mortalitãþii, prin proiec-
tul „Crosul inimii”, se urmãreºte
lãrgirea orizontului de cunoºtinþe,
pe care oamenii le au despre fac-
torii ce conduc la dezvoltarea aces-
tor afecþiuni. În acest sens, orga-
nizatorii au iniþiat o serie de mani-
festãri ce au ca scop ridicarea gra-
dului de conºtientizare a craiove-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Craiovenii ºi-au pusCraiovenii ºi-au pusCraiovenii ºi-au pusCraiovenii ºi-au pusCraiovenii ºi-au pus
inima la treabãinima la treabãinima la treabãinima la treabãinima la treabã

Ieri, începând cu ora 9.00, în cen-
trul Craiovei, a avut loc Crosul Inimii
ºi Promenada Inimii, cu prilejul Zilei
Mondiale a Inimii. Evenimentul s-a
adresat tuturor craiovenilor ºi a fost
organizat de cãtre Asociaþia de Spri-
jinire a Cardiologiei din Oltenia ºi
Rotary Craiova, în parteneriat cu Pri-

mãria Municipiului Craiova. Au mai
sprijinit acþiunea, Direcþia Judeþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj ºi Direc-
þia de Sãnãtate Publicã. Crosul Inimii
ºi Promenada Inimilor s-au desfãºu-
rat pe strada A.I. Cuza, cu punct de
start din zona McDonald’s ºi punct de
sosire în Piaþa „Mihai Viteazul”.

nilor asupra bolilor cardiovascula-
re, ce omoarã anual, la nivel mon-
dial,  peste 17 milioane de oameni.

Vremea însoritã
le-a zâmbit

Participanþii s-au întâlnit, ieri, 25
septembrie 2016, începând cu ora
09.00, în zona McDonald’s. „Cro-
sul Inimii” a fost organizat pe douã
categorii de vârstã, sub ºi peste 18

ani, fete ºi bãieþi. Promenada ini-
mii –miºcare prin plimbare – va
întregi miºcarea pentru sãnãtate
inimilor. Tot cu acest prilej, în Pia-
þa „Mihai Viteazul” din Craiova s-
au organizat mai multe manifestãri.
În primul rând, festivitãþile de pre-
miere ale caºtigãtorilor Crosului
inimii, pe categorii de vârstã. De
asemenea, sub genericul „Craiova

danseazã în stradã” s-au prezentat
exerciþii de gimnasticã ºi recupe-
rare medicalã. Un circuit cu troti-
neta electricã ºi bicicleta electricã,
produse la Craiova, au fãcut deli-
ciul tinerilor.

„Promenada Inimilor”, program
inþiat de Fundaþia Irlandezã a Ini-
mii ºi implementat în peste 10 þãri
europene, a avut un succes rãsu-
nãtor ºi în România. În Craiova,
evenimentul s-a bucurat de o par-
ticipare numeroasã, peste 700 de
craioveni alãturându-se eveni-
mentului în 2014 si peste 300
de persoane – pe o ploaie to-
renþialã – au fost prezente anul
trecut. Câteva sute de craio-
veni s-au alãturat ºi în acest
an evenimentului, dovedind cã
simbolistica sa este mai bine
înþeleasã.

Fii activ!
Nu trebuie sã fii sportiv de

performanþã pentru a-þi redu-
ce riscul cardiovascular. Acti-
vitatea fizicã contribuie la re-
ducerea riscului de apariþie al
bolilor cardiovasculare, scade
greutatea, îmbunãtãþeºte valo-
rile tensiunii arteriale, ale col-
esterolului ºi ale glicemiei, re-
duce stresul ºi creºte buna dis-
poziþie. Cu numai 60 de minu-
te pe sãptãmânã de activitate
aerobã de intensitate modera-
tã poþi sã începi sã obþii efecte
benefice. Pentru efecte bene-
fice optime, specialiºtii reco-
mandã pe sãptãmânã minimum
150 minute de efort de inten-
sitate moderatã sau 75 minute
de efort de intensitate mare. Cu
cât eºti mai activ, cu atât cresc
ºi efectele benefice, mai spun spe-
cialiºtii.

Copiilor ºi tinerilor le sunt re-
comandate 60 minute de activitate
fizicã în fiecare zi. Un bun mod de
a încuraja aceastã activitate este
practicarea miºcãrii în familie. De
asemenea, este recomandatã încu-
rajarea copiilor sã înlocuiascã tim-
pii petrecuþi în faþa ecranului TV
sau al calculatorului cu activitatea
fizicã.

Totul cu mãsurã
Care este diferenþa între efortul

de intensitate moderatã ºi cel de
intensitate mare? În general, dacã
poþi vorbi în timp ce faci efort,
acesta este considerat de intensi-
tate moderatã. Vei observa creºte-
rea frecvenþei cardiace ºi a ampli-
tudinii respiraþiilor. Dacã respiraþia

devine suficient de rapidã ºi amplã
ºi nu îþi mai permite sã vorbeºti,
atunci efortul este de intensitate
mare. Efortul de intensitate mare
consumã mult mai multe calorii pe
unitatea de timp.

Pentru persoanele care dezvol-
tã durere în piept, sufocare sau
ameþeli atunci când fac miºcare
este recomandat sã se adreseze
medicului pentru a stabili un plan
comun de miºcare în condiþii de
deplinã siguranþã. Se recomandã
evitarea activitãþii în medii poluate
sau atunci când temperaturile sunt
extreme.

Fabricatã în
Parcul Industrial

Craiova
„Trotineta electricã pliabilã E-

TWOW este primul vehicul eco-

logic, uºor de folo-
sit cu un design di-
namic, dezvoltat de
firma noastrã. Gra-
þie conceptelor teh-
nice avansate, a
fost posibilã crea-
rea unui design di-
namic ºi unic - gar-
dã la sol înaltã (ghi-
don ajustabil pe
înãlþime, sistem de
pliere completã).
Totodatã, au fost
adãugate tehnologii
de ultimã orã: prin-
tre acestea se nu-
mãrã sisteme pre-
cum KERS (kinetic
energy recover
system) – sistem
de recuperare a
energiei cinetice,
sistem frânare re-
generativã, frânare
magneticã, pilot
automat. Consumul
de energie este de
doar 6.15Wh/km
(cu farurile LED
aprinse), calculat la

o vitezã de 20km/h, cu funcþia
de pilot automat activatã, la o
vitezã a vântului de mai puþin
de 10km/h ºi o sarcinã de 75kg.
Aceasta reprezintã o excelentã
confirmare a muncii inginerilor
noºtri, a designerilor, a întregii
echipe, demonstrând cã firma
noastrã se adapteazã la provo-
cãrile vremurilor actuale”, ne-a
precizat Andreea Paºoi Sîrbu,
director de marketing al S.C. E-
TWOW Electric Mobility S.A.

Sã mai precizãm cã, ideea,
proiectarea ºi construcþia apar-
þin unui inginer român, dr. So-
rin Sîrbu, iar conceptul a fost
dezvoltat în continuare, alãturi
de o echipã de cercetare alcã-
tuitã din ingineri cu un bac-
kground solid în inginerie me-
canicã ºi electricã.



politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã cuvântul libertãþii / 7luni, 26 septembrie 2016

Uniunea EuropeanÎ are 9 Regiuni
Ultraperiferice, acele regiuni care se
aflÎ la mare distanþÎ de continent.
Ca urmare a izolÎrii acestora, a ca-
racterului insular, dimensiunii redu-
se, topografiei ºi climatului dificile,

Strategia UE pentru regiunile
ultraperiferice

Timp de  douã zile, comisarul
european pentru politicã
regionalã Corina Creþu a efec-
tuat o vizitã oficialã în Madeira,
cu ocazia conferinþei anuale a
preºedinþilor regiunilor ultrape-
riferice. Înaltul oficial european
s-a întâlnit cu  Ericka Bareigts,
ministrul francez pentru
teritoriile de peste mãri, ºi cu
 Margarida Marques, secretarul
de stat portughez pentru
afaceri europene. De aseme-
nea, comisarul pentru politicã
regionalã a participat la un dia-
log cu cetãþenii, organizat la
Universitatea din Madeira.

Comisarul european pentru politicã regionalã Corina Creþu :
„Madeira a avut de suferit enorm de pe urma incendiilor de pãdure ce

au afectat insula în vara aceasta. Am fost întristatÎ sÎ vÎd proporþiile
distrugerii cauzate multor imobile, clÎdirilor publice ºi infrastructurii. Mi-
am exprimat compasiunea faþÎ de victime ºi familiile lor. Comisia Euro-
peanÎ este pregÎtitÎ sÎ ajute la diminuarea efectelor incendiilor prin Fon-
dul de Solidaritate al UE. Eu ºi serviciile mele suntem gata sÎ oferim
asistenþÎ autoritÎþilor portugheze pe parcursul fiecÎrui pas al cererii lor de
finanþare”, a declarat Corina Creþu.

UrbanFEST este un festival al
culturii urbane ºi al dezvoltãrii ur-
bane durabile, care îºi propune
promovarea valorilor europene în
acest domeniu. Anul acesta, festi-
valul are ca temã centralã Agenda
Urbanã Europeanã, cu accent pe-
 economia circularã – un model
care pune în echilibru dezvoltarea
durabilã cu eco-design-ul de cali-
tate, protejând, în acelaºi timp, re-
sursele naturale ºi favorizând re-
cuperãrile creative. 

Manifestaerea îºi propune fami-
liarizarea publicului cu economia
circularã, particularitãþile ºi benefi-
ciile acesteia pentru cetãþeni ºi so-
cietate. „Ca urmare, ne adresãm
publicului larg printr-o „agorã a
consumului responsabil”, în aer li-
ber, la Piaþa Enescu, pe 1 - 3 oc-
t, unde vom prezenta activitãþi care
se plieazã pe conceptul de econo-
mie circularã, iar publicului specia-
lizat printr-o conferinþã, schimburi
de bune practici ºi ateliere de lu-
cru”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al Comisiei Europe-
ne, reprezentanþa din România.

UrbanFest, ediþia a II-aUrbanFest, ediþia a II-aUrbanFest, ediþia a II-aUrbanFest, ediþia a II-aUrbanFest, ediþia a II-a
Timp de patru zile, în perioada 1-4 octombrie are loc la Bucureºti, în Piaþa Enescu, Festivalul Ur-

banFEST, care este organizat de Reprezentanþa Comisiei Europene în România împreunã cu Ministe-
rul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, Primãria Municipiului Bucureºti ºi Comisia Euro-
peanã – DG REGIO (Direcþia Generalã de Politicã Regionalã). Manifestarea se aflã la a doua ediþie.

“Oraºul meu în Europa noastrã”
Pentru publicul specializat

(specialiºti din administraþie, con-
sultanþi fonduri europene, lideri de
opinie), se va organiza luni, 3 oc-
tombrie (la hotel Hilton), confe-
rinþa “Oraºul meu în Europa noas-
trã” la care vor participa Comisa-
rul European pentru dezvoltare re-
gionalã, Corina Creþu; Ministrul
dezvoltãrii regionale, Vasile Dân-

cu; Ministrul Fondurilor Europe-
ne, Cristian Ghinea, ºefa Repre-
zentanþei Comisiei Europene, An-
gela Cristea, primarul municipiu-
lui Bucureºti, Gabriela Firea, pre-
cum ºi primari din oraºe europe-
ne: Primarul oraºului Sofia, Yor-
danka Fandakova, viceprimarul
oraºului Bordeaux, Florence For-
zy, ºi viceprimarul oraºului Man-
nheim, Christian Specht.

Eco-design de produs
ºi ecodesign urban

Agora va fi amplasatã în Piaþa
George Enescu, în faþa Ateneului
Român. Aici vor fi prezente 15 en-
titãþi care activeazã în domeniul
organizaþiilor non-guvernamenta-
le, care vor expune ºi vor infor-
ma publicul cu privire la modali-
tãþile optime de a pune în aplicare
principiile economiei circulare.
Organizatorii îºi propun ca agora
sã acopere cât mai mult din ciclul
complet al economiei circulare, ca
urmare am invitat entitãþi din zo-
nele de: eco-design de produs ºi
ecodesign urban, producþie sus-
tenabilã, consum sustenabil, repa-
rare ºi mici meºteºuguri, refolo-
sire (minerit urban), managemen-
tul deºeurilor din construcþii, se-
pararea ºi colectarea a deºeurilor,
permaculturã, reciclare ºi reciclare
creativã, cercetare ºi design de
produs.

Un film despre amploarea
ºi efectele problemei deºeurilor

De asemenea vor avea loc ºi dez-
bateri pe teme propuse de aceste en-
titãþi, dedicate, de asemenea, publi-
cului specializat. ªi se doreºte ca acest
demers sã ducã la consolidarea co-
munitãþii interesate de economia cir-
cularã, astfel încât dupã UrbanFest
aceasta sã aibã capacitatea sã iniþieze
ºi sã ducã la bun sfârºit proiecte co-
mune. „Vom construi, în cele douã
zile ºi jumãtate, împreunã cu publicul
prezent, o casã realizatã din materiale
de construcþie neconvenþionale: cã-
rãmizi din hârtie reciclatã, pereþi din
cânepã ºi argilã cu paie, pe o structu-
rã de lemn cu plãcuþe multicui, cu
termoizolaþie naturalã din fibrã vege-
talã ºi acoperiº verde, din gazon. Vom
proiecta filmul Trashed (100 min,
SUA, 2012, documentar), în care Je-
remy Irons ne dezvãluie amploarea ºi
efectele problemei deºeurilor, în tim-
pul unei cãlãtorii în jurul lumii”, se
mai spune în comunicat.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

a dependenþei economice faþÎ de
câteva produse, Uniunea Europea-
nÎ a luat mÎsuri speciale pentru a le
ajuta sÎ soluþioneze provocÎrile cu
care se confruntÎ. Guyana France-
zÎ este una dintre aceste regiuni ºi
urmeazÎ sã preia preºedinþia Con-
ferinþei Preºedinþilor Regiunilor Ul-
traperiferice pentru perioada 2016-
2017. Mayotte se de asemenea una
dintre Regiunile Ultraperiferice ale

UE, care are alocate 214 milioane
de euro din fondurile europene pen-
tru perioada 2014-2020. “Conferin-
þa ne-a dat posibilitatea sã reflec-
tãm la viitoarea evaluare a Strate-
giei UE pentru regiunile ultraperife-
rice – pentru a vedea cum putem
gãsi cele mai bune soluþii pentru
nevoile lor specifice ºi, de asemenea,
cum putem folosi la maximum po-
tenþialul pe care îl au. Ne vom con-
centra pe ceea ce este crucial pentru
viitorul lor: accesibilitate, cu ajutorul
transportului maritim ºi aerian, ºi in-
tegrare regionalã cu þãrile învecinate.
Vom gestiona problema ºomajului ºi
vom transforma resursele unice din
aceste regiuni printr-o dezvoltare a
economiei albastre, în paralel cu pro-
tecþia mediului înconjurãtor”, a decla-
rat comisarul Creþu.

„Educaþia este extrem de
importantã pentru dezvoltarea

unei comunitÎþi. Madeira”
Comisarul european pentru po-

liticã regionalã a vizitat, în prima

zi, zonele afectate de incendiile fo-
restiere din aceastã varã ºi a subli-
niat cã Uniunea Europeanã este
pregãtitã sã ofere sprijin, prin Fon-
dul UE pentru solidaritate (EUSF),
pentru reconstrucþie ºi pentru con-
tracararea poverii bugetare create
de acest dezastru. Comisarul Cre-
þu a anunþat cã Portugalia a trans-
mis deja o cerere parþialã de a be-
neficia de asistenþã EUSF. Comi-
sia este în curs de a procesa aceastã
cerere ºi va propune Parlamentu-
lui European ºi Consiliului UE acor-
darea unui sprijin financiar. „Edu-
caþia este extrem de importantã
pentru dezvoltarea unei comunitÎþi.

Madeira, una dintre cele douÎ Re-
giuni Ultraperiferice portugheze, ºi-
a asumat importante obiective de
dezvoltare, prin Programul Opera-
þional ,,Madeira Regional 2014-
2020”. Printre acestea se numÎrÎ
ºi reducerea abandonului ºcolar de
la 23,2% în 2011 la 10% cÎtre sfâr-
ºitul acestei decade. M-am întâlnit
cu Preºedintele Guvernului Regio-
nal din Madeira, Miguel Filipe Ma-
chado de Albuquerque, pentru a
discuta, în particular, despre atin-
gerea acestor obiective ºi despre
folosirea Fondurilor europene
structurale ºi de investiþii în regiu-
ne”, a subliniat Corina Creþu., pe
pagina sa de Facebook.
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Cercetarea ºtiinþificã, desfãºu-
ratã de cãtre Universitatea din Cra-
iova, îºi urmeazã cursul ascendent
, iar, în acest sens, mai multe pro-
iecte sunt deja depuse ºi îºi aºteap-
tã aprobarea, în vederea accesãrii
fondurilor necesare derulãrii lor.
Sunt patru cereri depuse, în ca-
drul Programului Operaþional Re-
gional (POR), fiecare cu importan-
þa sa. Primul se referã la „Reabili-
tarea, modernizarea ºi extinderea
Complexului „Electrotehnicã” (se-
diul Facultãþii de Automaticã, Cal-
culatoare ºi Electronicã ºi Facul-
tatea de Inginerie Electricã)” – prin
reamenajarea unui spaþiu de cca.
19.000  mp, urmând o extindere
de aproximativ 1.000 mp, cu o
valoare estimatã de 17 milioane de
euro. Al doilea, tot de importanþã,
„Centre de Transfer Tehnologic
– CTT INCESA”, este evaluat la
trei milioane de euro ºi va consta
în dezvoltarea unei suprafeþe  de
2.400 mp. De asemenea, „Reabi-
litarea ºi modernizarea Facultãþii
de Sport ºi Kinetoterapie (teren ºi
salã de sport)” va primi 15 mili-
oane de euro, iar în program este
ºi „Consolidare, reabilitare, mo-
dernizare, extindere, echipare Cã-
min studenþesc nr.9 ”.

Douã pentru viitor
 Sunt douã dosare depuse ºi în

Programul Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii Economi-

Universitatea din Craiova merge pe un trend ascendent în ceea ce înseamnã
cercetarea ºi accesarea fondurilor europene destinate acestui scop. Sunt ºase

programe care aºteaptã aprobarea ºi, implicit, susþinerea financiarã.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Centrul Naþional de Evaluare ºi Exa-
minare (CNEE) a lansat un apel care
vizeazã completarea grupurilor de lu-
cru pentru elaborarea subiectelor la dis-
ciplinele de examen din anul ºcolar
2016/2017. Este vorba despre evalua-
rea competenþelor fundamentale la fi-
nalul claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a,
Evaluarea naþionalã pentru absolvenþii
clasei a VIII-a, Bacalaureatul, Definiti-
vatul ºi Titularizarea, ultimele douã re-
ferindu-se la cadrele didactice.

Înscrierea va începe de mâine ºi se
va încheia pe 4 octombrie, exclusiv on-
line, pe platforma disponibilã pe site-ul
CNEE. Candidaþii trebuie sã complete-
ze, în format electronic, mai multe
chestionare: formularul de înscriere,
CV-ul în variantã europeanã ºi anexe
ale acestuia (copii ale diplomelor de
studii ºi alte documente justificative, re-
levante pentru procesul de selecþie),
respectiv o variantã originalã de sub-
iect, corespunzãtoare tipului de evalua-
re pentru care s-a înregistrat candida-
tura, însoþitã de baremul de evaluare ºi
notare. De asemenea, cei care doresc
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ce (POSCCE), ambele cu implicaþii
majore în ceea ce þine de crecetare
ºi dezvoltare. Astfel, se are în vede-
re realizarea unui  Institut de cer-
cetare a mediului ºi a schimbãri-
lor climatice, în suprafaþã de 1.335
mp (S+D+P) care va avea mai mul-
te componente: la subsolul parþial –
un adãpost de protecþie civilã; de-
misol – laboratoare de cercetare ºi
analize ale calitãþii în domeniul me-
diului; cabinete de studiu, prelucra-
re de date rezultate din analizele de
laborator; spaþiu pentru echipamen-
te ºi materiale de lucru; dependinþe
tehnice (centralã termicã, camere

tehnice pentru lifturi); grupuri sani-
tare, inclusiv pentru persoanele cu
dizabilitãþi locomotorii; parter – ca-
binete de studiu ºi cercetare teoreti-
cã individualã sau în echipe mici, etc.
De asemenea , se solicitã finanþare
pentru realizarea unui  Centru de
cercetare irigaþii ºi tehnologii
aplicate, scopurile fiind dezvoltarea
infrastructurii existente ºi ºi crearea
unui centru în domeniul cercetãrii
agricole, în special al utilizãrii iriga-
þiilor, la Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã din Caracal (jud-
.Olt), subunitate a Universitãþii din
Craiova.

Proiecte de importanþã
majorã

Al II-lea proiect din
axa POSCCE ar putea
avea parte de prioritate,
þinând cont de realitãþile
ultimilor ani. „Acest lucru

este necesar întrucât schimbãrile
climatice din ultimul deceniu, frec-
vent îndreptate cãtre o aridizare în
Câmpia Caracalului, impun cu
stringenþã cercetãri aprofundate
privind comportarea diferitelor
genotipuri de plante agricole ºi
optimizarea consumului de apã al
acestora, în scopul realizãrii unor
producþii ridicate ºi, în mod spe-
cial, stabile. Numai în acest fel
activitatea din agriculturã poate fi
profitabilã, iar, prin producþiile ob-
þinute, se pot asigura siguranþa ºi
securitatea alimentarã a populaþiei
din zonã”, a precizat prof.univ-

.dr.ing. Nicu George Bîzdoacã,
prorector – Informatizare ºi Ad-
ministrarea Fondurilor Europene –
al Universitãþii din Craiova. Acesta
a mai menþionat: „Parcul tehnolo-
gic IT – S200 va avea finalizatã
investiþia în urmãtorii patru ani.
În prezent, Universitatea reactua-
lizeazã proiectul în conformitate
cu ultimele modificãri cauzate de
reglementãrile de protecþie împo-
triva incendiilor, urmând ca lucrã-
rile interioare sã fie demarate ime-
diat dupã finalizarea actualizãrii
actelor legislative. Finalizarea in-
vestiþiei fiind dependentã de finan-
þarea primitã de la minister, Uni-
versitatea din Craiova va depune
toate eforturile de atragere a fon-
durilor din venituri proprii, fãrã a
afecta calitatea actului didactic,
politica salarialã ºi strategia de per-
sonal instituþionalizatã”.

sã facã parte din CNEE trebuie sã în-
deplineascã mai multe condiþii: activi-
tate de predare-învãþare-evaluare în
ultimii patru ani ºcolari; abilitãþi de ope-
rare pe calculator; experienþã în activi-
tãþi de evaluare educaþionalã, altele de-
cât cele curente (membru în comisii de
evaluare la diverse niveluri – naþional,
zonal, etc., component în proiecte axa-
te pe evaluare didacticã, absolvent al
unor cursuri sau stagii de formare în
domeniu, etc.); disponibilitate pentru
participare, în timpul anului ºcolar 2016/
2017, la activitãþile desfãºurate indivi-
dual ºi în echipã la CNEE. În procesul
de selecþie, vor avea prioritate cadrele
didactice care au absolvit cursuri/mo-
dule specifice activitãþilor de evaluare,
au titlul ºtiinþific de doctor sau au pro-
movat un masterat/curs postuniversitar
în domeniul disciplinei sau în unele co-
nexe celui pentru care aplicã ºi au fra-
dul didactic I , II sau definitivatul. Se-
lecþia celor înscriºi va avea loc în pe-
rioada 5 – 7 octombrie, iar anunþarea
rezultatelor se va face individual, doar
pentru cei selecþionaþi, pe 7 octombrie.

Nicu
George

Bîzdoacã
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Hartã a artei contemporane
în 10 oraºe din România

Cu ocazia ediþiei a 10-a, Noap-
tea Albã a Galeriilor îºi extinde
programul nocturn în galerii de
artã, spaþii alternative, huburi cre-
ative ºi ateliere de artist din alte
nouã oraºe. Astfel, alãturi de Bu-
cureºti, vor avea loc expoziþii ºi
evenimente dedicate artei contem-
porane în Arad, Baia Mare, Bra-
ºov, Cluj-Napoca, Iaºi, Craiova,
Sibiu, Târgu Mureº ºi Timiºoara.

În cadrul acestui proiect naþional,
Uniunea Artiºtilor Plastici din Româ-
nia – Filiala Craiova, în calitate de
organizator local al evenimentului,
anunþã cã la Craiova vor putea fi vi-
zitate cinci galerii: Galeria ARTA (Ca-
lea Unirii nr.12), Galeria ARTA 2 (stra-
da „ªtirbei Vodã” nr.7), Club Elec-
troputere (Calea Bucureºti nr. 56),
Galeria „Vollard” (strada „Traian
Demetrescu” nr. 31), precum ºi un
spaþiu de expunere alternativ – Dâl-
gArt, situat la 20 km de Craiova, în
satul Dâlga, comuna Calopãr.

«Pentru a evidenþia profilul cul-

Cinci expoziþii de artã în Cra-
iova vor putea fi vizitate vineri,
30 septembrie, cu prilejul Nop-
þii Albe a Galeriilor (NAG) –
proiect iniþiat ºi organizat de Aso-
ciaþia Ephemair. Ediþia aniversa-
rã a evenimentului creeazã o
hartã a artei contemporane ºi a
celor mai noi tendinþe de pe sce-
na artisticã localã ºi internaþio-
nalã, în zece oraºe din România.
Programul galeriilor craiovene
este cuprins între orele 19.00 –
2.00, iar accesul publicului este
liber. Mai multe informaþii pe
www.noapteagaleriilor.ro.

 Proiectul „Traversând cotidianul – Refugii
optice”, în desfãºurare la Galeria ARTA Craiova,
propune publicului un parcurs îndrãzneþ: familiariza-
rea succintã cu arta contemporanã craioveanã, folo-
sind o traiectorie punctatã cu numeroase „refugii op-
tice”. Vor expune artiºtii Ioana Fluerasu, Valentin Bo-
boc, Mihail Trifan, Cãtãlin Marius Petriºor, Gabriel
Giodea, Silviu Bârsan, Alfred Rece, Emil Bãnuþi, Dan
Nica, Dan Purcãrea, Alin Totescu, Cristian Dincã, Se-
bastian Viscol, Ileana Oancea, Cãtãlin Oancea, Ion
Preda, Cãtãlin Solcan, Stelian Ghigã,  Petre Emanuel
Ghergu, Adrian Mitran. 
 Galeria ARTA 2 prezintã proiectul „Acum /

Now” realizat de artiºtii Gabriel Giodea ºi Valentin Bo-
boc. Într-o lume a globalizãrii care, vrând-nevrând, se
manifestã ºi în domeniile creatoare, cu consecinþe ce
rãmân a fi descifrate, demersul vizual al celor doi artiºti
se concentreazã pe efectele interconexiunii culturale la
nivel mondial ºi pe impactul acesteia în zona localã.

Organizat de „Scrisul
Românesc” Fundaþia-
Editura, evenimentul va
debuta joi, 29 septem-
brie, ora 16.30, cu sesi-
unea de comunicãri ºtiin-
þifice la care participã
personalitãþi din dome-
niul umanist cu deschi-

dere spre aceastã temã – academicieni, profesori
universitari, scriitori, critici ºi istorici literari, di-
rectori ºi redactori de reviste culturale. Cu toþii
îºi propun sã dezbatã provocãrile avangardei de
ieri ºi de azi, continuitatea ºi efectele avangardis-
mului în literaturã ºi în manifestãrile artistice ale
lumii contemporane.

„Aceastã ediþie îi are ca invitaþi speciali pe An-

 La Club Electroputere puteþi vedea proiectul
AIR (artists in residence). Expun Bogdan Armanu &
Silvia Amanacei, Andreea Buþincu, Roberta Curcã,
Robert Pal Koteles. Curator: Silviu Padurariu.
 Galeria „Vollard” vã aºteaptã cu douã

evenimente expoziþionale: o personalã a binecu-
noscutului artist Silviu Bârsanu, care va prezenta
cele mai recente creaþii ale sale, ºi expoziþia de
fotografie „Welcome to the Machine 2.0” a tâ-
nãrului Albert Dobrin. Într-o epocã post-indus-
trialã, acesta ne invitã în lumea unei Fabrici Mor-
gana, lansând ºi aºteptând reacþii  în creuzetul
discuþiilor creative.
 DâlgArt  este un spaþiu inedit, unde sunteþi in-

vitaþi între orele 18.00 ºi  22.30 pentru a vizita expo-
ziþia „DrawingDialogue”, un dialog vizual, la distanþã,
între 18 artiºti din 11 þãri diferite. DâlgArt extinde harta
Nopþii Albe a Galeriilor în afara Craiovei, pe traseul 
Podari-Þuglui-Dâlga (a doua casã, pe dreapta).

tural al celor nouã oraºe invitate, în
Bucureºti, una dintre expoziþiile prin-
cipale, realizatã cu sprijinul Admi-
nistraþiei Fondului Cultural Naþional
ºi al Ministerului Culturii, va pre-
zenta într-un spaþiu nou zece pro-
iecte curatoriale având drept invi-
taþi curatori ºi artiºti din oraºele par-
tenere NAG 2016. De asemenea, se
va iniþia un program adresat unui
grup de specialiºti strãini din dome-
niul artei contemporane, cãrora li se
va oferi un contact direct cu scena
artisticã din România ºi care, timp
de trei zile, vor putea interacþiona
cu tinerii artiºti emergenþi», se men-
þioneazã într-un comunicat de pre-
sã al organizatorilor.

Publicul, invitat sã descopere
arta generaþiei

din care face parte
Noaptea Albã a Galeriilor a

fost primul eveniment cultural noc-
turn din România dupã Noaptea
Muzeelor ºi primul eveniment din
þarã care a atras atenþia marelui
public asupra artelor contempora-

ne ºi tinerilor artiºti, reunind, printr-
un program complex ºi dinamic,
toate tipurile de manifestãri artisti-
ce – picturã, desen, sculpturã, gra-
ficã sau new media, fotografie,
video, performance, muzicã, dans,
teatru, design etc. În Bucureºti,
Noaptea Albã a Galeriilor a gene-
rat o hartã în care a fost fãcutã
vizibilã infrastructura dinamicã a
spaþiilor ce gãzduiesc evenimente
de artã contemporanã.

De-a lungul celor nouã ediþii des-
fãºurate pânã în prezent, Noaptea
Albã a Galeriilor a pus bazele unei
platforme de promovare a artei con-
temporane ºi a tinerilor artiºti ro-
mâni, atât prin încurajarea contac-
tului dintre artiºti ºi galerii sau spaþii
dedicate artei contemporane, cât ºi
prin prezentarea artiºtilor unui pu-
blic extins, cãruia îi oferã în fiecare
an oportunitatea de a descoperi arta
generaþiei din care face parte.

Asociaþia Ephemair, care a
iniþiat proiectul, îºi propune sã dez-
volte proiecte culturale destinate
promovãrii artei contemporane ro-
mâneºti ºi internaþionale, acþiuni

care vizeazã creºterea vizibilitãþii
acesteia în rândul publicului larg.
Alãturi de proiectul Noaptea Albã
a Galeriilor, Asociaþia Ephemair
organizeazã alte douã proiecte im-
portante în scena evenimentelor
culturale din Bucureºti: Art on Dis-
play ºi Weekendul Galeriilor. Par-
teneri ai Asociaþiei Ephemair în

Noaptea Albã a Galeriilor sunt
Administraþia Fondului Cultural
Naþional, Ministerul Culturii, AR-
CUB – Centrul Cultural al Munici-
piului Bucureºti, Primãria Munici-
piului Bucureºti, Bucureºti Capita-
lã Europeanã a Culturii 2021, In-
stitutul Cultural Român, MARe –
Muzeul de Artã Recentã.
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„Un prilej deosebit de
întâlnire a publicului
craiovean, în special a
tinerilor, cu scriitori din
New York ºi personalitãþi
marcante ale vieþii
culturale din þara
noastrã” se anunþã a fi
cea de-a XI-a ediþie a
Colocviilor „Scrisul
Românesc”, eveniment
care se va desfãºura în
zilele de 29 ºi 30 septem-
brie, în Sala Oglinzilor a
Muzeului de Artã din
Craiova. Manifestãrile
marcheazã centenarul
miºcãrii DADA ºi au ca
temã „Avangarda ºi
Avangardismul”, „curen-
te inovatoare ºi mereu
actuale care redefinesc,
perpetuu, creativitatea”.

drei Codrescu, unul dintre cei mai importanþi scri-
itori români din diaspora, alãturi de Carmen Firan
ºi Adrian Sîngeorzan, scriitori din New York, aca-
demicienii Dumitru Radu Popescu ºi Gheorghe
Pãun, profesori universitari, critici ºi istorici lite-
rari, directori ºi redactori de reviste ºi edituri, din
Craiova ºi alte centre universitare din þarã”, se
precizeazã într-un comunicat de presã.

În încheierea sesiunii vor fi lansate numãrul spe-
cial, 9/2016 al revistei „Scrisul Românesc”, care
cuprinde comunicãrile celor peste 30 de autori care
au participat la dezbaterea temei, ºi volumele „Avan-
garda nu moare ºi nu se predã”, de Nina Cassian, ºi
„Puterea cuvintelor”, antologie de Florea Firan.

Vineri, 30 septembrie, ora 11.30, va avea loc
lansarea cãrþilor „Arta uitãrii” (poeme) de An-
drei Codrescu, „Poeme decadente”, de Mihai

Duþescu, „Atingerea” (prozã) ºi „Poþi sã fugi în
papuci de turte dulci?” (versuri) de Carmen Fi-
ran, „Macedonski. Bacovia. Simbolismul româ-
nesc” (antologie comentatã), „Trepte spre azi”
(poeme – debut editorial) de Lia-Dana Bãlan.

«Gala Premiilor „Scrisul Românescî pe 2015
ºi de debut în volum pe 2016 va fi un eveniment
de evaluare editorialã. Premiul „Tudor Arghezi /
Opera Omnia” pentru întreaga activitate literarã
va fi acordat scriitorului Andrei Codrescu din New
York», mai precizeazã organizatorii. Pe parcursul
manifestãrilor va fi deschisã „Expoziþia de cãrþi
ºi reviste Scrisul Românesc 2006-2016”.

Cele douã zile de manifestãri vor fi încheiate
cu momente artistice susþinute de actori ai Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”, soliºti ai Filar-
monicii „Oltenia” ºi de tânãrul Bogdan Grosu cu
un recital muzical pe versuri de Carmen Firan.
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Cel puþin 25 de morþi, în urma
atacurilor de sâmbãtã care au
vizat zonele rebele din oraºul Alep

Cel puþin 25 de civili ºi-au pier-
dut viaþa sâmbãtã în urma atacu-
rilor care au vizat zonele contro-
late de rebeli în estul oraºului siri-
an Alep, potrivit Observatorului
sirian pentru drepturile omului, iar
peste douã milioane de civili din
oraº nu mai au acces la apã pota-
bilã.  Zonele controlate de rebeli
în estul oraºului Alep au fost viza-
te vineri spre sâmbãtã de puterni-
ce atacuri aeriene ºi bombarda-
mente pentru a cincea noapte con-
secutivã, în timp ce forþele guver-
namentale pregãtesc o amplã ofen-
sivã menitã sã recaptureze între-
gul oraº. Grupul de monitorizare
Observatorul sirian pentru drep-
turile omului a anunþat cã bilanþul
victimelor este de aºteptat sã
creascã pentru cã mai existã per-
soane prinse sub dãrâmãturi. Cel
puþin 47 de persoane, inclusiv
ºapte copii, ºi-au pierdut viaþa în
urma bombardamentelor efectua-
te vineri. Peste douã milioane de
civili din Alep nu mai au acces la
apã curentã, dupã ce bombarda-
mentele efectuate de forþele guver-
namentale au avariat o staþie de
pompare care alimenta cu apã pãr-
þile rebele din oraº, iar drept rãs-
puns, rebelii au oprit o altã staþie
de pompare care alimenta întreg
oraºul. UNICEF avertizeazã cã
întreruperea alimentãrii cu apã re-
prezintã un risc major de sãnãtate
în zonele controlate de rebeli în-
trucât singurele surse alternative
de apã potabilã sunt câteva puþuri
contaminate.

Hacker, condamnat la 20 de ani
de închisoare în Statele Unite,
pentru cã a ajutat Stat Islamic

Un tânãr din Kosovo, în vâr-
stã de 21 de ani, a fost condam-
nat la 20 de ani de închisoare de
un tribunal din Statele Unite, dupã
ce acesta a oferit informaþii reþe-
lei teroriste Stat Islamic despre
aproximativ 1350 de militari ºi
oficiali americani. Ardit Ferizi din
Kosovo, acuzat cã ar fi oferit
sprijin material inamicilor State-
lor Unite, a pledat vinovat. Hacke-
rul a dezvãluit datele personale a
aproximativ 1.350 de militari ºi
oficiali americani, oferind inclu-
siv adrese de email, parole, loca-
þii, numere de telefon. Într-un
comunicat dat publictãþii de De-
partamentul american de Justiþie
se afirmã cã este primul caz de
acest fel ºi reprezintã “legãtura
între ameninþarea teroristã ºi cea
ciberneticã”. În comunicat se mai
afirmã cã Ferizi a oferit aceste
date reþelei Stat Islamic ºtiind cã
organizaþia teroristã ar putea sã
foloseascã informaþiile pentru a
ataca persoanele ale cãror date au
fost dezvãluite. Ferizi, cunoscut
online drept Th3Dir3ctorY, a fost
arestat în octombrie 2015 în Ma-
laysia ºi extrãdat în Statele Unite
în luna ianuarie a acestui an. Tâ-
nãrul a primit sentinþa maximã
pentru infracþiunea de care a fost
gãsit vinovat.

Preºedintele american Barack
Obama a respins prin veto o lege
care permite supravieþuitorilor ºi
familiilor victimelor atentatelor de
la 11 septembrie sã dea în jude-
catã Arabia Sauditã. Preºedintele
american a declarat cã Legea Jus-
tiþie împotriva sponsorilor Atacu-
rilor Teroriste ar avea un un im-
pact negativ asupra securitãþii

Bãrbatul care a ucis cinci oameni în ataculBãrbatul care a ucis cinci oameni în ataculBãrbatul care a ucis cinci oameni în ataculBãrbatul care a ucis cinci oameni în ataculBãrbatul care a ucis cinci oameni în atacul
de la mall-ul din statul Wde la mall-ul din statul Wde la mall-ul din statul Wde la mall-ul din statul Wde la mall-ul din statul Washington a fost arestatashington a fost arestatashington a fost arestatashington a fost arestatashington a fost arestat

Autoritãþile americane l-au
identificat ºi l-au arestat pe bãr-
batul înarmat care a deschis fo-
cul vineri într-un mall din statul
american Washington ºi a ucis
cinci persoane. Este vorba despre
un tânãr de 20 de ani, originar
din Turcia, dar care locuieºte le-
gal în SUA. Deocamdatã nu exis-
tã informaþii referitoare la moti-
vul care l-ar fi determinat sã co-
mitã atacul. Bãrbatul înarmat care
a deschis focul într-un mall din
statul american Washington ºi a
ucis cinci persoane a fost identi-
ficat ºi capturat de autoritãþi. Este
vorba despre un tânãr în vârstã
de 20 de ani, Arcan Cetin, care
locuieºte în Oak Harbour, Wa-
shington. Poliþia a transmis cã
acesta a fost reþinut fãrã incidente
în oraºul sãu, la circa 48 de kilo-
metri distanþã faþã de locul în

care, în urmã cu 24 de ore, de-
clanºase atacul.  Autoritãþile au
spus ºi cã, deocamdatã, nu se
cunoaºte nicio informaþie referi-
toare la motivele care l-ar fi de-
terminat pe Cetin sã comitã un
astfel de gest, dar cã nu exclud
nicio posibilitate, nici ipoteza te-
roristã. Oamenii legii au descris
comportamentul sãu drept unul
asemãnãtor unui “zombie” ºi au
precizat cã acesta era neînarmat.
Poliþiºtii au aflat cã bãrbatul s-a
nãscut în Turcia, însã acesta era
stabilit legal, cu toate drepturile
în Statele Unite. “Nu avem indi-
cii cã ar fi vorba despre un act
terorist”, a spus Michael Knut-
son, agent special care se ocupã
de biroul din Seattle al FBI. “Nu
pot sã exclud aceastã variantã,
dar nu pot nici sã trag o conclu-
zie”, a adãugat el. Familia lui Ce-

tin, care a plecat din Turcia atunci
când acesta era copil, coopereazã
cu autoritãþie. Poliþia a mai fãcut
public faptul cã suspectul a mai
intrat o datã în vizorul oamenilor
legii, atunci când a fost arestat pen-
tru agresiune. Un bãrbat a deschis
focul vineri, la un magazin Ma-

cy’s din mall-ul din oraºul Burlin-
gton, aflat la 97 de kilometri de
Seattle. În total, cinci persoane ºi-
au pierdut viaþa: patru femei au
murit pe loc, iar un bãrbat a de-
cedat la spital. Mall-ul a rãmas
închis sâmbãtã pentru a încerca
reconstituirea faptelor.

Explozie în centrul Budapestei.Explozie în centrul Budapestei.Explozie în centrul Budapestei.Explozie în centrul Budapestei.Explozie în centrul Budapestei.
Doi ofiþeri de poliþie au fost rãniþiDoi ofiþeri de poliþie au fost rãniþiDoi ofiþeri de poliþie au fost rãniþiDoi ofiþeri de poliþie au fost rãniþiDoi ofiþeri de poliþie au fost rãniþi

Doi ofiþeri de poliþie au fost rã-
niþi, în urma unei explozii cu ori-
gine necunoscutã care s-a produs
sâmbãtã seara în centrul capitalei
ungare Budapesta, se afirmã într-
un comunicat al poliþiei. “Poliþia a
detaºat experþi care sã cerceteze
zona, sã intervieveze martorii ºi
sã strângã date”, se mai spune în
comunicat, în care se mai preci-
zeazã cã ancheta în ceea ce pri-
veºte cauzele exploziei este în curs
de desfãºurare. Poliþia ungarã a
mai declarat cã deflagraþia a avut
loc în jurul orei locale 22:30 (ora
României 23:30). Un purtãtor de
cuvânt al Guvernului de la Buda-

pesta a refuzat sã comenteze dacã
explozia ar avea legãturã cu un
posibil atac deliberat. Premierul
Viktor Orban este un opozant
acerb al imigraþiei în Europa ºi
militeazã pentru respingerea co-
telor obligatorii de imigranþi pro-
puse de UE pe baza premisei cã
imigraþia duce la creºterea ame-
ninþãrii teroriste în Europa. În
campania pentru respingerea co-
telor de imigranþi, Orban a fãcut
referire la atentatele de la Paris,
Bruxelles ºi Nisa pentru a scoate
în evidenþa ceea ce liderul ungar
considerã a fi legãtura între imi-
graþie ºi terorism.

Jeremy Corbyn a fost reales în
poziþia de lider al Partidului Labu-
rist din Marea Britanie, înregis-
trând o victorie categoricã împo-
triva contracandidatului sau,
Owen Smith. În cadrul scrutinu-
lui intern, Corbyn a obþinut peste
313.000 de voturi, faþã de cele
193.000 obþinute de contracandi-
datul sãu. Astfel, actualul lider la-
burist a reuºit sã-ºi consolideze
poziþia în interiorul partidului prin

Jeremy Corbyn a fost reales
drept lider al Partidului

Laburist din Marea Britanie
înfrângerea taberei care
considerã cã Partidul
Laburist sub conduce-
rea lui Corbyn se în-
dreaptã tot mai mult
spre stânga eºichieru-
lui politic. Liderul labu-
rist a salutat rezultatul
încurajator ºi a fãcut
un apel la membrii par-
tidului sã se uneascã
pentru a înfrânge do-
minaþia conservatorilor
ºi pentru a genera o

“schimbare realã” în Marea Brita-
nie. “Alegerile sunt evenimente pã-
timaºe ºi deseori marcate de par-
tizanat, uneori, în focul dezbate-
rii, se spun lucruri pe care mai
târziu le regretãm. Însã trebuie sã
ne amintim mereu cã în partid cã
avem mult mai multe lucruri în
comun decât lucruri care ne des-
part”, a afirmat Corbyn într-un dis-
curs susþinut în cadrul congresu-
lui anual al formaþiunii.

Barack Obama a respins o lege
care permitea judecarea Riadului
pentru atacurile de la 11 septembrie

naþionale a Statelor Unite ºi ar
permite altor state sã se foloseas-
cã de aceastã lege pentru a da în
judecatã SUA. Legea a fost ad-
optatã de Congres ca reacþie la
suspiciunile cã liderii Arabiei Sau-
dite ar fi spijinit teroriºtii care au
pus comis atentatele de la 11 sep-
tembrie, fapt negat de Riad. Prin
acest veto, Barack Obama se an-

gajeazã într-o dis-
putã cu Congresul
care ar putea sã
forþeze aplicarea
legii, pentru prima
datã în mandatul
sãu. Dacã douã
treimi din membrii
Congresului ameri-
can vor aproba din
nou actul legislativ
se va trece peste
opoziþia exprimatã
prin veto de preºe-
dinte ºi legea va in-
tra în vigoare.
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METEO
Partial înnoratLuni, 26 septembrie - max: 19°C - min: 8°C

$1 EURO ........................... 4,4470 ............. 44470
1 lirã sterlinã................................5,1592....................51592

1 dolar SUA.......................3,9652........39652
1 g AUR (preþ în lei)........170,4147.....1704147

Cursul pieþei valutare din 23 septembrie 2016 - anunþat de BNR
VALUTA

cuvântul libertãþii / 11luni, 26 septembrie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Secretul
Se difuzeazã la HBO, ora 21:55

O echipa strâns sudata de investigatori FBI
formata din Ray (Chiwetel Ejiofor) ºi Jess
(Julia Roberts), alaturi de procurorul
districtual care îi supervizeaza, Claire
(Nicole Kidman), e distrusa când descopera
ca fiica adolescenta a lui Jess a fost ucisa
în mod brutal ºi fara vreun motiv aparent.

Acum, 13 ani mai târziu, dupa ce l-a cautat
obsesiv pe ucigaº, Ray descopera, în
sfârºit, un nou indiciu despre care e
convins ca îl va ajuta sa rezolve cazul, sa-
l prinda pe criminal ºi sa aduca liniºtea
sufleteasca membrilor echipei sale. Dar
nimeni nu e pregatit pentru secretul
ºocant pe care îl va aduce la iveala
efectul distructiv al razbunarii personale
asupra sufletului omenesc.

Flacari si petrol
Se difuzeazã la TVR 1, ora 22:50

Regia: Andrew V. McLaglen
Cu: John Wayne
Gen film: Actiune, Aventuri

Filmul, printre ultimile facute
de legendarul John Wayne
spune povestea unui spe-
cialist in incendiile petrolie-
re Chance Buckman (John
Wayne), care a existat si in
realitate - Red Adair), care s-
a batut cu flacarile in multe
locuri ale lumii, in incerca-
rea de a salva aurul negru,
petrolul.

O lupta personala 2
Se difuzeazã la PRO  TV,  ora   22:15

Aflându-se în permisie temporara, Joe
Linwood, soldat din marina americana i se
alatura soþiei sale, Robin (Lara Cox), la
inaugurarea unei luxoase staþiuni de
vacanþa din marea sudului. Vacanþa lor de
relaxare este însa anulata brusc când un
grup de rebeli preia controlul proprietaþii ºi
îl þin ostatic pe miliardarul fondator
împreuna cu un grup de invitaþi printre
care se afla ºi Robin. Ostaticii sunt în
pericol de a fi omorâþi cu brutalitate de
catre un mercenar care urmareºte o
recompensa substanþiala, iar Joe trebuie
sa faca tot posibilul pentru a-ºi salva soþia,
dar ºi pe ceilalþi captivi de la o moarte
sigura. O lupta personala contra cronome-
tru este pe cale sa înceapa, iar de data
aceasta nu doar viaþa persoanei iubite
trebuie salvata.

sursa: cinemagia.ro

LUNI - 26 septembrie
07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeste corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Lumea si noi
10:00 Toate pânzele sus!
11:00 Detectiv fara voie
12:00 Teleshopping
12:30 Blitz în capitala - Partea I
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeste corect! (R)
17:00 Garantat 100% (R)
18:00 Gari de poveste
19:00 Exclusiv în România (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Editie speciala
21:50 Destine si asasinate pe

scena politica româneasca -
Partea a II-a

22:50 Flacari si petrol
00:55 Detectiv fara voie (R) -

Partea a II-a
01:50 Sport (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Gari de poveste (R)
03:40 Blitz în capitala (R)
04:05 Un doctor pentru

dumneavoastra (R)
05:30 Profesionistii... cu Eugenia

Voda (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Mic dejun cu un campion (R)
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Edinburgh, orasul

festivalurilor (R)
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
11:55 Carpatii, Plamânul

Europei
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Piersic Show
13:30 Cap compas (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 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de stiri
18:55 Carpatii, Plamânul

Europei
19:00 Fara compromisuri
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Teatru TV - Quartet (de

Spiro Gyorgy)
21:40 Cartea cea de toate zilele
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Legile afacerilor
23:00 Locuri, oameni si comori
23:30 Replay
01:00 Dincolo de viitor
01:30 Drumul lui Lese (R)
02:30 Cap compas (R)
03:00 La fix (R)
04:00 Interviurile Festivalului

International George Enescu (R)
05:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
05:50 5 minute de stiinta
06:00 Ora de stiri (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Reþeta dragostei
09:15 Ce-ar fi daca?
10:50 Eu, Earl si sfarsitul ei
12:35 Tom ºi Jerry: Spionii
13:50 Un strop de roz
15:20 Marþianul
17:40 Pe platourile de filmare
18:10 Oraºe de hârtie
20:00 Mildred Pierce
21:20 Jucatorii
21:55 Secretul
23:45 Un tren numit Darjeeling
01:15 In Secret
03:00 Charlie Hebdo: 3 zile de

teroare
04:05 Secretul
06:00 Tom ºi Jerry: Spionii

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 romanii
19:00 Stirile Pro Tv
20:30 Supravietuitorul
22:15 O lupta personala 2
00:15 Stirile Pro Tv
00:45 Doi barbaþi ºi jumatate
01:45 Prison Break
03:30 Vorbeste lumea (R)
05:15 Ce spun romanii (R)
06:00 Stirile PROTV

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30  Pana la capatul lumii (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)

07:00 Secretul Evei (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Danseaza cu mine (R)
14:00 Camerista (R)
16:15 La bloc
18:30 Cowboy
20:30 Anaconda 3
22:30 Identitate
00:30 Anaconda 3 (R)
02:30 Tata în stil american
03:15 Aventurile lui Jackie Chan
04:00 Cine A.M.
06:30 Cowboy (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Razvan si Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasa pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Un show pacatos
01:00 Chefi la cuþite (R)
03:15 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 Cu lumea-n cap (R)
07:45 Focus 18
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gateºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cireasa de pe tort
12:10 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireasa de pe tort
16:00 Mondenii
16:30 Focus
17:00 Camera de râs
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateºte mai bine
20:30 Apel de urgenta
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trasniþi din NATO
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gateºte mai

bine (R)
01:30 Apel de urgenta (R)
02:30 Dosarele DNA (R)
03:15 Cireasa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
04:30 Secrete de stil (R)
05:00 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: Steaua - Kiev
15:00 Stiri Sport.ro
16:00 Ora exacta în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
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 Fotbal Europa League:

Osmanlispor - Steaua
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
01:00 Magazin UEFA Europa

League
02:00 Da-i bataie! Local Kombat
04:00 Stiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Teatrul Naþional „Marin So-

rescu” organizeazã în data de
17.10.2016, ora 13,00, la sediul
sãu din str. A. I. Cuza, nr. 11,
concurs pentru ocuparea postu-
lui  temporar vacant de plasa-
toare ºi ocuparea posturilor va-
cante de ºef serviciu dramatur-
gie, comunicare si relaþii publi-
ce; ºef formaþie intervenþie, sal-
vare ºi prim ajutor; M.A.S.I.S.C-
electrician iluminare scenã; ser-
vant pompier. Înscrierile se fac
pentru postul temporar vacant
pânã pe data de 30.09.2016, ora
12,00 ºi pentru posturile vacan-
te pânã pe data de 07.10.2016
ora 12,00. Bibliografia ºi conþi-
nutul dosarului sunt afiºate la
sediul ºi pe site-ul instituþiei.
Relaþii la telefon: 0251411725.

S.C. DRAGULIN&FIII S.R.L.
prin DRAGULIN ION anunþã
publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Construire imobil
D+P+6+M cu destinaþia lo-
cuinþe colective” propus a fi
amplasat în mun. Craiova,  str.
Maior Sonþu, nr. 14, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, in zilele luni pânã
joi, între orele 8:00-16:00 ºi vi-
neri între orele 8:00-14:00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1., fax 0251/ 419 035, e-mail
office@apmdj.anpm.ro.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE DE SERVICI
FIRMA Express Kurier Eu-
ropa cautã colaboratori, firme
cu dube de 3,5t, camioane
7,5t, 12t, pentru transport
marfã în UE. Tel:
0043.6628.7977.218, tub.at-
@exs.de, www.exs.de
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la tele-
fon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic auto. Te-
lefon: 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 independentã
în Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie: case,
birouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi pe
email-ul lor toate detaliile.
Preþul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã alte
costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Rela-
þii la telefon: 0767/674.328.

Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decomanda-
te toate îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã Catargiu, teren 400
mp sau schimb. Telefon:
0761/049.374; 0753/626.631.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp, liva-
dã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþi-
le super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.

ANUNÞ

 CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul :

 „MODERNIZARE DJ643A, limita jud. OLT
– PICÃTURILE – MURGAªI – GAIA – BUª-
TENI - BALOTA de JOS - BALOTA de SUS -
VELEªTI,  km 23+825 ÷ 44+041, tronson km
33+500 ÷ 44+041”, propus a fi amplasat pe raza
comunei MURGAªI.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, str. Petru Rareº, nr.1 ºi sediul Consiliu-
lui Judeþean Dolj, str. Unirii, nr. 19, în zilele de
luni-joi, între orele 8:00-16:30 ºi vineri între ore-
le 8:00-14:00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Mediului  Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, fax: 0251/419035,
e-mail :office@apmdj.anpm.ro.
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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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 26 septembrie 2016

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

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

Vând teren intravilan 4200
m, cadastru, pomi fructi-
feri, vie la 10 km de Craio-
va schimb – apartament +
diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 convena-
bil, avantajos pentru progra-
mul Rabla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând Renault Megane Die-
sel, an 2003. Telefon: 0767/
470.040.
Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprietar
- de nouã, super întreþinutã,
toate consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km, taxa plã-
titã, Climã, geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, pilot au-
tomat, 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; Închide-
re centralizatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând manechine. Telefon:
0762/ 484.755.
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 în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mormânt
- construit din ciment, gard
fier, 3/1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând macrame bej gheme
mari ºi gheme mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.

Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu geamuri,
presã hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 TV Color Nei, Roy-
al, telecomandã, defecte -
100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug,
original, pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii, bicicle-
tã damã, cadru bicicletã, ta-
blouri Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cutii
pãstrare armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite, com-
binã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare gaze pen-
tru sobã ºi diverse scule aº-
chietoare. Preþ negociabil.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, ca-
nistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.
Vând 12 (douãsprezece) ta-
burele din material melami-
nat. Telefon: 0728/911.350.
Vând arbore motor nou Da-
cia 1600, arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.

Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bici-
cletã copii pentru vârsta de
7 ani. Telefon:0764/779.702
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse
Romaneºti, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghivete
baie, coº de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jgheaburi zinca-
te. Telefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr Dicþionar Enciclope-
dic Român, Editura Politicã
Bucureºti, 1964, Academia
Republicii Populare Române.
Telefon: 0251/548.870.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere de-
comandate, microcentralã,
aer condiþionat, igienã ºi li-
niºte deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament ultra-
central. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez apartament douã
camere decomandate re-
cent renovat în zona Grã-
dinii Botanice. Preþul zo-
nei. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez una camerã la
bloc zona Materna unei
persoane de sex feminin
salariatã. Telefon: 0726/
497.404.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Cu profundã durere fa-
milia anunþã încetarea
din viaþã a scumpului lor
VREJA MARIN. Înmor-
mântarea a avut loc du-
minicã, 25.09.2016. Veº-
nicã amintire!

CONDOLEANÞE
Marian ºi Magdalena Cop-
cã regretã decesul un-
chiului lor, VREJA MARIN
ºi sunt alãturi de familia
îndoliatã. Odihnã veºnicã!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Succes scontat la debutul acasãSucces scontat la debutul acasãSucces scontat la debutul acasãSucces scontat la debutul acasãSucces scontat la debutul acasã
Baschetbaliºtii de la SCMU Craiova au trecut lejer de Olimpic Baia Mare,

scor 87-65, dupã un meci în care au abundat aruncãrile de 3 puncte

Etapa a 5-a a primei divizii judeþene de
fotbal a programat trei meciuri tari, în care
au fost implicate primele ºase echipe din cla-
sament, iar în urma rezultatelor înregistrate
clasamentul s-a strâns în partea superioarã.
Iatã rezultatele: Metropolitan Iºalniþa – Da-
nubius Bechet 3-3, Tractorul Cetate – Re-
colta Ostroveni 4-0, Progresul Segarcea –
Viitorul Cârcea 1-0, Arena Bulls Preajba –
ªtiinþa Malu Mare 3-1, Ajax Dobroteºti –
Dunãrea Calafat 2-1, Luceafãrul Craiova –

Digisport 1: CFR Cluj - Gaz Metan Me-
diaº, fotbal, Liga I, ora 18; Astra - CSM
Poli Iaºi, fotbal, Liga I, ora 20.30;

Digisport 2: HCM Râmnicu Vâlcea - CS
Mãgura Cisnãdie, Liga Naþionalã femininã
de handbal, ora 18; HC Dunãrea Brãila -
CSM Bucureºti, Liga Naþionalã femininã de
handbal, ora 19.45; Cagliari – Sampdoria,
fotbal Serie A, ors 21.45.

Digisport 3: Crotone – Atalanta, fotbal
Serie A, ora 20.

Digisport 4: ASC Corona Braºov – UTE,
Liga MOL la hochei, ora 18.30.

Luptã strânsã la vârfulLuptã strânsã la vârfulLuptã strânsã la vârfulLuptã strânsã la vârfulLuptã strânsã la vârful
Ligii a IVLigii a IVLigii a IVLigii a IVLigii a IV-a Dolj-a Dolj-a Dolj-a Dolj-a Dolj

Unirea Leamna 1-2.
Clasamentul Ligii a IV-a: 1. Metropolitan

Iºalniþa 13p (18-6), 2. Progresul Segarcea
12p (14-7), 3. Tractorul Cetate 11p (26-7),
4. Viitorul Cârcea 10p (19-7), 5. Danubius
Bechet 10p (15-7), 6. Unirea Leamna 7p (7-
12), 7. Ajax Dobroteºti 6p (9-15), 8. Recol-
ta Ostroveni 6p (7-21), 9. ªtiinþa Malu Mare
4p (11-13), 10. Arena Bulls Preajba 4p (8-
13), 11. Luceafãrul Craiova 3p (10-16), 12.
Dunãrea Calafat 0p (8-28).

Programul transmisiunilor TV de astãzi

Dolcesport 1: CFR Cluj - Gaz Metan
Mediaº, fotbal, Liga I, ora 18; Astra - CSM
Poli Iaºi, fotbal, Liga I, ora 20.30.

Dolcesport 2: CSM Bucureºti – CSM
Focºani, Liga Naþionalã masculinã de hand-
bal, ora 17.30, Zenit – Rubin Kazan, fotbal,
Rusia, ora 19.30, Alaves – La Coruna, La
Liga, ora 21.45.

Eurosport: Burnley – Watford, fotbal,
Premier League, ora 22.

Eurosport 2: Union Berlin – Sankt Pauli,
fotbal, 2.Bundesliga, ora 21.

Nou-promovata Olimpic Baia
Mare a fost adversarul ideal pen-
tru primul meci de acasã al echi-
pei de baschet a Craiovei în noua
stagiune, iar bãieþii lui Vuksano-
vic n-au scãpat prilejul de a oferi
o victorie ºi ceva spectacol celor
1.000 de spectatori care au vrut
sã vadã noua formulã de echipã a
SCM-ului. Dupã un meci în care
nu s-a pus niciun moment proble-
ma câºtigãtoarei, SCMU Craiova
s-a impus cu 87-65, pe sferturi:
28-16, 21-17, 19-11, 19-21. Ame-
ricanii Jamar Abrams ºi Will Paul
au fost în prim-plan, cei doi bi-
fând câte un double-double, pri-
mul din 25 de puncte ºi 10 recu-
perãri (plus 2 assist-uri ºi 4 inter-
cepþii), iar pivotul a adãugat ºi el
20 de puncte ºi 10 recuperãri. A
fost un joc în care au abundat
aruncãrile de 3 puncte, nu mai
puþin de 70 de asemenea tentati-
ve, din care au fost transformate
o treime. Will Paul ne-a amintit de
un alt pivot cu apetit de „afarã”,
Reinar Hallik, reuºind nu mai pu-

þin de 4 coºuri de 3 puncte. În
schimb, la fel ca în primul meci,
de la Sibiu, sârbul Marinovic a
avut o prestaþie sub aºteptãri. Au
evoluat pentru SCMU Craiova:
Abrams (25 p.), W. Paul (20 p.),
Sepa (12 p.), Fraseniuc (10 p.),
Popa (9 p.), Marinovic (8 p.),
ªolopa (3 p.), Damian, Gavrilã,
Lupusavei. De partea cealaltã,
Miloº Macura a fost cel mai efi-
cient jucãtor, cu 19 puncte ºi 9
recuperãri.

Antrenorul Vladimir Vuksano-
vic a declarat despre acest prim
joc pe teren propriu: „A fost o
victorie facilã, dar nu se poate
spune cã am avut un meci uºor.
Mulþumesc fanilor pentru cã
sunt la fel de inimoºi ca în sezo-
nul trecut. Îmi place echipa pe
care am format-o ºi am încre-
dere cã vom avea rezultate bune.
Nu pot sã vã promit nimic, dar
o sa dãm tot ce e mai bun în fie-
care joc ºi vedem ce vom reuºi.”
MVP-ul serii  (eficienþã 30)
Abrams Jamar, a adãugat: „A fost

extraordinar, iar despre fani pot
sã vorbesc doar la superlativ. Am
fost determinaþi, am vrut sã fa-
cem un joc bun ºi am reuºit. Faþã
de primul meci, în defensivã am

evoluat mult mai bine.”
Urmãtorul adversar al Craiovei

va fi BC Timiºoara, într-un meci
programat pe 10 octombrie, în
Banat. Celelalte rezultate ale eta-

pei a doua a LNMB: Dinamo – BC
Timiºoara 64-73, Phoenix Galaþi
– BC Mureº 90-78, Steaua –
Atlassib Sibiu 77-68, CSM Ora-
dea – BCMU Piteºti 81-73.

Eºcuri pentru fomaþiile doljene din Seria C3
Ambele echipe ale Doljului care

au jucat în etapa a patra a Seriei
C3 au pierdut. Satelitul Universitã-
þii Craiova a cedat la Iºalniþa, scor

0-1, în faþa celor de la FCM Ale-
xandria, scor 0-1, gol marcat de

Cãpãþânã în minutul 68.
Antrenorul Corneliu Papu-
rã a utilizat formula: Vlad –
Lãzãrescu, Hreniuc, Cioi-
nac,  Ionescu - Ciocotealã
(60 Hodea), Buzan, Dinu
(77 Þoiu) - Marcu (77 Ena-
che), Al. Popescu (Con-
stantin), Burlacu. 

De asemenea, ACS Po-
dari a fost învinsã pe sta-
dionul „Electromagnetica”
de satelitul Stelei, dupã un
meci spectaculos, cu ºapte
goluri. Gazdele s-au impus
cu 4-3, marcatori: Vâlcea-
nu (7), Vl. Mihalcea (8),
Bota (62), Onþel (72), res-
pectiv Avram (2), Sârmon
(45) ºi Cl. Bãlan (81). Nu
mai puþin de 10 jucãtori
care se antreneazã sub co-
manda lui Reghecampf au
evoluat contra Podariului:
Poianã, Chitoºcã, Dan Po-
pescu, Vâlceanu, Simion,

Enceanu, Mihalcea, Onþel, Bota ºi
Mario Mihai. De partea cealaltã,
Florin ªoavã a folosit echipa: Filip
– Ciocârlã, Licã, Avram, Duluvac
(15 Chircan) – D. Stancu (75 Dra-
gomir), Sârmon – Fieraru, Neac-
ºu (55 Preda), Aria (57 Raicea) –
Cl. Bãlan.

Celelalte rezultate ale etapei a

patra din Seria C3: Atletic Bradu -
CS Mioveni II 1-0,  Concordia
Chiajna II - FC Voluntari II    0-2,
SCM Piteºti - Flacãra Moreni 1-1,

Urban Titu - ACS ªirineasa    3-
0, FC Aninoasa - Sporting Roºiori
   1-0.

Cealaltã echipã doljeanã din se-
rie, ACSO Filiaºi a stat.

Clasamentul seriei C3

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

De la douã dintre cele mai
ofensive echipe din Liga I, Cra-
iova ºi Botoºaniul, se aºtepta
un meci spectaculos ºi dacã nu
cu multe goluri, mãcar cu des-
tule faze de poartã. Miza, „Bã-
tãlia pentru podium”, aºa cum
scria pe tricourile cu care au
intrat pe teren alb-albaºtrii
(cine vine cu astfel de idei ne-
ghioabe la acest club?), ºi-a pus
amprenta însã pe joc, unul în-
crâncenat, însã cu destul de
puþin ocazii de gol.

Craiova a avut rãbdare ºi a
construit meticulos, începând
cu un-doi-urile dintre stoperi,
dar nu a reuºit sã intre în ca-
reul oaspeþilor. Moldovenii au
fost cei care ºi-au adjudecat
majoritatea duelurilor în prima
jumãtate de orã, arãtând o
agresivitate mai puþin obiºnui-
tã la o echipã în deplasare. Bor-
deianu a depãºit limita însã,
când l-a cãlcat violent pe Zla-
tinski ºi oaspeþii au rãmas mai
puþini. Lovitura avea sã fie du-
blatã chiar înainte de pauzã de
golul lui Bãluþã, rãmas singur cu
Iliev, dupã mingea trimisã în
adâncime de Briceag ºi lãsatã
inteligent de Gustavo. Mãzãra-
che a avut ºi el ºansa golului
pe final de prim mitan, însã n-a
reuºit sã loveascã prea bine
mingea centratã de Bãluþã.

Ca ºi la Cluj, alb-albaºtrii au
arãtat cã nu ºtiu sã gestioneze
superioritatea numericã, iar în
partea a doua ocaziile au venit
doar pe contraatac, când Bo-
toºaniul a ieºit la joc, nemaia-
vând ce pierde. Mulþescu a
avut ºi ghinion, deoarece pânã
în minutul 80 a pierdut ambii

1. Steaua 9 6 2 1 12-5 20
2. Craiova 10 6 2 2 14-9 20
3. Viitorul 10 5 2 3 13-11 17
4. Botoºani 10 5 1 4 18-11 16
5. Dinamo 10 4 4 2 16-10 16
6. Pandurii 10 4 3 3 12-9 15
7. CSMS Iaºi 9 3 3 3 11-10 12
8. Gaz Metan 9 3 3 3 10-11 12
9. Voluntari 9 3 2 4 14-14 11
10. Chiajna 10 3 2 5 5-12 11
11. CFR Cluj 9 4 4 1 17-7 10
12. Astra 9 2 2 5 9-16 8
13. ASA 9 1 0 8 7-19 -3
14. ACS Poli 9 1 2 6 9-19 -9

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 10-a

Pandurii – Viitorul 0-1
A marcat. Nedelcu 73.
„U” Craiova – FC Botoºani 1-0
A marcat: Bãluþã 43.
Dinamo – Chiajna 0-1
A marcat: M. Cristescu 34.
Meciurile ACS Poli – ASA ºi FC Voluntari – Steaua

s-au jucat asearã.
CFR Cluj – Gaz Metan, astãzi, ora 18
Astra – CSMS Iaºi, astãzi, ora 20.30

Universitatea Craiova – FC Botoºani 1-0
A marcat: Bãluþã 44.
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 4.000. 
Universitatea Craiova: Calancea 6 – Briceag

6, Popov 6 (78 Surugiu) 6, Acka 6 (55 Kelic) 6,
Vãtãjelu 6 – Zlatinski 6 – Ivan 7, Gustavo 6,
Bãluþã 7, Nuno Rocha 6 – Mãzãrache 6 (67 Bancu)
6. Antrenor: Gigi Mulþescu. 

FC Botoºani: Iliev 6 – Patache 5, Miron 6, Bur-
cã 5, Muºat 6 – Bordeianu 4, Barbosa 5 (46 M.
Roman) 5, Vaºvari 6 –  I. Fulop 5, Golofca 6 (75
Herghelegiu) 5, Astafei 5 (55 Elek) 5. Antrenor:
Leo Grozavu.

Arbitru: Marcel Bârsan 7.
Eliminare: Bordeianu 39.

VVVVVictorie pentru statutul de challengerictorie pentru statutul de challengerictorie pentru statutul de challengerictorie pentru statutul de challengerictorie pentru statutul de challenger
Universitatea Craiova a luat

toate punctele dintr-un meci
complicat, cu Botoºaniul, ºi se
pregãteºte pentru derby-ul cu
Steaua, de pe Arena Naþionalã

stoperi titulari, Popov ºi Acka
suferind contracturi. Douã din-
tre schimbãri au survenit ast-
fel forþat, iar pe final Zlatinski
a fost nevoit sã formeze un
cuplu inedit în centrul apãrãrii
cu Kelic. Pe fondul confuziei
din jocul Craiovei, moldovenii
au emis pretenþii în ofensivã,
dar nu au avut forþa necesarã
sã egaleze. De altfel, Botoºa-
niul nu ºi-a creat nicio ocazie
de gol pe „Extensiv”, unicul
moment în care fanii au avut
emoþii fiind la o loviturã liberã
pe final, mingea trimisã însã de
Vaºvari ajungând mai aproape
de Hipodrom, decât de poarta
lui Calancea. Universitatea a
ratat câteva contraatacuri din
care putea sã se desprindã pe
final, prin Bancu, Ivan ºi Suru-
giu, însã toþi au tras pe scurt, în
plasa exterioarã a porþii lui Iliev.
ªtiinþa câºtigã meritat ºi dupã
cele 7 puncte adunate într-o sãp-
tãmânã face marcaj strând lide-
rului, Steaua, înaintea meciului
direct, de duminicã seara.

Mulþescu:
„Am controlat
jocul, dar egoismul
ne-a privat de un
succes mai clar”

Dupã meci, Gheorghe Mul-
þescu s-a referit atât la partida
câºtigatã, cât ºi la derby-ul de
duminicã, de pe Arena Naþio-
nalã, cu Steaua: „Am întâlnit un
adversar tenace, foarte disci-
plinat tactic. Cel puþin faza de
apãrare o joacã la sacrificiu,

spuneam într-un alt interviu cã
este Atletico Madrid al Româ-
niei. O echipã foarte agresivã,
combativã, bãtãioasã ºi explo-
deazã pe contraatac. Numai cã
noi am fost cei care am con-
trolat jocul. În afara golului am
avut trei-patru ocazii prin care
puteam lua un avantaj care sã
ne liniºteascã. Nu s-a întâmplat
aºa. Cartonaºul roºu luat de ad-
versar, coroborat cu cele douã
schimbãri ale stoperilor – am
zis cã am trãit totul în 40 de ani
de carierã, dar asta nu mi s-a
mai întâmplat – ne-au dezechi-
librat pe final. A trebuit sã im-
provizãm, sã aducem jucãtori în
faþa careului prin care sã blo-
cãm atacurile lor ce se doreau
decisive. În felul acesta am fo-
losit contraatacul ºi am avut
foarte multe ocazii, numai cã
egoismul ne-a privat de mai
multe goluri. Una peste alta, fe-
licit jucãtorii cã în ºase zile au
reuºit sã joace trei meciuri,
cred cã am avut cel mai greu
program dintre toate echipele.
Încã o datã îi felicit pentru ma-
turitate, angajament, pentru
munca pe care au depus-o as-
tãzi în teren. Pãcat cã meritau
sã mai înscrie ºi alte goluri. Îmi
pare rãu cã nu am înscris mai
mult ca sã ne liniºtim în meci,
nu fãceam altfel de calcule,
pentru a fi pe primul loc. Ata-
canþii sunt egoiºti, dar când ai
coechipier liber, în poziþie mai
bunã trebuie sã pasezi. ªi ast-
fel puteau marca trei-patru.
Normal cã-i voi atenþiona în pri-
vinþa acestui aspect. Acciden-
tãrile lui Acka ºi Popov nu sunt
grave. S-au încãrcat datoritã
efortului ºi au fãcut mici con-
tracturi. Mã bucurã faptul cã
echipa joacã bine, ofensiv. A
fãcut-o în faþa lui FC Botoºani,

o echipã cu un lot puternic, bine
acoperit pe toate posturile. Mã
bucurã cã producem ocazii.
Dar mã apucã groaza când vãd
atâtea ratãri. Dar nu pot întina
victoria de azi, aºa cã trec pe
planul doi ratãrile

Cu Steaua va fi mai greu,
este cea mai titratã echipã, cu

un lot valoros, dat fiind cã a
cumpãrat tot din România. Nu-
mai iarba n-a cumpãrat-o“.

Antrenorul oaspeþilor, Leo
Grozavu, s-a declarat nemulþu-
mit de condiþiile de organizare,
el implicându-se în timpul me-
ciului într-un duel verbal cu
spectatorii de la tribuna I.
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