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- Popescu pe nevastã-sa n-o
scoate din “scumpa mea” pen-
tru cã ea se îmbracã cu leafa lui.

Tribunalul
Dolj
a hotãrât:
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Judecãtorii de la Tribuna-
lul Dolj au pronunþat, marþi
seara, sentinþa în cazul evazio-
niºtilor de la SC Zahãrul Co-
rabia SA. 16 din cei 18 incul-
paþi trimiºi în judecatã de pro-
curorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, în acest
dosar, au fost gãsiþi vinovaþi,
pedepsele primite de ei tota-
lizând… 122 de ani de deten-
þie. Este vorba despre mem-
brii unei grupãri infracþionale
destructurate la începutul lui
noiembrie 2012, care înfiinþa-
serã 24 de societãþi comercia-
le în Dolj ºi Olt, prin interme-
diul cãrora au derulat activi-
tãþi comerciale ilicite, folosin-
du-se de faptul cã pentru achi-
ziþiile intracomunitare sunt
scutite de plata TVA. Între cei
trimiºi în judecatã se numãrã
ºi directorul executiv al SC
Zahãrul Corabia SA, Rabie
Abdalla, una din societãþile
prin care s-au derulat activi-
tãþi comerciale ilicite. Hotãrâ-
rea Tribunalului Dolj, care
prevede ca inculpaþii sã achi-
te ºi prejudiciul creat, aproa-
pe 7 milioane de lei, la care
se adaugã dobânzi ºi penali-
tãþi, nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova.

44444 EV
EN

IM
EN

T

p
a

g
in

a

Plecarea luiPlecarea luiPlecarea luiPlecarea luiPlecarea lui
VVVVVasile Blaga!asile Blaga!asile Blaga!asile Blaga!asile Blaga!

ªoc ºi groazã în câmpul liberal,
mai ales cã, la prima lecturã, co-
municatul DNA – Serviciul Teri-
torial Ploieºti sunã devastator. Co-
preºedintele PNL Vasile Blaga, pus
sub acuzare de DNA Ploieºti ºi pla-
sat sub control judiciar, dupã ce a
fost audiat în cursul zilei de ieri,
într-un dosar de trafic de influen-
þã, ºi-a anunþat demisia, la scurt
timp, din fruntea partidului ºi din
funcþia de ºef de campanie parla-
mentarã. „Eu însumi sunt garan-
tul respectãrii statutului PNL ºi
a tuturor deciziilor partidului.
Nu pot sã cer colegilor mei sã
respecte criteriile de integrita-
te, iar eu sã nu o fac”, a spus
Vasile Blaga.

PovesteaPovesteaPovesteaPovesteaPovestea
de succesde succesde succesde succesde succes
a unui craioveana unui craioveana unui craioveana unui craioveana unui craiovean
ajuns profesorajuns profesorajuns profesorajuns profesorajuns profesor
la Harvardla Harvardla Harvardla Harvardla Harvard

Sã reducemSã reducemSã reducemSã reducemSã reducem
risipa alimentarã!risipa alimentarã!risipa alimentarã!risipa alimentarã!risipa alimentarã!
Dar cum?Dar cum?Dar cum?Dar cum?Dar cum?

Recent, ministrul Agricul-
turii, Achim Irimescu, a co-
mentat un subiect sensibil
pentru opinia publicã: cel al
risipei alimentare. Demnita-
rul precizeazã cã va fi vorba
de un proces mai lung, în
care comportamentul alimen-
tar trebuie modificat ºi recu-
noaºte cã el însuºi a aruncat
alimente din frigider pentru
cã termenul de valabilitate fu-
sese depãºit. Numai cã ideea
de a redistribui aceste ali-
mente atrage cu sine multe
necunoscute.

PremieraPremieraPremieraPremieraPremiera
„Don Carlo”„Don Carlo”„Don Carlo”„Don Carlo”„Don Carlo”,,,,,
de Giuseppe Vde Giuseppe Vde Giuseppe Vde Giuseppe Vde Giuseppe Verdi,erdi,erdi,erdi,erdi,
deschide nouadeschide nouadeschide nouadeschide nouadeschide noua
stagiune artisticãstagiune artisticãstagiune artisticãstagiune artisticãstagiune artisticã
la Opera Românãla Opera Românãla Opera Românãla Opera Românãla Opera Românã
CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova
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ªomerii vor primi primã
de angajare de 500 de lei,
iar cei care se angajeazã
în alte oraºe – 12.500

Noi mãsuri de stimulare a ocu-
pãrii forþei de muncã au fost adop-
tate ieri de Guvern, acestea vizând
persoanele aflate în cãutarea unui
loc de muncã, angajatorii, dar ºi
românii din diaspora.

Astfel, ºomerii care decid sã îºi
schimbe domiciliul la o distanþã
mai mare de 50 kilometri, pentru a
deveni angajaþi, vor beneficia de o
primã de instalare de 12.500 de lei.
Finanþarea acestor mãsuri active
se va face, pentru prima datã, din
fonduri externe nerambursabile ºi
din fondurile publice naþionale
aprobate în bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj. Persoanele care se
vor muta împreunã cu familia vor
primi 15.500 de lei. Prima de insta-
lare se acordã în douã tranºe: o tran-
ºã egalã cu 50% din cuantumul sta-
bilit, la data instalãrii ºi o tranºã
egalã cu 50% din cuantumul stabi-
lit, dupã expirarea perioadei de 12
luni de la angajare.

De asemenea, Guvernul a intro-
dus ºi o subvenþie a navetei ºomeri-
lor care se angajeazã. Cuantumul
acestei primei se calculeazã la 0,5
lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi,
proporþional cu numãrul de zile în
care persoanele în cauzã desfãºoa-
rã efectiv activitatea la angajato-
rul la care se realizeazã încadrarea
în muncã. Aceastã primã de înca-
drare se va acorda lunar, pentru o
perioadã de 12 luni, ºomerilor în-
registraþi la agenþiile pentru ocu-
parea forþei de muncã care se înca-
dreazã, potrivit legii, într-o locali-
tate situatã la o distanþã mai mare
de 15 km de localitatea în care îºi
au domiciliul stabil sau reºedinþa.

Totodatã, Ordonanþa de Urgenþã
care completeazã ºi modificã Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigu-
rãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã majoreazã
ºi cuantumul subvenþiilor acordate
angajatorilor. Principalele propu-
neri de modificare ºi completare se
referã la introducerea, în cadrul ser-
viciilor de informare ºi consiliere
profesionalã, a procedurii de profi-
lare a persoanelor în cãutarea unui
loc de muncã ºi încadrarea lor în
diverse categorii (niveluri) de ocu-
pabilitate pe piaþa muncii: uºor ocu-
pabil, mediu ocupabil, greu ocupa-
bil ºi foarte greu ocupabil.
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Vasile Blaga, anchetat de DNA
pentru fapte de corupþie, a anunþat cã
îºi depune demisia din funcþia de co-
preºedinte al Partidului Naþional Libe-
ral ºi din cea de ºef de campanie pen-
tru alegerile parlamentare din acest an.
Blaga, audiat ieri, la sediul DNA Plo-
ieºti, într-un dosar de corupþie, a fost
plasat sub control judiciar pentru o
perioadã de 60 de zile, într-un dosar
privind finanþarea PD-L din perioada
2009-2012.

„În urma acuzaþiilor care mi s-au
adus astãzi, îmi voi dovedi nevinovã-
þia în faþa instituþiilor abilitate. Eu în-
sumi sunt garantul respectãrii Statu-
tului PNL ºi a tuturor deciziilor parti-
dului. Nu pot sã cer colegilor mei sã
respecte criteriile de integritate, iar eu sã nu o fac.
Ca atare, voi acþiona în consecinþã ºi îmi depun
demisia din funcþia de co-preºedinte al Partidului
Naþional Liberal ºi din cea de ºef de campanie pen-
tru alegerile parlamentare din acest an”, a anunþat
Vasile Blaga, printr-un comunicat de presã remis
miercuri MEDIAFAX.

Conducerea PNL se va reuni în zilele urmãtoare
pentru a stabili care este cea mai bunã variantã de
urmat în contextul demisiei. “Partidul Naþional Li-
beral apreciazã cã decizia domnului Vasile Blaga
de a renunþa la funcþia de co-preºedinte PNL de-

Guvernul a aprobat, ieri, Strategia militarã a
României, document analizat ºi aprobat în ºedin-
þa CSAT din luna mai. Potrivit Guvernului, do-
cumentul detaliazã potenþialele riscuri ºi ame-

Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
Universitare (CNATDCU) nu a pri-
mit pânã acum nicio sesizare în ceea
ce priveºte un posibil plagiat referi-
tor la teza de doctorat a Laurei Co-
druþa Kovesi, potrivit purtãtorului de
cuvânt al Ministerului Educaþiei.

“În ceea ce priveºte suspiciunile
de plagiat care pot exista în privinþa
doamnei Kovesi sau în privinþa ori-
cãrei alte persoane, poziþia Ministe-
rului Educaþiei este foarte clarã. Sus-
piciunile, pe de-o parte, trebuie ar-
gumentate ºi trebuie depuse sesizãri
legate de aceste suspiciuni. Am veri-
ficat astãzi, nu a fost depusã nicio
sesizare. Cu alte cuvinte, vorbim de
zvonuri în spaþiul public care pânã
acum nu au fost argumentate. (...)
Oricine are suspiciuni cu referire la
un plagiat trebuie sã depunã sesiza-
re însoþitã de argumente”, a declarat
Mirabela Amarandei, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului Educaþiei.

Purtãtorul de cuvânt al Ministe-
rului Educaþiei a precizat cã, în lipsa
unei sesizãri însoþitã de probe, CNAT-
DCU nu poate face verificãri ºi nici
nu se poate autosesiza în acest caz.

VVVVVasile Blaga demisioneazã de la conducerea PNLasile Blaga demisioneazã de la conducerea PNLasile Blaga demisioneazã de la conducerea PNLasile Blaga demisioneazã de la conducerea PNLasile Blaga demisioneazã de la conducerea PNL
Liberalii analizeazã trei variante dupã vacantarea funcþiei: un nou copreºedinte, preºedinte unic sau congres

monstreazã cã a pus mai presus de propria carierã
politicã principiile de integritate asumate de PNL.
În acelaºi timp, Partidul Naþional Liberal precizea-
zã faptul cã Vasile Blaga l-a informat pe preºedin-
tele PNL Timiº, Nicolae Robu, cã nu îºi va depune
candidatura pentru un nou mandat de parlamen-
tar”, se aratã într-un comunicat PNL.

Purtãtorul de cuvânt al PNL, Adriana Sãftoiu, a
declarat, ieri, cã liderii partidului se vor reuni în
ºedinþã la sfârºitul sãptãmânii, precizând cã în con-
textul demisiei lui Vasile Blaga liberalii au trei opþi-
uni-desemnarea unui copreºedinte în locul lui Bla-

ga, preºedinte unic sau congres. Adria-
na Sãftoiu a afirmat cã reprezentanþii fos-
tului PDL ar putea desemna un alt copre-
ºedinte, o altã variantã fiind aceea ca li-
beralii sã aleagã un preºedinte unic în
cadrul Biroului Permanent. De asemenea,
un al treilea scenariu este organizarea
unui Congres Extraordinar al partidului
pentru alegerea conducerii, variantã mai
puþin plauzibilã în condiþiile în care se
apropie alegerile parlamentare.

Copreºedintele PNL Alina Gorghiu a
declarat cã prin demisia lui Vasile Blaga
PNL pierde „un stâlp al construcþiei sale”,
adãugând cã partidul este „o singurã en-
titate” ºi cã deciziile privind conducerea
formaþii vor fi luate în aceste zile prin con-
sultarea membrilor sãi. „Vom lua, în pe-

rioada urmãtoare, toate deciziile necesare, în urma
acestui eveniment nedorit, prin consultare ºi cu
încredere în forþa fiecãrui membru al partidului
nostru. Partidul Naþional Liberal reprezintã o sin-
gurã entitate, care nu îºi mai împarte demult mem-
brii în funcþie de fosta apartenenþã politicã. Este
un mare merit al co-preºedintelui PNL, alãturi de
care am strãbãtut, în ultimii doi ani, de câteva ori,
fiecare organizaþie din þarã a partidului, pentru a
transmite mesajul nostru comun de unitate ºi re-
formã”, a declarat Alina Gorghiu, potrivit unui co-
municat de presã al PNL.

Ministerul Educaþiei: CNATDCU nu a primit nicio
sesizare privind teza de doctorat a Codruþei Kovesi

Sebastian Ghiþã a fãcut, marþi, un
autodenunþ la Parchetul General în
care susþinea cã el, alãturi de alþi dem-
nitari, au participat la mãsluirea ra-
portului tehnic de expertizã a tezei de
doctorat a Laurei Codruþa Kovesi.

“Pentru a o proteja la acel mo-
ment, pentru cã toþi credeam cã face
un bine în România, am luat decizia
ca acel raport, în baza cãruia consi-
liul din minister a decis cã teza nu
este plagiatã, am luat decizia sã îl
schimbãm, sã îl falsificãm. Mai mulþi
demnitari ai statului român împreu-
nã cu mine. Dânsa (Laura Codruþa
Kovesi – n.r.) avea cunoºtinþã de
ceea ce fãceam noi. (...) Acea comi-
sie nu a fãcut nimic ºi acel raport
vine ºi spune cã teza Laurei Codru-
þa Kovesi nu este un plagiat ºi eu
pot sã spun cã acea comisie nu s-a
întrunit niciodatã, iar raportul a fost
scris în Guvernul României”, a de-
clarat, marþi, Sebastian Ghiþã.

În replicã la afirmaþiile lui Sebas-
tian Ghiþã, Laura Codruþa Kovesi a
transmis cã nu a plagiat ºi cã decla-
raþiile deputatului au fãcut în tre-
cut obiectul unor verificãri ale CSM,
privind afectarea independenþei

justiþiei.
“Cu referire la teza de doctorat

«Combaterea crimei organizate prin
dispoziþii de drept penal», þin sã pre-
cizez cã aceasta este o lucrare care
îmi aparþine în totalitate ºi cã nu am
plagiat. De altfel, acest lucru l-am
susþinut de la prima apariþie, încã din
anul 2012, în spaþiul public al afirma-
þiilor denigratoare de acest tip. Afir-

maþiile defãimãtoare ale persoanelor
cercetate de DNA, de o vehemenþã
fãrã precedent în acest an, au fãcut
obiectul sesizãrilor înaintate Consi-
liului Superior al Magistraturii care a
constatat cã acestea aduc atingere
prestigiului ºi credibilitãþii magistra-
þilor”, a precizat procurorul-ºef DNA,
potrivit unui comunicat de presã
postat pe site-ul instituþiei.

Strategia militarã a României, aprobatã de Guvern
ninþãri de naturã militarã, misiunile armatei ºi ob-
iectivele militare naþionale, capabilitãþile de apã-
rare ºi prioritãþile realizãrii acestora, structura
de comandã ºi structura de forþe ale Armatei Ro-

mâniei, precum ºi principii ºi concepte strategi-
ce ºi operaþionale. În elaborarea strategiei s-a
avut în vedere faptul cã efortul principal se con-
centreazã pe asigurarea capacitãþii operaþionale
ºi de reacþie a structurii de comandã ºi structurii
de forþe pentru apãrarea, prin efort propriu, a
integritãþii teritoriale ºi suveranitãþii naþionale
ºi pentru participarea la misiunile de apãrare co-
lectivã a teritoriului statelor membre ale Alianþei
Nord-Atlantice. Pe baza evaluãrii potenþialelor
riscuri ºi ameninþãri militare, Strategia militarã
detaliazã modul de îndeplinire a misiunilor Ar-
matei României ºi direcþiile de acþiune pentru
configurarea structurii de forþe, în concordanþã
cu obiectivele politicii de apãrare specificate în
Carta albã a apãrãrii. Ea contureazã principalele
sarcini atribuite instrumentului militar, având un
orizont de acoperire de patru ani ºi o perspecti-
vã pe termen mediu ºi lung.
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Operã în cinci acte (ºase tablouri),
pe un libret de Josephe Méry ºi Camil-
le du Locle, dupã tragedia lui Friedrich
Schiller, „Don Carlo” i-a fost solicita-
tã compozitorului de Opera din Paris –
unde a ºi avut premiera la 11 martie
1867. Verdi a revenit apoi asupra lu-
crãrii sale, dãruind contemporanilor ºi
o versiune în italianã, prezentatã la Scala
din Milano la 10 ianuarie 1884. Astfel,
opera „Don Carlos” comandatã de
francezi va fi denumitã în þara lui Verdi
„Don Carlo”, titlu care o consacrã
astfel posteritãþii.

Povestea are ca punct de pornire
situaþia politicã ºi socialã din Europa
secolului al XVI-lea. Cãsãtoria tânãru-
lui Carlo, fiul regelui Filip al II-lea, cu
prinþesa Elisabeth de Valois, fiica rege-
lui Henri al II-lea, are drept scop adu-
cerea pãcii între Franþa ºi Spania, afla-
te în rãzboi. În ciuda aºteptãrilor, cei
doi se îndrãgostesc, însã regele Spa-
niei se împotriveºte dorinþei tinerilor,
cãsãtorindu-se el însuºi cu frumoasa
prinþesã. Istorie, politicã, religie, dra-
goste se împletesc ingenios într-un
subiect care conþine ºi o mare parte de
ficþiune. Acurateþea istoricã e relativã,
iar modificãri importante apar pânã ºi
faþã de textul lui Schiller.

Regizorul Rareº Zaharia:
„Va fi un eveniment remarcabil!”
Montarea de la Opera Românã Cra-

iova – cu douã distribuþii care includ
mari nume ale scenei lirice europene,
alãturi de Orchestra, Corul ºi Baletul
instituþiei – îi aparþine regizorului Rareº
Zaharia, aflat la al treilea proiect aici,
dupã „Otello” (2013) ºi „Sânge Vie-
nez” (2015). «Sunt foarte încântat sã
punem în scenã versiunea în cinci acte
a operei „Don Carlo”, care nu s-a mai
prezentat în România din 1966, când a
avut o distribuþie legendarã, cu Nico-
lae Herlea ºi Elena Cernei, doi dintre
cei mai mari cântãreþi români ai seco-
lului XX. Din acest punct de vedere,
salut curajul Operei Române Craiova
de a prezenta acest titlu, care nu mai
existã în repertoriul teatrelor din Ro-

Basul Sorin Drãniceanu, solist al Operei Române Craio-
va cu o vastã experienþã, a cãrui carierã cuprinde interpreta-
rea a numeroase roluri, spune cã a primit rolul Filip al II-lea,
regele Spaniei, ca pe un… cadou, având în vedere cã în oc-
tombrie îºi sãrbãtoreºte ziua de naºtere. „Ce cadou mai fru-
mos puteam primi decât acest rol, la care visez de foarte mult
timp, un rol de maturitate artisticã ºi cãruia, iatã, i-a venit
rândul la a-l crea ºi a-l aduce în scenã. Mã bucur cã am alãturi
colegi de pe mari scene din Europa ºi din þarã ºi vã asigur cã
vom prezenta un spectacol despre care se va vorbi multã
vreme de-acum încolo”, a declarat artistul.

„Este un rol de vis pentru mine ºi aº vrea sã-l dedic unuia
dintre profesorii mei, care a fost un mare Don Carlo – maes-
trul Cornel Stavru”, a mãrturisit, ieri, la Craiova, tenorul Hec-
tor Lopez (Cluj-Napoca), cel care va interpreta rolul Don
Carlo, infante de Spania. Hector Lopez a început studiile
muzicale la Conservatorul Naþional din Mexico City, unde a
studiat violoncel, saxofon, dirijat ºi canto, ºi a fost aplaudat
pe scene din Mexic, S.U.A., Spania, Italia º.a. Este vechi
colaborator al Operei craiovene, cu roluri în „Aida” de Verdi,
„Turandot” de Puccini ºi nu numai.

Un alt invitat de marcã al Operei Române Craiova pentru
premiera „Don Carlo” este baritonul ªerban Vasile (Bucu-
reºti), în rolul Rofrigo, marchiz de Posa. „Este o provocare
pentru mine acest rol. Este unul dintre rolurile pe care mi-am
dorit tot timpul sã le cânt. Mulþumesc Operei din Craiova cã
încearcã sã aducã o flacãrã nouã în muzica din România.
Aplaud ºi susþin acest demers!”, a precizat acesta.

„Rolul Eboli este unul de vis pentru o mezzosopranã. Pen-
tru mine este a doua premierã, pe prima am fãcut-o la Dussel-
dorf”, a declarat mezzosoprana Ramona Zaharia (Germa-
nia), pe care publicul o va putea asculta în reprezentaþia din 5
octombrie. În urmãtoarea, va urca pe scenã Ljubica Vranes
(Serbia), o apariþie aplaudatã la Craiova atât în „Otello” de
Giuseppe Verdi, cât ºi mai ales în „Carmen Rock Version”.

Faþã de textul lui Schiller, în opera verdianã apar modificãri
importante. Unul dintre personajele principale (fascinant, atât
muzical, cât ºi scenic – cel al Marchizului de Posa) este fictiv.
La fel ºi cel al Marelui Inchizitor: funcþia exista, nu însã ºi
personajul descris în opera lui Verdi. Acestuia din urmã îi dau
viaþã baºii Kakhaber Shavidze (Georgia) ºi Dragoljub Ba-
jic (Serbia). „Este a treia mea prezenþã la Craiova ºi întot-
deauna mã simt foarte bine aici. Este foarte rar sã ai într-un
singur loc atâtea voci excepþionale! Cântãm o operã italianã ºi
nu putem sã fim decât bucuroºi cã avem un maestru dirijor
din Italia”, a apreciat artistul sârb. Nici Kakhaber Shavidze nu
se aflã la prima colaborare cu Opera craioveanã: a realizat
aici, în 2014, rolul Il Commendatore din „Don Giovanni” de
W.A. Mozart.
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Opera Românã Craiova deschide stagiunea 2016-2017 cu pre-
miera „Don Carlo” de Giuseppe Verdi, care va fi prezentatã pe 5
ºi 8 octombrie, de la ora 19.00, pe scena Cercului Militar. Specta-
colul regizat de Rareº Zaharia, cu o scenografie semnatã de Bar-
bara del Piano (Franþa), îl va avea la conducerea muzicalã pe
maestrul Walter Attanasi (Italia), recent cooptat în echipa artis-
ticã a instituþiei ca dirijor permanent. Ca ºi „Simon Boccane-
gra”, un alt important titlu verdian adãugat repertoriului Operei
craiovene în luna februarie a acestui an, „Don Carlo” nu se mai
regãseºte, în prezent, pe afiºul nici unui teatru din România. În
plus, spectacolul are o dublã distribuþie internaþionalã, cu artiºti
din Rusia, Germania, Georgia, Cehia, Serbia ºi, desigur, Româ-
nia. Motive suficiente – considerã reprezentanþii instituþiei – sã
se bucure de mare succes la public! Unul anticipat, având în ve-
dere nu numai solicitãrile numeroase de bilete, ci ºi invitaþia, în
martie 2017, într-un turneu cu patru reprezentaþii în Germania.

mânia. Ultima datã s-a cântat la Cluj-
Napoca, în urmã cu câþiva ani, dar
montarea data de vreo 20 de ani ºi era
versiunea în patru acte», a precizat ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã, re-
gizorul Rareº Zaharia. „Va fi un eveni-
ment remarcabil, dacã nu chiar eveni-
mentul operistic cel mai important al
anului în România!”, a apreciat acesta.

Scenografia spectacolului aparþine
Barbarei del Piano (Franþa), aflatã la
cea de-a doua colaborare cu Opera
Românã Craiova, dupã crearea deco-
rurilor la „Sânge vienez”, anul trecut.
Cu studii de fashion design, producþie
textilã, pasionatã de muzicã, fotogra-
fie ºi cu un portofoliu de lucrãri de pic-
turã, Barbara del Piano s-a apropiat de
lumea scenei, devenind, în 2009, asis-
tent de costume la Opéra National du
Rhin în Strasbourg. De atunci a asistat
numeroºi creatori.

Maestrul Walter Attanasi – dirijor
permanent, din 15 octombrie a.c.

Premiera „Don Carlo” se bucurã de
prezenþa unui invitat de marcã – maes-
trul Walter Attanasi, „o personalitate
a scenei mondiale”, dupã cum l-a pre-
zentat Antoniu Zamfir, managerul Ope-
rei craiovene. Nãscut în Trieste ºi con-
siderat unul dintre cei mai interesanþi
dirijori ai generaþiei sale, Walter Attanasi
este adesea invitat sã dirijeze lucrãri sim-
fonice ºi de operã pentru prestigioase
instituþii, teatre ºi festivaluri: Teatro alla
Scala din Milano, Arena Verona, Opera
din Roma, Musikverein ºi Konzerthaus
din Viena, Opera de stat din Hamburg,
Colon din Buenos Aires, Opera de Bel-
las Artes din Mexico City, Opera Naþio-
nalã din Praga, Filarmonica din Vilnius,
Opera din Budapesta, sãli de concert din
Japonia º.a.

În cadrul conferinþei de presã de ieri,
Antoniu Zamfir a anunþat cã, în curând,
maestrul Walter Attanasi va face parte
din echipa Operei craiovene: «L-am
cunoscut în luna iunie, când a fost invi-
tat aici sã dirijeze „Don Pasquale”. Am
descoperit un artist minunat! Pentru cã
are o experienþã excepþionalã, va ocu-

pa, începând cu data de 15 octombrie,
postul de dirijor permanent al Operei
Române Craiova, având în fiºa postului
ºi atribuþii de director muzical”.

De noua funcþie, dar în special de
lucrul la premiera „Don Carlo”, Wal-
ter Attanasi s-a arãtat deosebit de în-
cântat. „Sunt onorat de aceastã invita-
þie ºi mai ales sunt surprins sã gãsesc
aici o distribuþie de talie mondialã. Sunt,
de asemenea, foarte impresionat de dis-
ponibilitatea soliºtilor de a lucra pânã
la aceste ultime pregãtiri ale premierei,
ca ºi de a cânta ºi a vorbi în italianã”, a
mãrturisit domnia sa.

Singurele reprezentaþii din acest an
Alãturi de Orchestra, Corul ºi Bale-

tul Operei Române Craiova, în dubla
premierã vor evolua soliºtii Sorin Drã-
niceanu / George Andguladze (Geor-
gia) – Regele Filip al II-lea, Hector
Lopez (Cluj-Napoca) – Don Carlos,
ªerban Vasile (Bucureºti) – Rodrigo,
Anda-Louise Bogza (Cehia) / Kari-
na Flores (Rusia) – Elisabeta de Va-
lois, Ramona Zaharia (Germania) /
Ljubica Vraness (Serbia) – Prinþesa
Eboli, Kakhaber Shavidze (Georgia)
/ Dragoljub Bajic (Serbia) – Marele
Inchizitor, Vladislav Popov (Rusia) /
Dragoº Drãniceanu – Un frate, No-
emi Modra (debut) – Tebaldo, Florin
Ormeniºan – Il Conte di Lerma, Ma-
rian Dãbuleanu – Un araldo.

Cele douã reprezentaþii, din 5 ºi 8
octombrie, sunt singurele de care pu-
blicul se va bucura în acest an, moti-
vul fiind indisponibilitatea sãlii Operei
Române Craiova, în prezent închisã,
în aºteptarea începerii lucrãrilor de re-
novare. Spectacolul urmeazã sã fie re-
luat în primãvara lui 2017, când Opera
Românã Craiova a primit invitaþia de
a-l prezenta în Germania. „Vom pãstra
acest titlu în repertoriul nostru cu mare
mândrie. Este un titlu important din
creaþia verdianã, dar probabil comple-
xitatea acestei opere genereazã o tea-
mã în rândul organizatorilor de eveni-
mente de a o monta”, crede managerul
Antoniu Zamfir.
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Reamintim cã poliþiºtii BCCO
Craiova, împreunã cu procuro-
rii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, sprijiniþi de colegi
din alte judeþe, au organizat, pe
5 noiembrie 2012, o acþiune de
amploare, pe parcursul cãreia au
fost efectuate descinderi la 10
locaþii – locuinþe ºi sedii de so-
cietãþi comerciale –, majoritatea

din Craiova ºi comunele limitro-
fe, dar ºi din Corabia ºi Cara-
cal, judeþul Olt, Ilfov ºi Bucu-
reºti, aparþinând membrilor unei
grupãri infracþionale acuzaþi cã
au obþinut beneficii financiare
substanþiale, utilizând 24 de so-
cietãþi comerciale înfiinþate spe-
cial pentru derularea de activi-
tãþi comerciale ilegale cu zahãr
ºi ulei.

Astfel, potrivit anchetatorilor,
suspecþii au înfiinþat, în Bulga-
ria ºi Ungaria, societãþi comer-
ciale în numele cãrora erau efec-
tuate achiziþii intracomunitare de
mãrfuri din România, scutite de
plata TVA. În realitate, prin uti-
lizarea de documente false, mãr-
furile erau comercializate pe te-
ritoriul României, fãrã plata ta-
xelor ºi impozitelor aferente, prin
intermediul altor societãþi co-
merciale, controlate tot de mem-
brii grupãrii. Dupã cum au mai
comunicat anchetatorii, cu titlu

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Tribunalul Dolj a hotãrât:
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au

pronunþat, marþi seara, sentinþa în cazul
evazioniºtilor de la SC Zahãrul Corabia
SA. 16 din cei 18 inculpaþi trimiºi în ju-
decatã de procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, în acest dosar, au fost
gãsiþi vinovaþi, pedepsele primite de ei
totalizând… 122 de ani de detenþie. Este
vorba despre membrii unei grupãri in-
fracþionale destructurate la începutul lui
noiembrie 2012, care înfiinþaserã 24 de
societãþi comerciale în Dolj ºi Olt, prin
intermediul cãrora au derulat activitãþi

comerciale ilicite, folosindu-se de faptul
cã pentru achiziþiile intracomunitare
sunt scutite de plata TVA. Între cei tri-
miºi în judecatã se numãrã ºi directorul
executiv al SC Zahãrul Corabia SA, Ra-
bie Abdalla, una din societãþile prin care
s-au derulat activitãþi comerciale ilici-
te. Hotãrârea Tribunalului Dolj, care pre-
vede ca inculpaþii sã achite ºi prejudiciul
creat, aproape 7 milioane de lei, la care
se adaugã dobânzi ºi penalitãþi, nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

de exemplu, prin intermediul
uneia dintre aceste societãþi, res-
pectiv SC Zahãrul Corabia SA,
a fost creat un prejudiciu de pes-
te 6.300.000 lei, prin înregistra-
rea fictivã a aproximativ 10.000
tone de zahãr, ca fiind livrare in-
tracomunitarã, lucru ce nu co-
respundea realitãþii.

Dupã un maraton de audieri,

procurorul de caz din cadrul DII-
COT – Serviciul Teritorial Cra-
iova a dispus, pe 6 noiembrie,
reþinerea pentru 24 de ore a unui
numãr de 14 persoane în acest
dosar. Este vorba despre Andrei
Dumitru, Felician Popa, Ana
Popa, Costinel Carºin, Ion Lau-
renþiu Chiriac, Costinel Moan-
dã, Gabriela Duinea, Silviu
Moandã, Ion Marius Voiculescu,
Daniela Popescu, Alexandru
Adelin Maria, Dumitru Cristian
Udrescu, Rabie Abdalla (direc-
tor executiv al SC Zahãrul Co-
rabia SA) ºi Henri Saouma. Toþi
cei 14 au fost arestaþi preventiv
la momentul respectiv, însã, ul-
terior, cu toþii au fost eliberaþi.

Procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova au finali-
zat cercetãrile în cauzã ºi au în-
tocmit rechizitoriul prin care au
dispus trimiterea în judecatã a
celor 14 inculpaþi, dar ºi a alto-
ra care nu au fost reþinuþi la

momentul destructurãrii grupã-
rii, sub acuzaþia de evaziune fis-
calã, în total 18 persoane fiind
deferite justiþiei. Dosarul a fost
înregistrat pe 30 aprilie 2013 pe
rolul Tribunalului Dolj, prejudi-
ciul total cauzat prin eludarea
plãþii taxelor ºi impozitelor afe-
rente bugetului de stat este esti-
mat la 4,5 milioane de euro.

16 condamnaþi,
2 achitaþi

Dupã mai bine de 3 ani de ju-
decatã, de expertize, de amânãri,
marþi, 27 septembrie a.c., ma-
gistraþii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar. Din cei
18 inculpaþi doar doi au scãpat,
fiind achitaþi, restul primind pe-
depse cu executare: Felician
Popa, Andrei Dumitru, Ana
Popa, Adrian Popa ºi Ion Lau-
renþiu Chiriac au primit câte
10 ani de închisoare; Costinel
Carºin, Costinel Moandã, Sil-
viu Moandã, Ion Marius Voicu-
lescu, Gabriela Duinea ºi Ce-
zar Iulian Jipescu au primit câte
7 ani de închisoare, Daniela
Popescu ºi Rabie Abdalla – câte
6 ani de închisoare, Alexandru
Adelin Maria ºi Cristian Dumi-
tru Udrescu – câte 5 ani de în-
chisoare, Henri Saouma – 8
ani de închisoare, iar Maria

Alina State ºi Victoria Butaru
au fost achitate.

Pedepsele aplicare de judecã-
torii craioveni în acest dosar to-
talizeazã 122 de ani de puºcãrie,
pentru fiecare inculpat în parte
urmând sã se scadã perioada pe-
trecutã în arest preventiv. Incul-
paþii, dar ºi firmele implicate în
circuitul ilicit (SC ZAHÃRUL
CORABIA SA, SC ISOPAN EST
SRL, SC ANMARAD SRL, SC
CARISTEL TRANS SRL, SC
GEORDANY TRANS SRL, SC
4M RAID COM SRL, SC WRO-
CLAW SRL, SC EUROCAD
GRUP SRL, SC ROMCAD
GRUP SRL), au fost obligaþi sã
achite, în total, 6,72 milioane
lei, la care se adaugã dobânzi ºi
penalitãþi, dar ºi câte 8.000 lei
fiecare cheltuieli judiciare.

În plus, judecãtorii au dispus
ca nici unul dintre cei 16 incul-
paþi condamnaþi sã nu fie fon-
datori, administratori, directori
sau reprezentanþi legali al unei
societãþi comerciale: „În teme-
iul art. 12 din Legea 241/2005
dispune ca inculpaþii POPA
FELICIAN, DUMITRU AN-

DREI,  POPA ANA, POPA
ADRIAN, CHIRIAC ION LAU-
RENÞIU, CARªIN COSTINEL,
MOANDÃ COSTINEL, MOAN-
DÃ SILVIU, VOICULESCU ION
MARIUS, DUINEA GABRIELA,
POPESCU DANIELA, ABDAL-
LA RABIE, JIPESCU IULIAN
CEZAR, MARIA ALEXANDRU
ADELIN, UDRESCU DUMI-
TRU CRISTIAN ºi SAOUMA
HENRI sã nu fie fondatori, ad-
ministratori, directori sau repre-
zentanþi legali al unei societãþi
comerciale, iar dacã au fost aleºi
vor fi decãzuþi din drepturi. În
baza art. 7 din Legea 26/1990
combinat cu art. 13 alin. 1 din
Legea nr. 241/2005 dispune co-
municarea sentinþei la Oficiul
Naþional al Registrului Comer-
þului pentru înscrierea cuveni-
telor menþiuni, dupã rãmânerea
definitivã a hotãrârii judecãto-
reºti de condamnare”, dupã cum
se aratã în sentinþã. S-a menþi-
nut sechestrul instituit pe bunu-
rile inculpaþilor, iar hotãrârea
Tribunalului Dolj, care nu este
definitivã, poate fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Craiova.
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Parcursul dumneavoastrã este destul de
interesant. V-am studiat CV-ul ºi suntem im-
presionaþi... Aþi absolvit în 1994, Facultatea
de Matematicã din cadrul Universitãþii Cra-
iova ºi de 21 de ani trãiþi în SUA. În prezent
sunteþi profesor la Harvard Medical Scho-
ol... Un parcurs pe care nu mulþi îl pot reali-
za. Ani întregi de studiu, multã muncã, acum
vorbim de cercetare-inovare. De ce SUA ?! ªi
când v-aþi hotãrât sã plecaþi acolo ?

Motivul pentru care am plecat în SUA a fost
acela cã nu am putut sã fac Biomatematicã în
România. Am plecat în 1995, dar eu m-am pre-
gãtit din 1993. În 1994 mi-am dat The GRE Tests,
pe vremea aceea le-am dat la Bucureºti, nu aveai
materiale dupã care sã înveþi, trebuia sã te duci
acolo, sã te uiþi în cartea lor. Aºadar, am plecat
în 1995 ca sã-mi fac doctorat în Biomatematicã
ºi am ajuns la un Departament de ªtiinþe Bio-
medicale, la Universitatea Missouri-Columbia.
ªi am învãþat biologie. Vã daþi seama, cum este
sã pleci de la Facultatea de Matematicã din Cra-
iova ºi a doua zi sã faci cursuri de fiziologie, de
anatomie ºi biochimie cu studenþii de la Medi-
cinã Veterinarã, în cazul meu. Medicina Veteri-
narã în SUA este mai grea decât Medicina Uma-
nã pentru cã este un singur Colegiu de Medici-
nã Veterinarã pe stat, foarte greu sã intri la el ºi
fãceam fiziologie în fiecare zi a sãptãmânii. Cam
aºa a fost începutul...

Aºadar, aþi plecat în 1995 în SUA pentru
un doctorat în ªtiinþe Biomedicale...

Da, dar focusat pe Biomatematicã, aºa am
vrut sã fac... aplicaþiile Matematicii în Fizio-
logie. Asta am dorit sã fac cu profesorul Va-
lentin Boju.

Dar de ce tocmai în SUA, de ce nu aþi optat
pentru o Universitate din Europa?

Îmi plãcea engleza ºi s-a întâmplat sã cu-
nosc niºte profesori americani. Nu am avut alte
cunoºtinþe despre Biomatematicã, la vremea
aceea în Europa. Era ceva nou...

ªi totuºi aþi ajuns sã faceþi Biomatemati-
cã… Ce a urmat? Pentru cã aþi continuat cu
studiile...

Aºa este. Tot nu am reuºit sã fac Biomate-
maticã.... Am fãcut Biologie, am fãcut Fiziolo-
gie, dar nu Biomatematicã. ªi am continuat...
doar ca sã-mi realizez visul, sã fac Biomatemati-
cã. Am fost astfel acceptat la un Program de
Bioinginerie, la Universitatea Arizona, în De-
partamentul de Inginerie Biomedicalã, care în-
seamnã, inginerie înseamnã biologie, înseam-
nã matematicã. E un domeniu nou... este ºi în
România acum. Este disciplina numãrul unu în
SUA. Aici am putut sã lucrez cu doi profesori.
Unul era pe Biologie ºi altul era Biomatematicã,
adicã matematicã aplicatã. Biomedical Engine-
ering este numãrul unu în America în materie

Interviu realizat de MARGA BULUGEAN ºi RADU ILICEANU

Gabriel Gruionu este unul din craiovenii cu care
ne mândrim. O poveste de succes a unui tânãr
care în urmã cu 21 de ani ºi-a dorit sã devinã
specialist în Biomatematicã. Pe atunci speciali-
zarea nu exista în România, dar Gabriel Gruionu
a depãºit toate barierele pentru a-ºi împlini vi-
sul. Absolvent al Liceului „Nicolae Bãlcescu” din
Craiova (actual „Carol I”), Secþia Matematicã-
Fizicã, promoþia 1990, olimpic la matematicã, un
elev ºi un student eminent, Gabriel Gruionu ºi-a
clãdit cariera pe seriozitate, ambiþie, perseveren-

þã, studii ºi foarte multã muncã. A trecut Ocea-
nul imediat dupã ce a terminat Facultatea de
Matematicã la Universitatea din Craiova, în 1995,
ºi a studiat la universitãþi celebre din SUA: la
Missouri – Columbia, în Arizona la Indiana Uni-
versity. Astãzi predã la una dintre cele mai im-
portante universitãþi din lume – Harvard Medical
School. Are o familie frumoasã ºi încearcã sã
transfere din cunoºtinþele sale, din experienþa sa
în cercetare-inovare dobânditã în SUA ºi în Ro-
mânia, acolo unde a pus bazele educaþiei.

de oferte de job-
uri. De data aceas-
ta am putut sã fac
modele matemati-
ce în microcircula-
þie. Exact lucrurile
pe care le-am vrut.

Între timp am învãþat ºi despre biologia aplica-
tã, ingineria þesuturilor, geneticã ºi dupã doc-
torat am avut posibilitatea sã intru în industrie.
ªi am spus cã vreau sã vãd aplicaþiile.

Se învaþã în mod serios în SUA? Cât e teo-
rie ºi cât e practicã?

Se învaþã din greu ºi se face practicã în labo-
ratoare pe ºoareci, pe ºobolani ºi pe porci ºi
desigur, multã matematicã... Este o cercetare in-
terdisciplinarã serioasã. Se studiazã foarte se-
rios, pentru cã ajuns acolo trebuie sã publici,
iar programele de doctorat sunt bine structura-
te în SUA. Se bazeazã ºi pe teorie... primii doi
ani se bazeazã pe cursuri avansate, câteodatã
sunt la nivel de universitate, la ei e „College”,
adicã mai mult culturã generalã. Dar la nivel de
doctorat se iau cursuri de specialitate, avansa-
te. Eu am luat cursuri cu studenþii de la Medici-
nã Veterinarã. Medicina în SUA se considerã
studii post-universitare pentru cã în general ei
terminã întâi facultatea ºi apoi intrã la Medici-
nã, e un pic diferit faþã de noi. Sunt cursuri
avansate la Medicinã. Ei au toate cursurile aces-
tea la nivel de universitate, iar la Medicinã au
cursuri avansate. Se uitã conducãtorul de  doc-
torat ºi vede ce temã ai, de exemplu „Controlul
Microcirculaþiei”. Se uitã la ce ai fãcut pânã
atunci ºi vede ce îþi lipseºte. Te înscrii la un
curs de statisticã...

Din Arizona... a fost capãt de drum sau aþi
continuat?

Din Arizona am ajuns tot în Arizona... Din
Missouri am ajuns pe Coasta de Vest, în Arizo-
na, adicã în sudul Arizonei, iar de aici am plecat
în nordul Arizonei, aproape de Marele Canion,
unde este o Fabricã de Medicamente. ªi are o
divizie foarte mare de medicamente în cardio-
vasculare. Am lucrat în cardio-vasculare ºi am
fost sã vãd aplicaþiile ºi acolo am învãþat partea
de inovaþie, de dezvoltare produse, unde am
fost specialist de produse, care se ocupã de tot
procesul de inovaþie ºi am lucrat la produse
medicale noi, care sunt acum pe piaþã. Am vrut
dupã asta sã mã întorc în Universitate, motivul
fiind acela cã înveþi mult în industrie, dar nu ai
libertatea sã fii inovativ.

ªi la Harvard... cum aþi ajuns totuºi?

Mai e un pas pânã la Harvard. Nu se ajunge
aºa uºor. Din Arizona am ajuns la Indiana Uni-
versity. Am fãcut un postdoctorat, am continuat
un pic pe biologie, pe microcirculaþia îmbãtrâni-
rii ºi am învãþat ºi pe partea de geneticã, pe par-
tea de biochimie. Între timp am început sã lucrez
cu doctorii în inovaþie. Cam de atunci am înce-
put sã lucrez în inovaþie de produse medicale,
pentru cã ºtiam procesul ºi atunci m-am întrebat
de ce sã nu facem inovaþie ºi în Universitate ?!
De ce trebuie sã aibã numai industria dreptul sã
facã produse medicale noi ?! La fel e ºi în Româ-
nia. Nu este nimic deosebit. O universitate care

are atâtea departamente, cât de multe idei poate
sã dezvolte pentru o companie.

Dar mai exact? Veneau medicii la dum-
neavoastrã ºi vã spuneau ce au nevoie?

Da… este un proces. Avem ºi inovaþia noas-
trã... care vine din cercetare ºi inovaþia care vine
din discuþia cu doctorii. De ce vrei sã vorbeºti
cu doctorii?! Simplu... pentru cã ei ºtiu nevoia.
Ei ºtiu nevoia de piaþã, ei sunt ºi clienþi ºi inven-
tatori. Dar nu au cunoºtinþã de inginerie. Ei spun
cã ar dori ceva, dar nu ºtiu cum aratã acel ceva...
iar tu îi dai forma. Doctorii nu ºtiu nimic despre
partea de business. O inovaþie completã, are o
parte de business, o parte de cercetare... Pentru
cã spui am o idee, ok, dar nimeni nu îþi dã bani
pentru cã ai o idee. Trebuie sã faci plan de afa-
ceri, cã meritã aceastã invenþie ºi cã cineva o va
folosi-o pe piaþã. E uºor de înþeles.... dar sã fie
palpabil, sã-þi punã cum aratã, ce face...

Bun... suntem în Indiana, undeva în 2009.
De aici unde aþi mai ajuns cu inovaþia, cu
studiile, cu job-ul?

Am stat doi ani acolo, pânã în 2011 ºi am
lucrat cu doctorii ºi am avut de ales o ofertã de
serviciu în industria medicalã în Indiana, la o
companie care fãcea produse medicale biologi-
ce ºi Harvard pentru un alt postdoctoral. ªi am
spus cã e o ºansã pentru mine sã ajung la Har-
vard, deºi a fost un mare sacrificiu mai ales pen-
tru familia mea. Soþia mea este din Sibiu, dar noi
ne-am cunoscut în SUA, nu am fost niciodatã
în Sibiu, pânã am cunoscut-o pe ea, ne-am cã-
sãtorit în Missouri, ea este profesor, la Indiana
University, deci o universitate foarte bunã, era
titularã ºi a fost o decizie foarte grea. Am fãcut
naveta timp de cinci ani de zile. Ceva de genul
România-Franþa...ca, asta e distanþa între In-
diana ºi Boston. Fãceam naveta nu sãptãmâna,
dar la douã sãptãmâni. Se poate ºi aºa ceva...
Acolo am început un studiu aprofundat în bio-
logia cancerului, tot în microcirculaþie ºi am
continuat cu inovaþia. ªi acum mi s-a oferit po-
ziþia de profesor-asistent. Sunt focalizat pe ino-
vaþie în domeniul academic ºi mie îmi place foar-
te mult ceea ce fac acum. ªi lucrãm cu colabora-
tori de la MIT.

Acum sunteþi profesor la Boston. Dar de-
spre învãþãmântul românesc de astãzi ce ne-
aþi putea spune? Ce ar trebui schimbat ca vii-
tori absolvenþi de liceu sã gãseascã în Româ-
nia ceea ce aþi cãutat dumneavoastrã în SUA?

Pãi de unde sã începem?! De exemplu, nu
sunt convins cã olimpiadele ºcolare ajutã foar-
te mult pentru a orienta elevii corect... dar ele
sunt o soluþie, prin care vrei sã arãþi cã tu eºti
un pic peste medie, cã eºti mai deosebit. Este o
testare... În strãinãtate, olimpiadele internaþio-
nale conteazã mai mult. E bine ca elevii sã par-
ticipe la aceste concursuri dar eu cred cã mult
mai bine ar fi dacã s-ar oferi oportunitãþi practi-
ce, sã faci proiecte practice, în laboratoare. Dacã
e sã te duci la un doctorat, pe cine ei, pe cineva
care s-a dus la Olimpiadã... ok, e deºtept... dar
eu cred cã mai degrabã îl preferi pe cel care are
experienþã în laborator. Sunt foarte mulþi elevi
de liceu care vin la Harvard ºi lucreazã în labo-
ratoare doar ca sã capete experienþã. Sunt po-

sibile asemenea proiecte... simpluþe, dar e bine
sã le începi din liceu.

Ce altceva ar mai trebui schimbat în învã-
þãmântul românesc? Cum îl gãsiþi dupã 21
de ani?

Sunt de acord ca învãþãmântul românesc sã
se alinieze la un scop de þarã. Adicã, sã se spu-
nã spre ce direcþie se merge... mai mulþi ingineri
pentru cã þara are nevoie de tehnologie ºi noi
putem sã-i ºi absorbim pe piaþa muncii pe aceºti
ingineri. Þara noastrã este netehnologizatã în
anumite domenii, pãi atunci îþi faci o socotealã
cam de ce resursã umanã ai avea nevoie. Învã-
þãmântul pe alocuri s-a mai schimbat, dar nu
foarte multe, mi se pare uºor scãpat de sub con-
trol. De exemplu, autonomia universitarã nu a
rezolvat foarte mult problema. S-a lãsat ca la
nivel local sã se aranjeze niºte treburi numai în
funcþie de interesul universitãþii, sã pãstrãm
acelaºi numãr de cadre universitare.

Dar în SUA, când o facultate nu mai este
cãutatã, ce se întâmplã, se desfiinþeazã?

Da, dacã ceva nu merge, e normal, numai cã
noi aici, ne minþim în continuare. Bunul simþ...
cam despre asta e vorba. Noi, oamenii obiºnuiþi
vedem toate aceste probleme. De ce nu le vãd ºi
ei... de fapt le vãd ºi nu le recunosc, pentru cã
întotdeauna nu ºi-au pus problema sã vinã la o
masã ºi sã discute, ci ei vãd doar opþiunea cã ar
putea sã fie daþi afarã, dar în realitate nu a fost
nimeni dat afarã, în 26 de ani s-au gãsit soluþii.
Trebuie gãsite soluþii, compensate cu cerceta-
rea...  Trebuie sã specializezi oamenii ºi în ideea
de a pleca. Este ok sã spui, noi pregãtim oameni
pentru Europa, pentru cã noi suntem parte din
Europa. Este ok, sã spui mã aliniez cu programe-
le din Germania, studenþii ar fi entuziasmaþi, pen-
tru cã învaþã în limba lor maternã, dar materia
este echivalentã cu cea din Germania.

Dar totuºi nu începem de undeva, vorbim
de reforme, dar ne oprim mereu la niºte exa-
mene, nu facem acele schimbãri profunde?!

Am spus, e ridicol ca noi oamenii obiºnuiþi sã
ºtim ce nu merge, iar ei sã se facã cã nu înþeleg.
Trebuie sã pornim de la bunul simþ. Când înce-
pem sã implementãm un program nou, începem
sã fim sofisticaþi. ªi tot schimbãm clasa I sau
manualele de istorie ºi geografie. România are
foarte mulþi elevi buni, Studiazã ºi la Harvard, i-
am întâlnit acolo, dar nu e suficient. Învãþãmân-
tul trebuie schimbat mai profund... ºi la bazã.

Ok... ºi ne-am reîntâlnit astãzi...

Da. Eu sunt ºi cetãþean român, dar ºi cetã-
þean american. Lucrez ºi în SUA, dar ºi în Ro-
mânia. Suntem foarte mulþi români plecaþi în
State, dar nu numai. Adicã, suntem parte din
România. Suntem o categorie care existãm... care
aºa vom fi tot timpul, deci suntem ºi aici ºi aco-
lo. ªi aºa este bine. Pentru cã avem o altã per-
spectivã ºi avem ºi alte posibilitãþi... Suntem o
categorie care putem sã ajutãm sã se întâmple
într-adevãr ceva. S-au schimbat deja multe în
România... dar cu ajutorul nostru, a celora care
muncim ºi în þarã ºi în strãinãtate se vor schim-
ba ºi mai multe...
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Umplerea frigiderului cu pro-
duse alimentare ºi expirarea
acestora înainte de a fi consu-
mate a devenit, din pãcate, o
obiºnuinþã la români, a declarat,
în urmã cu douã zile, Achim Iri-
mescu, ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, în marja eve-
nimentului Packexpo – Expozi-
þie pentru industria de ambalaje
ºi soluþii de ambalare.

„Omenirea va ajunge la o cri-
zã alimentarã ºi acest fapt a con-
dus ºi la orientarea cãtre ceea ce
se aruncã ºi ceea ce se degra-
deazã, pentru cã sunt douã ele-
mente diferite. Mai util ar fi sã
avem în vedere ºi modificarea
mentalitãþilor, în România. Cred
cã România are capacitatea de a
rezolva aceastã problemã. Avem
un grup de lucru la nivelul minis-
terului, format din 25 de entitãþi
publice ºi private, ºi sper ca, pe
termen lung, sã avem re-
zultate în combaterea ri-
sipei alimentare. Consu-
matorul trebuie sã ºtie
cum se comportã faþã
de produs. Problema
se pune tot mai acut pe
viitor faþã de consumul
de alimente. ªtim cu to-
þii cã, actualmente, în Uni-
unea Europeanã, fãrã
subvenþii, nu s-ar putea
produce produse la preþuri
accesibile pentru consu-
matori. Din pãcate, la ro-
mâni s-a constatat o obiº-
nuinþã în a-ºi umple frigi-
derul ºi, dupã un timp, sã
se constate depãºirea ter-
menului de valabilitate îna-
inte de consum. Recu-
nosc, ºi mie mi s-a întâmplat acest
lucru. Deci, trebuie sã ne schim-
bãm comportamentul alimentar”,
a precizat Achim Irimescu, mi-
nistrul Agriculturii.

Franþa a reuºit
în doar 4 luni

La nivelul statelor membre UE,
risipa alimentarã este de peste 89
de milioane de tone pe an, circa
180 kg pe cap de locuitor. „Graþie
unei mobilizãri a societãþii civile pe
Change.org, în Franþa a fost vota-
tã o lege care obligã toate super-
marketurile ºi hypermarketurile sã
doneze alimentele nevândute.
Aceasta victorie a Franþei a avut
un ecou extraordinar în toatã lu-
mea. Este, deci, momentul sã ex-
tindem aceastã mobilizare pentru
a obþine o lege similarã la nivel

Sã reducem risipa
alimentarã! Dar cum?

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Recent, ministrul Agriculturii, Achim Iri-
mescu, a comentat un subiect sensibil pentru
opinia publicã: cel al risipei alimentare. Dem-
nitarul precizeazã cã va fi vorba de un proces
mai lung, în care comportamentul alimentar
trebuie modificat ºi recunoaºte cã el însuºi a
aruncat alimente din frigider pentru cã terme-
nul de valabilitate fusese depãºit. Numai cã
ideea de a redistribui aceste alimente atrage
cu sine multe necunoscute. Cine va suporta

european, pentru a stopa risipa ali-
mentarã în fiecare þarã europea-
nã”, menþioneazã platforma onli-
ne Change.org, care adunã peste
160 de milioane de persoane ce
se implicã în gãsirea soluþiilor la
marile probleme cu care se con-
fruntã societatea actualã. De pre-
cizat cã mãsura a fost legiferatã
dupã doar patru luni de la iniþierea
proiectului. Comisia Europeana
pregãteºte acum o „strategie pen-
tru economia circularã” care in-
clude ºi lupta contra risipei alimen-
tare ºi lanseazã o consultare pu-
blicã pentru a culege pãrerile ce-
tãþenilor pe aceastã problematicã.

Multe întrebãri
îºi aºteaptã
rãspunsuri

Faptul cã trebuie sã umblãm la
comportamentul nostru alimentar
þine de mai mulþi factori, iar o

eventualã ameliorare a stãrii actua-
le, când încã aruncãm alimentele
ce ne expirã prin frigidere, va fi de
duratã. Lanþul comercial prin care
furnizorii, supermarketurile ºi
clienþii finali sunt legaþi ne aratã cã
va fi foarte greu sã fie convinºi,
unii sau alþii, sã accepte riscurile
unei redistribuirii a alimentelor afla-
te în prag de expirare. Concret,
atunci când un aliment se apropie
de termenul de valabilitate, repre-
zentanþii supermarketului sunã fur-
nizorul ºi, de regulã, îi propun
douã variante – fie se va face o
promoþie, de genul 1+1 gratis, fie
se va ridica produsul la data expi-
rãrii ºi va fi trecut pe pierdere în
sarcina producãtorului, urmând sã
se decidã ulterior modalitate de
scoatere din stocul valoric.

Aºadar, dacã mezelurile sau
produsele din lapte mai au 4-5 zile

pânã la expirare, cine oare îºi va
asuma predarea lor cãtre alþi be-
neficiari, decât clienþii iniþiali ai ma-
gazinelor? Supermarketurile vor
spune cã mai pot micºora din pier-
dere, dacã ar fi lãsate sã vândã
pânã în ultima zi de valabilitate a
produselor, iar furnizorii ar fi ºi ei
mulþumiþi cã nu le se întoarce mar-
fa deja facturatã. Cine îºi va asu-
ma transportul acestor alimente?
În primul rând, sunt cheltuieli de
logisticã, ce se vor regãsi, în cele
din urmã, în creºterea preþului la
raft. În al doilea rând, dacã la ca-
pãtul lanþului comercial, un om sau
un animal din grãdinile zoologice
se vor intoxica alimentar, cine va

rãspunde? Producãtorul sau su-
permarketul de unde s-a ridicat
marfa? O cumpãtatã punere în
ordine a rãspunsurilor la aceste

întrebãri va fi beneficã, cu condi-
þia sã nu se genereze un circuit
vicios, în care preþurile sã creas-
cã, iar consumatorii finali sã fie
pãcãliþi. ªi mai e un amãnunt,
tipic nouã. Sã fim realiºti, în
spitale, creºe, centre de pla-
sament, în grãdini zoologice ºi
adãposturile canine, angajaþii
fac prima triere a alimentelor
ºi apoi mai ajunge ce trebuie
ºi cât trebuie la bieþii oameni
sau nevinovatele patrupede!

„De vinã este
infrastructura”
Alimentele aruncate în Româ-

nia reprezintã 2,55% din totalul ri-
sipei la nivel UE. Deºi este una
dintre cele mai sãrace þãri din UE,
cu peste 40% din locuitori în pra-
gul sãrãciei, România se aflã pe
locul 10 din 27 de þãri analizate

de Eurostat, în anul 2015.
Cercetãrile din ultimii ani aratã

cã mâncarea ajunge la groapa de
gunoi fie din cauza excesului de

consum, în þãrile cu economie
puternicã, fie din cauza condiþiilor
economice sau meteorologice ne-
favorabile, însã pierderile sunt si-
milare. Studiile aratã cã cele 30
de procente din producþia
mondialã, care se aruncã în fie-
care an, ar putea acoperi de trei
ori necesarul de hranã pentru
populaþia globului. Valoarea
pierderilor este, în fiecare an, de
ºase ori mai mare decât cea a aju-
toarelor pentru dezvoltare, iar Co-
misia Europeanã atrage atenþia cã,
în lipsa unor mãsuri adecvate ºi
urgente, pierderile alimentare ar
putea creºte cu 40% pânã în 2020.

Deputatul Florin Alexe, iniþiato-
rul proiectului de lege anti-risipã,
susþine cã, din nefericire, risipa de
hranã creºte de la an la an. Cifre-
le pe care le deþine de la Autorita-
tea Naþionalã Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Alimentelor,

care primeºte informãri pe-
riodice în acest sens, sunt
îngrijorãtoare: spre exemplu,
numai pentru un sub-produs,
cantitatea de alimente dis-
truse a crescut cu 2 milioa-
ne de kg, într-un singur an,
de la 15 la 17 milioane de
kg. Legat de pierderile înre-
gistrate în sectorul alimen-
tar, deputatul Florin Alexe
are o explicaþie clarã: de vinã
este, în primul rând, infras-
tructura. Acest proiect poa-
te avea succes doar dacã
societatea, reprezentatã de
ONG-uri, ºi industria – pro-
ducãtori, distribuitori, retaileri
– pot sta la aceeaºi masã ºi

pot conlucra în rezolvarea acestei
situaþii, pentru reducerea realã a
risipei alimentare, crede deputatul
Florin Alexe.

cheltuielile logistice generate de mutarea pro-
duselor din supermarket la alte unitãþi consu-
matoare, cine va rãspunde în faþa legii de even-
tuale incidente sanitar-medicale ivite la con-
sumatorii finali, cine va garanta cã un circuit,
aparent legal, cel al procesului-verbal de dis-
trugere a alimentelor expirate, nu va fi folosit
cu preponderenþã, în detrimentul producãto-
rilor? Sunt doar câteva întrebãri pertinente,
ce-ºi aºteaptã clarificãri cât mai urgent.
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Cel mai controversat (acoperind o întinsã
gamã a sentimentelor omeneºti, de la adora-
þie la detestare) politician italian din ultima ju-
mãtate de veac, concurând, prin longevitate
la pupitrul unui guvern cu Benito Mussolini,
Silvio Berlusconi îºi serbeazã azi, în somptu-
oasa sa reºedinþã de la Arcoli, cei 80 de ani.
S-au fãcut anticipãri numeroase, îndeosebi
din partea fanilor ce n-au abandonat „clanul”
depopulat totuºi în ultimii trei ani, în privinþa
fastului cu care cel ce se autodefinea într-un
interviu de ieri „un Patriarh fericit” (fãcând
aluzie cu predilecþie la propria-i familie). Unii
pariau pe un eveniment cu profil „naþional”,
ornat în faldurile unei publicitãþi pe care a ºtiut
s-o slujeascã de-a lungul vieþii cu un simþ
aproape sãlbatic, alþii ºi-ar fi dorit un fel de
reuniune de grup (adicã tot de… clan!), mi-
zând încã pe reactivarea „magului” în lumea
politicii peninsulare cãreia i-a fost, pe rând, ºi
demiurg ºi cãlãu.

Pânã la urmã, oricât de surprinzãtor pen-
tru cei ce l-au cunoscut, admirat ori con-
testat, Il Cavaliere, cum era alintat, s-a vã-
zut brusc vizitat de o adiere de înþelepciu-
ne, optând pentru o festivitate restrânsã la
familie ºi, se presupune, cu participarea,
strict formalã ºi scurtã, a doar câtorva din-
tre „piraþii” cu care a navigat, în afaceri ºi
în politicã, pe nava cãreia, se poate spune,
nu i-a lipsit aproape niciodatã o neverosi-
milã cotã de noroc.

Dificultatea de a contura, oricât de liniar,
parcursul biografic al lui Berlusconi nu þine
doar de tumultoasa-i viaþã – familialã, cu trei
matrimonii, 5 copii ºi 10 nepoþi, manageria-
lã ºi, nu în ultimul rând, public-politicã. Cu
atât mai mult cu cât, pornit, de foarte tânãr,

în afaceri imobiliare nici ele lipsite de aspec-
te controversate în materie de legalitate, va
izbândi, la o vârstã încã tânãrã, sã strângã o
avere uriaºã ºi sã-ºi construiascã un impe-
riu, imobiliar mai întâi, apoi mediatic.

Ca mulþi alþi politicieni din ultimele cinci-
ºase decenii, Berlusconi s-a dovedit departe
de clasicele canoane ale acestei „profesii”,
la fel de veche, cum se spune, ca ºi cea pe
care o exprimãm ceva mai …eufemistic.
Cãci n-am putea regãsi în profilul sãu um-
bre din ceea ce vor fi însemnat, la vremea
lor, un De Gaulle, un Kennedy, un Mitte-
rand, un Adenauer, un Schmidt ori un Rea-

gan? Mai curând resturi ale unor figuri ceva
mai sinistre, cu intemperanþa sa pentru Pu-
terea Absolutã ºi, de aici, pentru diktat (nu
întâmplãtor amic declarat al lui Gaddhafi ori
al lui Putin), uzul hulpav al unei retorici in-
flamante ºi care, totuºi, i-a umplut pieþele
electorale, sub semnul unui narcisism nu o
datã aproape maladiv.

Fiindcã, în ciuda atâtor controverse, pro-
cese, contestaþii ºi, mai ales, a atâtor gafe ce
i-au marcat cariera politicã, Berlusconi a
marcat, mai profund decât se crede, destinul
politic ºi istoric al Italiei în ultimele decenii.

A descins în piaþa politicã de pe ecranele

propriilor televiziuni cu vigoarea unui aven-
turier dar care chiar îmbrãca, pe moment,
veºmintele unui Cavaler ieºit dintr-un basm
spre a face aºteptata ordine. I-a folosit, fi-
reºte, momentul istoric (rãsunãtorul succes
al campaniei judiciare milaneze „Mani Puli-
te”) cu precaritãþi vãdite, din care s-a sus-
tras cu o abilitate de pãpuºar genial, dacã
þinem seama de faptul cã victima supremã
avea sã fie vechiul sãu amic Bettino Craxi. A
ºtiut însã mai ales sã exploateze cu maxi-
mum de câºtig precaritatea unei stângi afla-
te într-un colaps din care pare sã nu fi ieºit
nici pânã astãzi.

Nu ºtim ce va face Berlusconi de mâine
încolo. Optimismul temperamental nu l-a
abandonat. Ieri declara cã va ridica încã o
„scãriþã” spre a reurca în „ºaua” politicii,
teama însã de a se regãsi într-o cãruþã stri-
catã pare a-l tempera. Inteligent – nimeni nu
i-a negat aceastã facultate pe care probabil
doar ºiretenia ºi intuiþia câºtigului i-au sur-
clasat-o -, personal cred cã mai curând se
va retrage, de data aceasta. Spre asta ºi în-
clina în interviul amintit în care mãrturisea
cã la vârsta sa se simte un Patriarh fericit ºi
cã i se pare potrivit sã-ºi vegheze mai în-
deaproape propriul clan al familiei decât cel
al unei politici pentru care a cheltuit enorm.

Place ori nu, Berlusconi aparþine deja unei
istorii cãreia i-a adãugat ºi propria sa legen-
dã. Iar faptul cã nu toate legendele sunt plã-
cute, e cert cã fiecare îºi conservã un nimb
al sãu de miracol.

Silvio Berlusconi:Silvio Berlusconi:Silvio Berlusconi:Silvio Berlusconi:Silvio Berlusconi:
un „Patriarh” la ceasul Soroculuiun „Patriarh” la ceasul Soroculuiun „Patriarh” la ceasul Soroculuiun „Patriarh” la ceasul Soroculuiun „Patriarh” la ceasul Sorocului

Mai multe familii dezavantajate
social din judeþul Dolj, aflate în gri-
ja Asociaþiei Vasiliada, vor primi spri-
jin din partea magazinului de brico-
laj Leroy Merlin, constând în mate-
riale de construcþii ºi de amenajãri
interioare. Acestea vor fi donate unui
numãr de 20 de familii aflate în difi-
cultate în cadrul Programului de
sprijin pentru copil ºi familie, deru-
lat de Asociaþia „Vasiliada”.

„Gestul magazinului Leroy Mer-
lin din Craiova reprezintã, pe de o
parte, o formã concretã de ajutorare

Program de sprijin pentru copil ºi familie,
derulat de Asociaþia „Vasiliada”

a familiilor care au nevoie de sprijin,
dar poate fi ºi un factor motivaþional
pentru alte companii de a se implica
în programe de responsabilitate so-
cialã”, a declarat pr. Adrian Stãnuli-
cã, preºedintele Asociaþiei „Vasiliada”.

15 ani de activitate filantropicã
«Ne-am adresat Asociaþiei „Va-

siliada” ºi nu este prima datã când
ni se rãspunde acestui apel. Sun-
tem o familie numeroasã ºi avem
prea puþine posibilitãþi, astfel încât
sã ne putem descurca singuri.

Mulþumim Asociaþiei Vasiliada ºi re-
prezentanþilor magazinului Leroy
Merlin pentru cã înþeleg nevoile
noastre, pentru cã ne sunt alãturi
ºi pentru cã ne ajutã sã putem duce
o viaþã mai bunã», a mãrturisit unul
dintre beneficiarii acestui sprijin.

De 15 ani, Asociaþia „Vasiliada”
oferã sprijin comunitãþilor ºi per-
soanelor din sud – vestul Româ-
niei aflate în dificultate, dezvoltând
în beneficiul acestora numeroase
parteneriate cu instituþii publice sau
private. În activitatea de susþinere

a familiilor dezavantajate social,
Asociaþia „Vasiliada” promoveazã
modele de parteneriat cu reprezen-

tanþi ai mediului privat, încurajând
astfel responsabilitatea faþã de se-
menii aflaþi în dificultate.

Guvernul a suplimentat, în ºedinþa de ieri, cu
500 de milioane de lei fondurile pentru Programul
Prima casã pentru acest an, introducând ºi varian-
ta garantãrii pentru o nouã locuinþã, care sã fie
mai mare sau mai valoroasã decât prima.

„În cadrul proiectului de act normativ supus
aprobãrii se propune suplimentarea cu 500 milioa-
ne lei a plafonului total al garanþiilor care pot fi
emise în anul 2016 în cadrul Programului Prima
casã. Necesarul de plafon a fost estimat în funcþie
de datele privind volumul solicitãrilor aflate în di-
verse stadii de aprobare ºi pre-aprobare, care ex-
ced disponibilul rãmas neutilizat din sumele aloca-
te”, se arãta în nota de fundamentare a proiectului
de hotãrâre de Guvern.

Purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Liviu Iolu,
a spus cã o altã modificare vizeazã posibilitatea de
a se acorda promisiuni de garantare ºi pentru achi-

Guvernul a suplimentat cu 500 de milioane de lei fondurileGuvernul a suplimentat cu 500 de milioane de lei fondurileGuvernul a suplimentat cu 500 de milioane de lei fondurileGuvernul a suplimentat cu 500 de milioane de lei fondurileGuvernul a suplimentat cu 500 de milioane de lei fondurile
pentru Programul Prima casã pentru acest anpentru Programul Prima casã pentru acest anpentru Programul Prima casã pentru acest anpentru Programul Prima casã pentru acest anpentru Programul Prima casã pentru acest an

ziþia unei noi locuinþe, þinând cont de faptul cã be-
neficiarii care au achiziþionat sau construit o lo-
cuinþã prin program pot achiziþiona o nouã locuin-
þã, cu condiþia ca aceasta sã fie cu o suprafaþã
utilã sau o valoare mai mare în raport cu prima.

Ultima oarã plafonul a fost suplimentat în luna
mai a acestui an, tot cu 500 de milioane de lei.

De la lansarea Programului în anul 2009 pânã la
finele lunii iunie 2016, au fost acordate 193.012
garanþii, în valoare totalã de 16,44 miliarde lei, pen-
tru finanþãri în valoare de 32,88 miliarde lei. De la
începutul anului 2016 pânã la finele lunii iulie au
fost acordate 23.696 garanþii, în valoare totalã de
2.187,3 milioane lei.

În cadrul Programului, rata creditelor neperfor-
mante este de 0,3%, în totalul garanþiilor acorda-
te, pânã în prezent fiind executate 475 garanþii cu
o valoare de 40,5 milioane lei. (Mediafax)
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Catalogul absolvenþilor Facultãþii
de Electrotehnicã din Craiova –
Secþia „Maºini ºi aparate electrice”
– promoþia 1976 este foarte strict:
37 de tineri ingineri au plecat în
carierã, prima datã în stagiaturã,
aºa cum erau vremurile. Ieri, la
întâlnirea de 40 de ani, din pãcate
zece dintre ei nu au mai putut rãs-
punde „prezent”, memoria fiindu-
le cinstitãde cei prezenþi.

Unii nu s-au vãzut de ani de zile,
cel mai bun exemplu fiind cel al
prof.ing. Cornel Mãnescu, plecat
în Franþa, la Nîmes, în 1988, care
a þinut sã precizeze: «La mine a
fost o problemã. Eram inginer la
„Electroputere”, s-a ivit o oportu-
nitate de a pleca în Maroc, patru
ani am profesat acolo, de aceea am
fost cadru didactic la fostul Liceu
Industrial nr.1 din Craiova, actua-
lul „Traian Vuia”. Au fost mai multe
probleme în acei ani, practic am
fost obligat sã emigrez, dar, pânã
la urmã, am fãcut o carierã în
Franþa, iar ceea ce s-a întâmplat
atunci a fost un pas în faþã pentru
mine. Mã mândresc cu familia mea
– trei copii ºi cinci nepoþi – ºi o
activitate didacticã ºi ºtiinþificã
plinã. Am fost, pânã anul trecut,
profesor acolo, când am ieºit la
pensie. Mã întorc, oricând, cu plã-
cere în Craiova, cu atât mai mult
cu cât avem – atât eu, ºi cât soþia
– pãrinþii aici. Este pentru prima
datã când îi revãd pe cei cu care
am împãrþit ºi bune ºi rele. Le

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Moment emoþionant, ieri, la Facultatea de Inginerie Elec-
tricã a Universitãþii din Craiova. Promoþia 1976 a Secþiei
„Maºini ºi Aparate Electrice”, din cadrul Facultãþii de Elec-
trotehnicã, denumirea de atunci a instituþiei de învãþãmânt
superior, a þinut sã celebreze momentul, cu atât mai mult cu
cât este vorba despre prima generaþie care a finalizat cursuri-
le în sediul nou, în acei ani, al Facultãþii de Electrotehnicã.
Atât studenþii de atunci, cât ºi unul dintre asistenþii universi-
tari, aflat la începutul carierei, au depãnat amintiri ºi s-au gân-
dit la cei care au plecat în altã lume.

La ªcoala Gimna-
zialã Specialã „Sf.
Mina” din Craiova
are loc  a treia
întâlnire a celor
implicaþi în proiec-
tul Erasmus +
„mRIDGE – Using
mobile techology to
improve policy
Reform for Inclusi-
on of Disadvantaged
Groups in Educa-
tion”. Activitãþile s-
au desfãºurat la
ªcoala „Sf. Mina”,
instituþie partenerã
în proiect, alãturi de
„Plovdiv University”
(Bulgaria), coordonator, „Spanish University for
Distance Education” Madrid, „Ravensbourne
Higher Education Institution RAVE” Londra,
Universitatea din Craiova, ªcoala primarã „Geo
Milev” din Sadovo (Bulgaria) ºi douã instituþii
– „Secondary Vocational School for Children
with Hearing Disabilities „Prof. Stoyan Beli-

Proiect european, la ªcoala „Sf. Mina”Proiect european, la ªcoala „Sf. Mina”Proiect european, la ªcoala „Sf. Mina”Proiect european, la ªcoala „Sf. Mina”Proiect european, la ªcoala „Sf. Mina” Cursuri la Facultatea de Litere
Universitatea din Craiova, prin intermediul Centrului de Limbi Moderne

„Interlingua”, din cadrul Facultãþii de Litere, organizeazã cursuri de pregã-
tire în vederea promovãrii examenului IELTS. Acestea vor începe pe 4
octombrie 2016, au o duratã de 50 de ore, cu un tarif de 500 de lei.
Înscrierile se efectueazã pânã pe 3 octombrie, fiind necesarã completarea
unei cereri „tip”, depusã la secretariatul Facultãþii de Litere sau trimisã pe
adresa de e-mail interlinguacraiova@yahoo.com.Susþinerea examenului,
organizat de British Council, în colaborare cu Universitatea din Craiova, va
avea loc pe 3 decembrie 2016, la instituþia de învãþãmânt superior craio-
veanã. Mai multe informaþii pot fi obþinute la http://cis01.central.ucv.ro/
litere/structura/centru-de-limbi-moderne-interlingua.html.

nov”, „Regional
Industrial Asso-
ciation – Smolyan
Plovdiv Municipa-
lity”, ambele din
Plovdiv. „Scopul
acestui proiect
constã în crearea
unor resurse
digitale de învãþa-
re pentru dispozi-
tive mobile, cu
scopul de a
îmbunãtãþi
integrarea ºcolarã
a elevilor deza-
vantajaþi în
sistemul de
învãþãmânt.

Utilizarea tehnologiilor moderne de clasã este
destinatã copiilor ºi fãrã sprijinul Consiliului
Judeþean Dolj, al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi al Casei Corpului Didactic
Dolj nu puteam reuºi”, a precizat prof.
Eugenia Pascu, director al ªcolii Gimnaziale
Speciale „Sf. Mina”.

mulþumesc tuturor cã suntem îm-
preunã».

Amintiri, amintiri…
Promoþia acelui an a fost cea care

a dat persoane cu succese în acti-

vitate, fie ea personalã, fie profesi-
onalã. I-am întrebat pe câþiva din-
tre tinerii de atunci, maturii de acum,
despre amintirile acelor ani, iar rãs-
punsurile nu au întârziat sã aparã.
„Au fost ani frumoºi. Þin minte cã,
atunci când nu mergeam la ore –
deh,pãcatele tinereþii! –, o rugam pe
colega noastrã Ancuþa Dumitres-
cu (prezentã în salã – n.r.) sã ne
scrie cursurile în dublu sau triplu
exemplar, cu coli de indigo, pe ace-
ea vreme nu erau copiatoare, ºi pro-
movam examenele. Ulterior, ne re-
vanºam faþã de prietena noastrã. Þin
minte cã examenul de licenþã l-am
avut cu domnul profesor, pe atunci

asistent, Ion Mircea, cel care se aflã
ºi acum în salã”–Barbu Bãlteanu.

«Nici nu ºtiu când au trecut atâ-
þia ani. Avem în spate o experienþã
îndelungatã, cu realizãri atât pe plan
profesional, cât ºi personal. Dacã mã
întrebaþi de cele mai frumoase amin-
tiri, vã spun cã acestea sunt legate
de sesiunile de examen, fiindcã
atunci eram mult timp împreunã. Ca
materii, cu toþii aveam dificultãþi la
„maºini electrice”, „mãsurãri elec-
trice” ºi „acþionãri electrice”, dar, de
fapt, disciplinele care ºi-au pus am-
prenta asupra carierei noastre» –
prof.univ.dr. Maria Brojboiu, fost
decan al Facultãþii de Electrotehni-

cã, la începutul anilor 2000.
«Þin minte cã, împreunã cu un

coleg, Toma George, plecat, din
pãcate, dintre noi de curând, am
realizat, îndrumaþi de domnul pro-
fesor Cioc, împreunã cu trei ingi-
neri de la „Electro”, un motor des-
tinat industriei zahãrului, care a in-
trat, ulterior, în producþie de serie.
Atunci, fiecare student a primit echi-
valentul a trei burse, iar inginerii câte
trei salarii. Pentru noi a fost ceva
extraordinar»–Dumitru Þapu.

„Sunt onorat cã le-am fost
profesor”

Atunci, actualul prof.univ.dr.ing.

Ion Mircea era tânãr asistent ºi, aºa
cum am amintit, îndrumãtor de pro-
iecte. Dupã 40 de ani, acesta îºi
aminteºte: „Eram la începutul ca-
rierei. Venisem prin 1972-1973,
când începea construcþia turnului
Facultãþii de Electrotehnicã, pe care,
de atunci, îl ºtie toatã lumea. Aveam
probleme cu þinerea cursurilor de
laborator, dotarea fiind cea care era
în acea perioadã, iar studenþii ne-au
ajutat foarte mult. Cei pe care îi
vedeþi astãzisunt componenþii pri-
mei promoþii care a finalizat cursu-
rile în noua, pe atunci, clãdire a Fa-
cultãþii de Electrotehnicã. Sunt ono-
rat cã le-am fost profesor”.
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Operã în cinci acte (ºase tablouri),
pe un libret de Josephe Méry ºi Camil-
le du Locle, dupã tragedia lui Friedrich
Schiller, „Don Carlo” i-a fost solicita-
tã compozitorului de Opera din Paris –
unde a ºi avut premiera la 11 martie
1867. Verdi a revenit apoi asupra lu-
crãrii sale, dãruind contemporanilor ºi
o versiune în italianã, prezentatã la Scala
din Milano la 10 ianuarie 1884. Astfel,
opera „Don Carlos” comandatã de
francezi va fi denumitã în þara lui Verdi
„Don Carlo”, titlu care o consacrã
astfel posteritãþii.

Povestea are ca punct de pornire
situaþia politicã ºi socialã din Europa
secolului al XVI-lea. Cãsãtoria tânãru-
lui Carlo, fiul regelui Filip al II-lea, cu
prinþesa Elisabeth de Valois, fiica rege-
lui Henri al II-lea, are drept scop adu-
cerea pãcii între Franþa ºi Spania, afla-
te în rãzboi. În ciuda aºteptãrilor, cei
doi se îndrãgostesc, însã regele Spa-
niei se împotriveºte dorinþei tinerilor,
cãsãtorindu-se el însuºi cu frumoasa
prinþesã. Istorie, politicã, religie, dra-
goste se împletesc ingenios într-un
subiect care conþine ºi o mare parte de
ficþiune. Acurateþea istoricã e relativã,
iar modificãri importante apar pânã ºi
faþã de textul lui Schiller.

Regizorul Rareº Zaharia:
„Va fi un eveniment remarcabil!”
Montarea de la Opera Românã Cra-

iova – cu douã distribuþii care includ
mari nume ale scenei lirice europene,
alãturi de Orchestra, Corul ºi Baletul
instituþiei – îi aparþine regizorului Rareº
Zaharia, aflat la al treilea proiect aici,
dupã „Otello” (2013) ºi „Sânge Vie-
nez” (2015). «Sunt foarte încântat sã
punem în scenã versiunea în cinci acte
a operei „Don Carlo”, care nu s-a mai
prezentat în România din 1966, când a
avut o distribuþie legendarã, cu Nico-
lae Herlea ºi Elena Cernei, doi dintre
cei mai mari cântãreþi români ai seco-
lului XX. Din acest punct de vedere,
salut curajul Operei Române Craiova
de a prezenta acest titlu, care nu mai
existã în repertoriul teatrelor din Ro-

Basul Sorin Drãniceanu, solist al Operei Române Craio-
va cu o vastã experienþã, a cãrui carierã cuprinde interpreta-
rea a numeroase roluri, spune cã a primit rolul Filip al II-lea,
regele Spaniei, ca pe un… cadou, având în vedere cã în oc-
tombrie îºi sãrbãtoreºte ziua de naºtere. „Ce cadou mai fru-
mos puteam primi decât acest rol, la care visez de foarte mult
timp, un rol de maturitate artisticã ºi cãruia, iatã, i-a venit
rândul la a-l crea ºi a-l aduce în scenã. Mã bucur cã am alãturi
colegi de pe mari scene din Europa ºi din þarã ºi vã asigur cã
vom prezenta un spectacol despre care se va vorbi multã
vreme de-acum încolo”, a declarat artistul.

„Este un rol de vis pentru mine ºi aº vrea sã-l dedic unuia
dintre profesorii mei, care a fost un mare Don Carlo – maes-
trul Cornel Stavru”, a mãrturisit, ieri, la Craiova, tenorul Hec-
tor Lopez (Cluj-Napoca), cel care va interpreta rolul Don
Carlo, infante de Spania. Hector Lopez a început studiile
muzicale la Conservatorul Naþional din Mexico City, unde a
studiat violoncel, saxofon, dirijat ºi canto, ºi a fost aplaudat
pe scene din Mexic, S.U.A., Spania, Italia º.a. Este vechi
colaborator al Operei craiovene, cu roluri în „Aida” de Verdi,
„Turandot” de Puccini ºi nu numai.

Un alt invitat de marcã al Operei Române Craiova pentru
premiera „Don Carlo” este baritonul ªerban Vasile (Bucu-
reºti), în rolul Rofrigo, marchiz de Posa. „Este o provocare
pentru mine acest rol. Este unul dintre rolurile pe care mi-am
dorit tot timpul sã le cânt. Mulþumesc Operei din Craiova cã
încearcã sã aducã o flacãrã nouã în muzica din România.
Aplaud ºi susþin acest demers!”, a precizat acesta.

„Rolul Eboli este unul de vis pentru o mezzosopranã. Pen-
tru mine este a doua premierã, pe prima am fãcut-o la Dussel-
dorf”, a declarat mezzosoprana Ramona Zaharia (Germa-
nia), pe care publicul o va putea asculta în reprezentaþia din 5
octombrie. În urmãtoarea, va urca pe scenã Ljubica Vranes
(Serbia), o apariþie aplaudatã la Craiova atât în „Otello” de
Giuseppe Verdi, cât ºi mai ales în „Carmen Rock Version”.

Faþã de textul lui Schiller, în opera verdianã apar modificãri
importante. Unul dintre personajele principale (fascinant, atât
muzical, cât ºi scenic – cel al Marchizului de Posa) este fictiv.
La fel ºi cel al Marelui Inchizitor: funcþia exista, nu însã ºi
personajul descris în opera lui Verdi. Acestuia din urmã îi dau
viaþã baºii Kakhaber Shavidze (Georgia) ºi Dragoljub Ba-
jic (Serbia). „Este a treia mea prezenþã la Craiova ºi întot-
deauna mã simt foarte bine aici. Este foarte rar sã ai într-un
singur loc atâtea voci excepþionale! Cântãm o operã italianã ºi
nu putem sã fim decât bucuroºi cã avem un maestru dirijor
din Italia”, a apreciat artistul sârb. Nici Kakhaber Shavidze nu
se aflã la prima colaborare cu Opera craioveanã: a realizat
aici, în 2014, rolul Il Commendatore din „Don Giovanni” de
W.A. Mozart.
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Opera Românã Craiova deschide stagiunea 2016-2017 cu pre-
miera „Don Carlo” de Giuseppe Verdi, care va fi prezentatã pe 5
ºi 8 octombrie, de la ora 19.00, pe scena Cercului Militar. Specta-
colul regizat de Rareº Zaharia, cu o scenografie semnatã de Bar-
bara del Piano (Franþa), îl va avea la conducerea muzicalã pe
maestrul Walter Attanasi (Italia), recent cooptat în echipa artis-
ticã a instituþiei ca dirijor permanent. Ca ºi „Simon Boccane-
gra”, un alt important titlu verdian adãugat repertoriului Operei
craiovene în luna februarie a acestui an, „Don Carlo” nu se mai
regãseºte, în prezent, pe afiºul nici unui teatru din România. În
plus, spectacolul are o dublã distribuþie internaþionalã, cu artiºti
din Rusia, Germania, Georgia, Cehia, Serbia ºi, desigur, Româ-
nia. Motive suficiente – considerã reprezentanþii instituþiei – sã
se bucure de mare succes la public! Unul anticipat, având în ve-
dere nu numai solicitãrile numeroase de bilete, ci ºi invitaþia, în
martie 2017, într-un turneu cu patru reprezentaþii în Germania.

mânia. Ultima datã s-a cântat la Cluj-
Napoca, în urmã cu câþiva ani, dar
montarea data de vreo 20 de ani ºi era
versiunea în patru acte», a precizat ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã, re-
gizorul Rareº Zaharia. „Va fi un eveni-
ment remarcabil, dacã nu chiar eveni-
mentul operistic cel mai important al
anului în România!”, a apreciat acesta.

Scenografia spectacolului aparþine
Barbarei del Piano (Franþa), aflatã la
cea de-a doua colaborare cu Opera
Românã Craiova, dupã crearea deco-
rurilor la „Sânge vienez”, anul trecut.
Cu studii de fashion design, producþie
textilã, pasionatã de muzicã, fotogra-
fie ºi cu un portofoliu de lucrãri de pic-
turã, Barbara del Piano s-a apropiat de
lumea scenei, devenind, în 2009, asis-
tent de costume la Opéra National du
Rhin în Strasbourg. De atunci a asistat
numeroºi creatori.

Maestrul Walter Attanasi – dirijor
permanent, din 15 octombrie a.c.

Premiera „Don Carlo” se bucurã de
prezenþa unui invitat de marcã – maes-
trul Walter Attanasi, „o personalitate
a scenei mondiale”, dupã cum l-a pre-
zentat Antoniu Zamfir, managerul Ope-
rei craiovene. Nãscut în Trieste ºi con-
siderat unul dintre cei mai interesanþi
dirijori ai generaþiei sale, Walter Attanasi
este adesea invitat sã dirijeze lucrãri sim-
fonice ºi de operã pentru prestigioase
instituþii, teatre ºi festivaluri: Teatro alla
Scala din Milano, Arena Verona, Opera
din Roma, Musikverein ºi Konzerthaus
din Viena, Opera de stat din Hamburg,
Colon din Buenos Aires, Opera de Bel-
las Artes din Mexico City, Opera Naþio-
nalã din Praga, Filarmonica din Vilnius,
Opera din Budapesta, sãli de concert din
Japonia º.a.

În cadrul conferinþei de presã de ieri,
Antoniu Zamfir a anunþat cã, în cu-
rând, maestrul Walter Attanasi va face
parte din echipa Operei craiovene: «L-
am cunoscut în luna iunie, când a fost
invitat aici sã dirijeze „Don Pasquale”.
Am descoperit un artist minunat! Pen-
tru cã are o experienþã excepþionalã, va

ocupa, începând cu data de 15 octom-
brie, postul de dirijor permanent al Ope-
rei Române Craiova, având în fiºa postu-
lui ºi atribuþii de director muzical”.

De noua funcþie, dar în special de
lucrul la premiera „Don Carlo”, Wal-
ter Attanasi s-a arãtat deosebit de în-
cântat. „Sunt onorat de aceastã invita-
þie ºi mai ales sunt surprins sã gãsesc
aici o distribuþie de talie mondialã. Sunt,
de asemenea, foarte impresionat de dis-
ponibilitatea soliºtilor de a lucra pânã
la aceste ultime pregãtiri ale premierei,
ca ºi de a cânta ºi a vorbi în italianã”, a
mãrturisit domnia sa.

Singurele reprezentaþii din acest an
Alãturi de Orchestra, Corul ºi Bale-

tul Operei Române Craiova, în dubla
premierã vor evolua soliºtii Sorin Drã-
niceanu / George Andguladze (Geor-
gia) – Regele Filip al II-lea, Hector
Lopez (Cluj-Napoca) – Don Carlos,
ªerban Vasile (Bucureºti) – Rodrigo,
Anda-Louise Bogza (Cehia) / Kari-
na Flores (Rusia) – Elisabeta de Va-
lois, Ramona Zaharia (Germania) /
Ljubica Vraness (Serbia) – Prinþesa
Eboli, Kakhaber Shavidze (Georgia)
/ Dragoljub Bajic (Serbia) – Marele
Inchizitor, Vladislav Popov (Rusia) /
Dragoº Drãniceanu – Un frate, No-
emi Modra (debut) – Tebaldo, Florin
Ormeniºan – Il Conte di Lerma, Ma-
rian Dãbuleanu – Un araldo.

Cele douã reprezentaþii, din 5 ºi 8
octombrie, sunt singurele de care pu-
blicul se va bucura în acest an, moti-
vul fiind indisponibilitatea sãlii Operei
Române Craiova, în prezent închisã,
în aºteptarea începerii lucrãrilor de re-
novare. Spectacolul urmeazã sã fie re-
luat în primãvara lui 2017, când Opera
Românã Craiova a primit invitaþia de
a-l prezenta în Germania. „Vom pãstra
acest titlu în repertoriul nostru cu mare
mândrie. Este un titlu important din
creaþia verdianã, dar probabil comple-
xitatea acestei opere genereazã o tea-
mã în rândul organizatorilor de eveni-
mente de a o monta”, crede managerul
Antoniu Zamfir.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Sistemul cotelor pentru distribui-
rea refugiaþilor la nivelul Uniunii Eu-
ropene va fi menþinut, afirmã Jean-
Claude Juncker, ºeful CE, în timp
ce preºedintele PE, Martin Schulz,
a criticat þãrile est-europene, notând
cã vor solidaritate europeanã în cri-
za cu Rusia, dar nu ºi în cazul imi-
graþiei. “Rãmân ataºat ideii cã tre-
buie sã rãspundem crizei imigranþi-
lor prin solidaritate ºi cu inima”, a
declarat Juncker. La începutul lunii
septembrie, Juncker pãrea sã fi re-
nunþat la ideea distribuirii refugiaþi-
lor conform cotelor obligatorii, no-
tând cã solidaritatea nu poate fi im-
pusã de sus. Însã acum a respins
aceastã interpretare: “Eu am spus cã
mãsurile nu pot fi impuse doar prin
dorinþa celor care vor sã le impunã
ºi cã trebuie sã aducem þãrile est ºi
vest-europene împreunã în aceastã
privinþã”. Întrebat de un jurnalist
dacã nu cumva se amplificã disen-
siunile la nivelul UE pe tema distri-
buirii refugiaþilor, Juncker a explicat:
“ªtim din viaþa personalã cã este ne-
obiºnuit sã iubeºti pe cineva dintr-o
datã. Pentru ajungerea la dragoste,
trebuie sã acordãm timpul necesar”.
Juncker a notat cã premierul Unga-
riei, Viktor Orban, este unul dintre

Obama a desemnat
un ambasador în Cuba,
însã Congresul probabil
va respinge aceastã acþiune

Preºedintele Barack
Obama l-a desemnat pe
Jeffrey DeLaurentis drept
primul ambasador american
în Cuba dupã o pauzã de 55
de ani, în contextul îmbunã-
tãþirii relaþiilor dintre cele
douã state, însã este de
aºteptat ca aceastã acþiune sã
fie respinsã de Congres.
Preºedintele Barack Obama a
declarat cã este “un pas
înainte cãtre o relaþie norma-
lã ºi productivã”, adãugând
cã DeLaurentis este persoana
cea mai calificatã pentru
acest post. Nominalizarea
trebuie sã fie aprobatã de
Senatul american, care este
controlat de republicani, iar
acest lucru pare improbabil,
mai ales în condiþiile opozi-
þiei manifestate de senatorii
americani de origine cubane-
zã, care se opun reluãrii
relaþiilor diplomatice norma-
le cu Havana. Obama ºi
omologul sãu cubanez, Raul
Castro, au cãzut de acord sã
reia relaþiile diplomatice între
cele douã state, întrerupte la
scurt timp dupã revoluþia
comunistã din Cuba. În luna
martie a acestui an, Obama a
vizitat Havana, fiind prima
vizitã a unui preºedinte
american în Cuba în ultimii
88 de ani.

Un solicitant de azil,
împuºcat mortal de Poliþie,
într-un cãmin pentru refugiaþi
din Berlin

Un tânãr solicitant de azil a
fost împuºcat mortal de
Poliþia germanã, în timp ce se
nãpustea cu un cuþit asupra
unui refugiat suspectat de
abuz sexual. Iniþial, Poliþia a
fost chematã în cãminul
pentru refugiaþi pentru a
aresta un alt refugiat în vârstã
de 27 de ani, suspectat de a fi
abuzat într-un parc din
apropiere un copil de 8 ani,
care locuia în acelaºi centru
pentru imigranþi. În momen-
tul în care poliþiºtii conduceau
suspectul încãtuºat în vehicu-
lul de serviciu, un alt refugiat
s-a nãpustit asupra acestuia
cu un cuþit. Conform mai
multor martori, bãrbatul ar fi
putut fi chiar tatãl copilului
agresat. Pentru a împiedica
atacul armat asupra agresoru-
lui, Poliþia a tras cu arma
asupra solicitantului de azil ce
încerca sã atace cu cuþitul
suspectul de abuz sexual,
împuºcându-l mortal. ªeful
sindicatului berlinez al
poliþiºtilor, a declarat cã
agenþii de Poliþie trebuie sã
împiedice ca oamenii sã-ºi
facã singuri dreptate ºi cã
aceºtia încercau sã acþioneze
în faþa unei situaþii periculoa-
se pentru cei implicaþi.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Shimon Peres – Omul care a sperat tot timpul!Shimon Peres – Omul care a sperat tot timpul!Shimon Peres – Omul care a sperat tot timpul!Shimon Peres – Omul care a sperat tot timpul!Shimon Peres – Omul care a sperat tot timpul!

Binecunoscut în lumea întrea-
gã, Shimon Peres a fost validat
de ai lui destul de târziu drept un
virtuos politician, fiind conside-
rat o bunã parte din viaþã drept
un om politic tradiþional. Ca pre-
ºedinte a dobândit dupã multã
vreme statutul de om de stat. ªi
ceea ce conteazã mai puþin pen-
tru lume este însã important pen-
tru istorie. Shimon Peres rãmâ-
ne în istoria Israelului, într-o mã-
surã aparte: face parte din gene-

raþia de pionieri, fondatori ai Is-
raelului, generaþia Ben Gurion,
cea a kibuþurilor. Pacea – con-
cordia cu vecinii –  a fost marea
obsesie a vieþii sale, a dialogat cu
palestinienii, ºtia sã dialogheze la
fel ca mare parte a colegilor sãi
din Partidul Muncii, ºi a fost unul
din partizanii ardenþi ai coabitã-
rii. Seducea, impunea, avea cu-
vânt, memorie, inteligenþã, sur-
pinzând prin memoria reflexelor.
Se spune cã avea o privire ex-

trem de surprinzãtoare. Dialoga
în englezã stãpânind subtilitãþile
limbii, dar ºi în francezã limba
unei þãri pe care o stima. Cu toa-
te acestea avea un forþat accent
polonez. Infatigabil, era capabil
sã nu doarmã timp de mai multe
zile. La decernarea Premiului
Nobel pentru Pace, împreunã cu
Yitzhak Rabin ºi Yasser Arafat, s-
a considerat un imens servitor al
þãrii sale ºi unul dintre ambasa-
dorii ei. Interesant este cã la a
90-a aniversare, fostul premier
britanic, Tony Blair, evocându-i
popularitatea, a spus zâmbind:

„Noi avem regiunea noastrã, voi
îl aveþi pe Shimon Peres”. Con-
stant reales, timp de 50 de ani,
ministru cu o longevitate ineditã
în 12 guverne, de trei ori pre-
mier, nu este o exagerare cã is-
toria sa se confundã cu a Israe-
lului. Avea 25 de ani când l-a în-
tâlnit prima datã pe fondatorul
statului, David Ben Gurion. Nu
îºi imagina atunci cã i se va de-
cerna Premiul Nobel pentru Pace,
rãsplãtindu-i-se dialogul cu egip-
tenii, iordanienii sau palestinienii,
fiind un actor major al Acordului
de la Oslo.

Shimon Peres – 12 momente importante

2 august 1923 – Shimon Peres se naºte la Vichneva, în Polonia,
(actualmente în Belarus)

1934 – Soseºte în Palestina, teritoriu aflat sub mandat britanic
1959 –Este ales în Knesset
1959-1965 – Vice-ministru al Apãrãrii
1968 – Secretar general al Partidului Muncii, rebotezat Avoda
1984-1986 – Prim-ministru
13 septembrie 1993- Semnatar al Acordului de la Oslo în calitate de

ministru al Afacerilor Externe
1994 – Este recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace, alãturi de

Yasser Arafat ºi Yitzhak Rabin
4 noiembrie 1995 –Este asasinat Yitzhak Rabin
4 noiembrie 1995-18 iunie 1996 – Prim-ministru
2007-2014 – Preºedinte
28 septembrie 2016 – Moare la Ramat Gan, lângã Tel-Aviv

Nicolas Sarkozy a declarat cã, în cazul în care
câºtigã alegerile prezidenþiale franceze din 2017,
este dispus sã ofere Marii Britanii ºansa de a anula
procesul de Brexit prin negocierea unui nou tra-
tat privind UE, relateazã cotidianul Financial Ti-
mes. Sarkozy a declarat cã noul tratat s-ar con-
centra pe reformarea zonei Schengen, ar restric-

Jean-Claude Juncker: Cotele pentru refugiaþi rãmân
principalii critici ai iniþiativei privind
refugiaþii, amintind cã planul de dis-
tribuire a extracomunitarilor a fost
aprobat de Consiliul Uniunii Euro-
pene. “Nu este vina Uniunii Europe-
ne, ci a statelor membre pentru eºe-
cul în privinþa refugiaþilor”, a preci-
zat Juncker, citat de EUObserver. La
rândul sãu, preºedintele Parlamen-
tului European, Martin Schulz, a cri-
ticat dur þãrile central ºi est-europe-
ne, denunþând referendumul orga-
nizat de Ungaria ºi acuzând cã Vik-
tor Orban induce în eroare alegãto-
rii, divizând UE. “Uniunea Europea-
nã se bazeazã pe compromis, nu pe
confruntare. Europa a fost mereu
puternicã ºi a existat un spirit al uni-
tãþii. Þãrile est-europene cer solida-
ritate în privinþa dezvoltãrii econo-
mice, în criza cu Rusia, dar refuzã
solidaritatea când vine vorba de re-
fugiaþi. Solidaritatea este un princi-
piu, nu este selectivã”, a argumentat
Schulz. Consiliul Uniunii Europene
a stabilit, în septembrie 2015, sã dis-
tribuie pe bazã de cote 160.000 de
refugiaþi extracomunitari ajunºi în
spaþiul UE. România, Cehia, Slova-
cia ºi Ungaria au votat, în Consiliul
UE pentru Justiþie ºi Afaceri Inter-
ne, împotriva sistemului de relocare

a imigranþilor conform unor cote
obligatorii, dar schema a fost apro-
batã. Dupã atentatele comise la Pa-
ris în noiembrie 2015, Polonia a sem-
nalat cã nu va mai primi refugiaþi.
Zilele trecute, Robert Fico, premie-
rul Slovaciei, þarã care deþine în pre-
zent preºedinþia Consiliului UE, afir-
ma cã sistemul cotelor obligatorii de
distribuire a refugiaþilor “s-a înche-
iat din punct de vedere politic”, de-
oarece divizeazã þãrile Uniunii Euro-
pene. “Sistemul cotelor divizeazã în
mod clar Uniunea Europeanã, cred
cã s-a încheiat din punct de vedere
politic”, a declarat Robert Fico.
“Ceea ce au þãrile Grupului Viºegrad

- Slovacia, Cehia, Ungaria ºi Polo-
nia - spun de peste un an ºi jumãtate
a devenit acum politica oficialã a UE.
Oricine vrea divizarea Europei va
menþine pe masã sistemul cotelor;
cine vrea sã uneascã Europa trebuie
sã propunã un nou concept de com-
batere a migraþiei ilegale”, a insistat
Fico, a cãrui þarã deþine preºedinþia
semestrialã a Consiliului UE. Recent,
cancelarul Germaniei, Angela Mer-
kel, a admis cã a eºuat în impunerea
sistemului cotelor obligatorii de dis-
tribuire a refugiaþilor la nivelul UE,
propunând þãrilor central ºi est-eu-
ropene sã dea dovadã de o “solidari-
tate flexibilã”.

Nicolas Sarkozy, dispus sã ofere Marii Britanii
ºansa de a anula procesul de Brexit

þiona prerogativele Comisiei Europene ºi ar sus-
penda negocierile de aderare cu Turcia. Candi-
datul prezidenþial a precizat cã, imediat dupã ale-
gerea sa, ar încerca sã obþinã sprijinul cancela-
rului german Angela Merkel în favoarea acestui
proiect ºi apoi ar zbura la Londra pentru a oferi
britanicilor opþiunea de a vota din nou în ceea ce

priveºte apartenenþa la UE. “Însã de aceastã datã
nu la vechea Europã, ci la noua Europã. Dacã
da, atunci cu atât mai bine. Pentru cã nu putem
accepta sã pierdem a doua cea mai mare econo-
mie a Europei, în timp ce noi negociem cu Tur-
cia în privinþa aderãrii la UE. ªi dacã nu, atunci
este cu adevãrat nu”, a afirmat Sarkozy.
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METEO

Parþial
înnoratjoi, 29 septembrie - max: 25°C - min: 10°C

$
1 EURO ........................... 4,4493 ............. 44493
1 lirã sterlinã................................5,1508....................51508

1 dolar SUA.......................3,9660........39660
1 g AUR (preþ în lei)........168,9522.....1689522

Cursul pieþei valutare din 29 septembrie 2016 - anunþat de BNR
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Avatar

Se difuzeazã la HBO, ora 15:00

200 de ani în viitor, Jake, un
veteran de rãzboi paralizat,
este adus împreunã cu alþi
pãmânteni pe planeta Pandora.
Aceasta este locuitã de o rasã
umanoidã, Na'vi, o veche
civilizaþie deloc încântatã de
oaspeþi. Jake ºi semenii sãi
trebuie sã lupte pentru a-ºi gãsi
locul pe luxurianta Pandora ºi
între timp tânãrul se îndrãgos-
teºte de Neytiri, o localnicã...

Hardwired

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Dupã un tragic accident - în
care soþia lui, însãrcinatã, îºi
pierde viaþa - Luke Gibson
(Cuba Gooding Jr.) devine
complet amnezic. Un nou
prototip tehnologic de la Hexx
Corporation – un cip – este
implantat în creierul lui Luke.
Acest cip îi salveazã viaþa, dar
în curând Luke constatã cã
aceastã nouã tehnologie vine
cu un preþ ºi cã Hexx Corpora-
tion are planuri sinistre în
legãturã cu noul dispozitiv...

50/50

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   01:00

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

sursa: cinemagia.ro

JOI - 29 septembrie

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Lumea ºi noi
10:00 Ardeleni la Auschwitz (R)
11:00 Detectiv fãrã voie
2001, România, Acþiune
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin culturã
18:00 Lozul cel mare
18:30 Oameni cu minte
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Amintiri despre infern
21:30 Amintiri despre infern
22:10 Revolta Generaþiei X
2005, SUA, Comedie, Dramã
00:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
01:00 Detectiv fãrã voie (R)
2001, România, Acþiune
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Amintiri despre infern (R)
03:15 Amintiri despre infern (R)
03:40 În grãdina Danei (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã (R)
05:35 Ardeleni la Auschwitz (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

Europei
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Piersic Show
13:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:55 Carpaþii, Plãmânul

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

Adrian Cioroianu
18:00 Ora de ºtiri
18:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
19:00 Fãrã compromisuri
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Se rezolvã...amigo
1972, Spania, Comedie,

Western
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:00 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Piersic Show (R)

TVR 2

07:50 Bãiatul din oglindã
09:10 Rãzboiul nasturilor
11:00 Marþianul
13:20 Atlantida: Imperiul dispãrut
15:00 Avatar
17:40 Star Wars: Trezirea Forþei
20:00 Hackathon
21:30 Detaºare
23:25 Scrisori din Iwo Jima
01:45 Domniºoara Meadows
03:10 Hitman: Agent 47
04:45 Liga dreptãþii: Zei ºi monºtri

HBO

07:00 ªtirile PROTV
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun romanii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Fotbal UEL: Steaua

Bucureºti – Villareal FC
22:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:00 ªtirile Pro Tv
23:30 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
00:30 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:45 I Like IT (R)
05:15 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile PROTV

PRO TV

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

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In aºteptarea dragostei
18:00 Intrigi în Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relaþiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Povestea lui Esther

Costello
14:15 Cowboy (R)
16:15 La bloc
18:30 Ptiu!
20:30 Hardwired
22:30 Proiect: Cobra II
00:30 Bãieþii care fac istoria
02:45 Tatã în stil american
03:30 Aventurile lui Jackie Chan
04:15 Cine A.M.
06:45 Ptiu! (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 50/50
2011, SUA, Comedie, Dramã
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

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

bine
20:30 Lupta virtualã
1995, SUA, Acþiune
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Lupta virtualã (R)
1995, SUA, Acþiune
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

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

Osmanlispor - Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal UEFA Europa

League: Steaua - Villarreal
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:45 Fotbal UEFA Europa

League: Steaua - Villarreal
21:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:45 Fotbal UEFA Europa

League: Steaua - Villarreal
23:00 Fight Night Braºov:

"Urmaºii lui Dracula"
00:00 Fotbal UEFA Europa

League: AS Roma - Astra Giurgiu

SPORT.RO
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ANUNÞ LICITAÞIE

1. Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul
de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primãria Comunei Teslui,
strada Unirii, nr. 26, comunã Teslui, jud Dolj, telefon 0786.421.968, fax 0251-456.606, email
primariateslui@yahoo.com .

2. Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea ºi identificarea bunului
care urmeazã sã fie concesionat: Primãria Comunei Teslui, judeþul Dolj, scoate la licitaþie publi-
cã deschisã Concesionare luciu de apã ’’Balta Teslui ” în suprafaþã de 27.220 mp ºi a unei
suprafeþe de 2780 mp teren aferent acesteia proprietate înscrisã în CF nr. 31766 UAT Teslui,
aparþinând Comunei Teslui, amplasatã în extravilanul localitãþii Teslui, satul Coºereni, T28
P1171, jud Dolj pentru realizarea unei investiþii de reabilitare, modernizare ºi exploatare în
siguranþã a acestui luciu de apã.

3. Informaþii privind documentaþia de atribuire: Documentaþia de atribuire se aflã la sediul
primãriei Comunei Teslui, judeþul Dolj.

3.1. Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire: Documentaþia de atribuire se poate obþine în termen de
maxim 4 zile lucrãtoare de la depunerea unei cereri scrise la registratura instituþiei, dupã
achitarea contravalorii taxei documentaþiei de atribuire.

3.2. Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Documentaþia de atribuire se poate
obþine de la Registratura Primãriei Teslui.

3.3. Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 54/2006: Taxa unui caiet de sarcini este de
100 lei ºi se poate achita la Casieria Primãriei Teslui sau cu O.P. în contul:
R063TREZ2915006XXX012116 al Comunei Teslui deschis la Trezoreria Craiova, având în-
scris la explicaþii „Garanþie participare la Licitaþie: ’’Concesionare luciu de apã ’’Balta Tes-
lui”.

3.4. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 11.10.2016, ora 10.00.
4. Informaþii privind ofertele: Preþul de pornire a licitaþiei (fãrã taxe cadastrale sau alte taxe)

calculat pentru 1 an de concesiune este de 1.447 euro.
4.1. Data limitã de depunere a ofertelor: 14.10.2016 ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la Registratura Primãriei Co-

munei Teslui, judeþul Dolj.
4.3. Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: 2 exemplare.
5. Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: ªedinþa de

deschidere a ofertelor va avea loc la data de 14.10.2016, ora 12.00, la sediul Primãriei Comunei
Teslui, judeþul Dolj.

6. Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei competen-
te în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei:  Instanþa competentã în
soluþionarea litigiilor apãrute este Tribunalul Dolj, Craiova, strada Brestei, nr. 12, localitate
Craiova, judeþul Dolj , cod poºtal 200581, telefon: 0251/418.612, fax: 0251/419.851, e-mail: tr-
dolj@just.ro.

7. Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii:
21.09.2016, Catre R.O Monitorul Oficial

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.

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.

OFERTE DE SERVICI
FIRMA Express
Kurier Europa cau-
tã colaboratori, fir-
me 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 eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm meca-
nic auto. Telefon:
0765/799.173.
Angajãm maºi-
niste marochinã-
rie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/
943.220.

Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conduce-
re: englezã înce-
pãtor, pentru a
lucra ca ºi per-
soanã fizicã in-
dependentã în
Anglia – Regiu-
ne Essex. Cuplul
lucreazã împre-
unã la curãþenie:
case, birouri ,
grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon
la e-mail: ploae-
laurentiu@yaho-
o.com. Cuplurile
alese vor primi
pe email-ul lor
toate detaliile.
Preþul drumului
este suportat de
fiecare, fãrã alte
costuri.

 PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, fil-
mez Full HD la
diverse eveni-
mente: nunþi, bo-
tez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþiri le.
Telefon: 0745/
995.125.

CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Vând casã Catar-
giu, teren 400 mp
sau schimb. Tele-
fon: 0761/049.374;
0753/626.631.

Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
convenabil, avan-
tajos pentru progra-
mul Rabla. Tele-
fon: 0728/272.925
- Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE

Vând Renault Me-
gane Diesel, an
2003. Telefon:
0767/470.040.
Vând auto Volvo
Break înscris în
Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã,
Climã, geamuri
electrice, oglinzi
electrice, pilot au-
tomat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil.
Telefon: 0765/
312.168.
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Primãria Municipiului Craiova a iniþiat procedura de con-
sultare publicã, în conformitate cu prevederile Legii 52/
2003 privind transparenta decizionalã în administraþia pu-
blicã, pentru „Proiectul de hotãrâre privind aproba-
rea procedurii de acordare a unor înlesniri la platã,
constând în scutirea de majorãri de întârziere afe-
rente obligaþiilor fiscale principale cuvenite bugetu-
lui local de cãtre persoanele fizice care au calitatea
de contribuabili ai bugetului local al Municipiului
Craiova”.

Proiectul de hotãrâre ºi documentele aferente, sunt dis-
ponibile, pentru consultare, pe site-ul Primãriei Munici-
piului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica „Proiecte
de acte normative supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate
pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare
de recomandare cu privire la Regulamenul supus con-
sultãrii, pânã la data de 14.10.2016, la Centrul de Infor-
matii pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului
Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau
e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - Interi-
or Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând manechine.
Telefon: 0762/
484.755.
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
suprapuse. Tele-
fon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând Robot pati-
serie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut
goblen. Telefon:
0752/236.667.

Vând TV Color
D 102 cm, pat
mecanic, centralã
Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior han-
dicap, polizor 2500
W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil tera-
se, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând bicicletã co-
pii, bicicletã damã,
cadru bicicletã, ta-
blouri Sfinþi, 85-43
cm preþ mic. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã
ºi diverse scule aº-
chietoare. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mo-
bil EBODA, cutii
pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã aragaze
voiaj, butelie ara-
gaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/
410.383.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600,
arc suspensie
spate Dacia pa-
puc 5 locuri. Tele-
fon: 0745/589.825.

Vând 12 (douãs-
prezece) taburele
din material mela-
minat. Telefon:
0728/911.350.
Vând macrame
bej gheme mari
ºi gheme mici.
Telefon: 0785/
959.809.
Aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucer-
nã ºi bicicletã co-
pii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon:
0764/779.702
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 29 septembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

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

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

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

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

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

Vând televizor
Goldstar – 100 lei,
4 gropi suprapuse
Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.

Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârli-
ge jgheaburi zinca-
te. Telefon: 0767/
153.551.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr Dicþionar
Enciclopedic Ro-
mân, Editura Po-
liticã Bucureºti,
1964, Academia
Republicii Po-
pulare Române.
Telefon: 0251/
548.870.

ÎNCHIRIERI OFERTE
SCM MULTI
SERVICE SCM
CRAIOVA în-
chiriazã spaþiu
74,30 m2 Craio-
viþa Nouã (Zona
Segarcea), str.
George Enes-
cu,  Nr.  51,  Sc.
D parter.  Infor-
maþii   Tel; 0251/
416. 003.

 Închiriez aparta-
ment douã came-
re decomandate ,
confortabil în zona
centralã, preferabil
studenþi. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez garsonierã
decomandatã mobi-
latã, et.1, 1 Mai, 450
Ron/ lunã.Cer ºi ga-
ranþie 450Ron. Tele-
fon: 0771/ 217.032.

Închiriez aparta-
ment ultracentral.
Telefon: 0755/
074.742.
Ofer spre închirie-
re apartament ul-
tracentral, complet
mobilat, 2 camere
decomandate, mi-
crocentralã, aer
condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/
956.600.

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

PIERDERI
GHERGHE LILIA-
NA GEANINA I.I.
F16/ 2230/ 2013
CUI: 32551130 de-
clarã pierdut certifica-
te constatatoare se-
diu ºi punct de lucru.
Se declarã nule.
PIERDUT Certificat
Constatator sediu
social al SC FIMAR-
GEX SRL-D,  CUI:
32810480, J16/286/
19.02.2014, cu sediul
în Filiaºi,  Bld. Raco-
þeanu, nr. 253, jud.
Dolj. Se declarã nul.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Examen teribil pentru SCM Craiova, care întâl-
neºte, în aceastã dupã-amiazã, campioana conti-
nentalã CSM Bucureºti. O formaþie rãnitã dupã ce,
luni, a cedat, uluitor, primele puncte în noua sta-
giune, scor 27-30 pe terenul Dunãrii Brãila. Tot
atunci, jucãtoarele alb-albastre, ºi ele protagoniste-
le unei sincope îngrozitoare în runda secundã (22-
25, acasã, cu nou-promovata CSM Bistriþa), au
pulverizat junioarele Ploieºtiului, cu 52-17. La ca-
pãtul jocului, tehnicianul Bogdan Burcea declara:
„Nu ne putem lãuda cu nimic dupã acest meci, nici
mãcar cu un antrenament bun. Am încercat sã scoa-
tem ceva din acest meci, dar nu avem ce concluzii
sã tragem. Joi vom vedea nivelul la care ne aflãm,
mergem sã ne batem. Respectãm CSM-ul, cam-
pioana Europei, dar mergem sã luptãm.”

Dupã aceastã etapã, campionatul se întrerupe
timp de douã sãptãmâni, motivul reprezentându-l
un turneu amical al echipei naþionale, în Olanda. La

TTTTTrupa lui Burcea îºi mãsoarã forþelerupa lui Burcea îºi mãsoarã forþelerupa lui Burcea îºi mãsoarã forþelerupa lui Burcea îºi mãsoarã forþelerupa lui Burcea îºi mãsoarã forþele
cu regina Europeicu regina Europeicu regina Europeicu regina Europeicu regina Europei

CSM Bucureºti – SCM Craiova, astãzi, ora 16:30, Digi Sport 3, Dolce Sport 2

Restul rundei: Mãgura Cisnãdie – Corona Braºov,
CSM Ploieºti – U Cluj, CSM Bistriþa – HCM Rm. Vâl-
cea, Danubius Galaþi – Dunãrea Brãila (toate azi). Ieri,
Unirea Slobozia a învins cu 28-17 pe Cetate Devatrans,
în timp ce meciul HC Zalãu – CSM Roman s-au dispu-
tat dupã închiderea ediþiei.

Clasament
1. Brãila 12 8. Bistriþa 6
2. Braºov 12 9. Zalãu 6
3. Craiova 9 10. Cisnãdie 4
4. CSM Buc. 9 11. Slobozia* 4
5. Vâlcea 9 12. Devatrans* 0
6. Roman 7 13. Galaþi -1
7. U Cluj 7 14. Ploieºti -3

* - un meci în plus.

reluare, SCM va primi vizita codaºei Danubius Ga-
laþi (cealaltã nou-promovatã), meci programat sâm-
bãtã, 15 octombrie, de la ora 16:00 ºi care va fi
transmis în direct de TVR 1.

Borussia Dortmund ºi Real Madrid au
oferit un spectacol de înaltã þinutã într-unul
din derby-urile fazei grupelor, remizând, scor
2-2, marþi searã, în Germania. Totuºi, echi-
pa gazdã a dictat ritmul în cea mai mare parte
a jocului, punând sub o preiune imensã, încã

Miercuri, dupã închiderea ediþiei

GRUPA A: Ludogoreþ (1p) – Paris SG (1p), Arsenal (1p) – FC Basel (1p);
GRUPA B: Beºiktaº (1p) – Dinamo Kiev (0p), Napoli (3p) – Benfica (1p);
GRUPA C: Monchengladbach (0p) – Barcelona (3p), Celtic (0p) – Man. City (3p);
GRUPA D: Atletico Madrid (3p) – Bayern Munchen (3p), Rostov (0p) – Eindhoven (0p).

Dortmund – Real, aºteptãri confirmate GRUPA E
AS Monaco – Leverkusen 1-1
(Glik 90+4 / J. Hernandez 73)
ÞSKA Moscova – Tottenham 0-1
(Heung-Min Son 71)
Clasament: 1. Monaco 4p, 2. Tottenham 3p, 3. Le-

verkusen 2p, 4. ÞSKA 1p.

GRUPA F
Dortmund – Real Madrid 2-2
(Aubameyang 43, Schurrle 87 / Cr. Ronaldo 17, Va-

rane 68)
Sporting Lisabona – Legia Varºovia 2-0
(B. Ruiz 28, Dost 37)
Clasament: 1. Dortmund 4p, 2. Real 4p, 3. Sporting

3p, 4. Legia 0p.

GRUPA G
FC Copenhaga – Bruges 4-0
(Denswil 53 aut., Delaney 64, Santander 69, M. Jor-

gensen 90+2)
Leicester  – FC Porto 1-0
(Slimani 25)
Clasament: 1. Leicester 6p, 2. Copenhaga 4p, 3. Porto

1p, 4. Bruges 0p.

GRUPA H
Sevilla – Lyon 1-0
(Ben Yedder 52)
Dinamo Zagreb – Juventus 0-4
(Pjanic 24, Higuain 31, Dybala 57, Dani Alves 85)
Clasament: 1. Juventus 4p, 2. Sevilla 4p, 3. Lyon 3p, 4.

Zagreb 0p.

GRUPA A
Fenerbace (1p) – Feyenoord (3p) 22:05
Manchester Utd (0p) – Zorya Luhansk (1p)* 22:05

GRUPA B
Astana (0p) – Young Boys (0p)* 18:00
Olympiakos (3p) – APOEL Nicosia (3p) 22:05

GRUPA C
Qabala (0p) – Mainz (1p)* 18:00
St. Etienne (1p) – Anderlecht (3p)* 22:05

GRUPA D
Zenit (3p) – AZ Alkmaar (1p)* 22:05
Dundalk (1p) – Maccabi Tel Aviv (0p) 22:05

GRUPA E
Austria Viena (3p) – Viktoria Plzen (1p) 22:05
AS Roma (1p) – Astra (0p)* 22:05

GRUPA F
Athletic Bilbao (0p) – Rapid Viena (3p) 22:05
Genk (0p) – Sassuolo (3p) 22:05

din start, butul advers. Paradoxal, primii au
lovit campionii en-titre, Cristiano Ronaldo
(17) punctând cu un ºut la colþul lung, din
interiorul suprafeþei de pedeapsã. BVB a ega-
lat chiar înainte de pauzã (43), prin Auba-
meyang, la cel mai facil gol, probabil, din

întreaga-i carierã. A fost o loviturã liberã,
Navas a respins greºit în Varane, iar din aces-
ta balonul ar fi trecut oricum linia porþii, chiar
dacã gabonezul n-ar fi intervenit.

Madrilenii au revenit la conducere la ju-
mãtatea pãrþii secunde (68), când, dupã o

barã, mingea a ajuns la acelaºi Varane, care
n-a avut de îndeplinit decât o formalitate.
Dortmundul a evitat întâiul eºec, pe teren
propriu, în ºase partide cu Real, graþie re-
zervei Schurrle (87), ºut fãrã speranþe pen-
tru Navas.

Rezultate consemnate marþi searã

LIGA EUROPA – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-A
Astãzi

GRUPA G
Ajax (3p) – Standard Liege (1p) 20:00
Celta Vigo (1p) – Panathinaikos (0p) 20:00

GRUPA H
Gent (1p) – Konyaspor (0p) 20:00
ªahtior Doneþk (3p) – Braga (1p) 20:00

GRUPA I
Schalke (3p) – FC Salzburg (0p) 20:00
Krasnodar (3p) – Nice (0p) 20:00

GRUPA J
Fiorentina (1p) – Qarabag (1p)* 20:00
Slovan Liberec (1p) – PAOK Salonic (1p) 20:00

GRUPA K
Sparta Praga (0p) – Inter Milano (0p)* 20:00
Hapoel Beer Sheva (3p) – Southampton (3p)* 20:00

GRUPA L
FC Zurich (0p) – Osmanlispor (3p) 20:00
Steaua (0p) – Villarreal (3p)* 20:00

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

DIGI SPORT 1
5:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Malaeziei, la Kuala Lumpur: sesiune de
antrenamente.

DIGI SPORT 2
9:00, 14:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Wuhan, în China: ziua a 4-a / 18:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Di-
namo Bucureºti – Motor Zaporozhye.

DIGI SPORT 3
16:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: CSM Bucureºti – SCM Craiova /
19:00 – BASCHET (M) – Liga Campio-
nilor, calificãri: U-BT Cluj – Petrolina
AEK. Larnaca.

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

pa: Steaua – Villarreal, AS Roma – Astra
/ 3:00 – HOCHEI – Cupa Mondialã: fi-
nala, meci 2.

DOLCE SPORT 2
16:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

lã: CSM Bucureºti – SCM Craiova / 18:00,

20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:
Qabala – Mainz, Sparta Praga – Inter,
Manchester United – Zorya Luhansk /
5:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al
Malaeziei, la Kuala Lumpur: sesiune de
antrenamente.

DOLCE SPORT 3
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Astana – Young Boys Berna,
Fiorentina – Qarabag, Zenit St. Peters-
burg – AZ Alkmaar.

DOLCE SPORT 4
18:00 – HANDBAL (M) – Liga Cam-

pionilor: Dinamo Bucureºti – Motor Za-
porozhye / 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga
Europa: Hapoel Beer Sheva – Southamp-
ton, St. Etienne – Anderlecht.

TVR 2
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

lã: Mãgura Cisnãdie – Corona Braºov.
PRO TV
20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Stea-

ua – Villarreal.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-ALIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-A

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 5-A
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1. Steaua 10 7 2 1 15-7 23
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. Gaz Metan 10 3 4 3 11-12 13
8. CSMS Iaºi 10 3 3 4 11-11 12
9. CFR Cluj 10 4 5 1 18-8 11
10. Voluntari 10 4 2 4 16-17 11
11. Astra 10 3 2 5 10-16 11
12. Chiajna 10 3 2 5 5-12 11
13. ASA 10 2 0 8 8-19 0
14. ACS Poli 10 1 2 7 9-20 -9

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 11-a

CSMS Iaºi – ACS Poli, mâine, ora 18
ASA – CFR, mâine, ora 20.30
Gaz Metan – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 18
FC Botoºani – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
Viitorul – Astra, duminicã, ora 18
Steaua – “U” Craiova, duminicã, ora 20.30
Concordia – Pandurii, luni, ora 20.30

Clubul CS Universitatea Craiova
a primit 650 de bilete din partea Ste-
lei, la preþul de 10 lei, pentru a le
vinde suporterilor alb-albaºtri. Pes-
te 100 dintre ele au fost vândute „la
prima strigare”, în jurul prânzului,
la magazinul oficial al clubului din
Bãnie, unde a fost prezent brazilia-
nul Madson. Fanii ºi-au achiziþio-
nat bilete chiar de la mijlocaºul ca-
riocas, profitând ºi pentru a se fo-
tografia alãturi de acesta.

„Trebuie sã batem Steaua dacã
vrem sã ajungem pe primul loc. Cred
cã ºi ei mai mult respect pentru noi,
dupã ce am arãtat în acest campio-
nat. Nu doar locul ne recomandã pen-
tru acest derby, ci ºi evoluþia noas-
trã” a declarat jucãtorul de 25 de ani, care va rata însã
derby-ul, fiind accidentat. „Îmi pare rãu cã nu joc, am
suferit o întindere ºi mai trebuie sã aºtept. Decât sã risc
ºi sã se întâmple o recidivã ºi sã ratez ambele derby-uri,
cu Steaua ºi Dinamo, mai bine sã fiu pregãtit pentru cel
de-al doilea, mai ales cã se întrerupe campionatul ºi voi
avea suficient timp de refacere” a adãugat Madson.

Brazilianul considerã cã omogenitatea ºi stilul ofen-
siv impus de Mulþescu sunt atuurile Craiovei în acest
sezon. „Mã bucur în primul rând cã am trecut cu

Pase scurte, pase lungi

Din când în când, poate fi
zãrit prin centrul Craiovei,
în apropierea sediului re-
dacþiei  noastre.  Merge
drept ca un stejar, uºor le-
gãnat, predispus la un zâm-
bet de circumstanþã, pentru
cei care îl cunosc ºi îl salu-
tã. Gata chiar ºi pentru o
ºuetã. De Auricã Beldeanu,
fotbalistul de vis al Craiovei
de odinioarã -Campioana
unei mari iubiri, cum i s-a
spus – este vorba. ªi ce fot-
balist! Venise la Craiova de
la Reºiþa,  dar prin UTA,
care “îi primise” la schimb
pe Nedelcu, un atacant lon-
gilin cu detentã de sãritor la
înãlþime, adus de la Galaþi.
Eram în sezonul 1976-1977,
cu locvacele Constantin
Teaºcã pe banca tehnicã ºi
Craiova rãvãºitã de cutre-
mur îºi adjudeca pentru pri-
ma datã Cupa României,
dupã o finalã memorabilã cu
Steaua (2-1). Dar urma o
varã teribil de agitatã, cu
destule evenimente în plan
fotbalistic, între care ºi “di-
vorþul” de antrenorul men-
þionat. Tot pomenind, siste-
matic, de parcursul acela in-
egalabil (1982-1983) în Cupa
UEFA am ºi uitat o mulþime
de alte “amãnunte”. Ca de

TTTTTrece Auricã Beldeanu.rece Auricã Beldeanu.rece Auricã Beldeanu.rece Auricã Beldeanu.rece Auricã Beldeanu.
Sã-l salutãm fiindcã meritã!Sã-l salutãm fiindcã meritã!Sã-l salutãm fiindcã meritã!Sã-l salutãm fiindcã meritã!Sã-l salutãm fiindcã meritã!

Mircea Canþãr

pildã, faptul cã, totuºi, Cra-
iova este prima echipã ro-
mâneascã aptã sã elimine, o
reprezentantã “a perfidului
Albion” – Leeds United- cu
un scor simetric (2-0), atât
pe Centralul din Bãnie, cât
ºi pe Elland Road, unde pe
1 noiembrie 1979, Sorin
Cârþu ºi Auricã Beldeanu au
fost marcatori. Pe banca teh-
nicã se afla Valentin “nea
Tinel” Stãnescu, cu umorul
lui involuntar, de aleasã ca-
litate. Un succes cu simbo-
listicã aparte, nu fiindcã du-
cea Craiova în turul trei al
Cupei UEFA, adicã în dubla
cu Borussia Monchenglad-
bach, deþinãtoarea trofeului,
ci fiindcã în Conferinþa dol-
jeanã a comuniºtilor doljeni,
de la Teatrul Naþional, lide-
rul acestora Miu Dobrescu
a lipit performanþa la…”sal-
ba de împliniri”, generând
aplauze de necurmat. Fotba-
lul din Bãnie se dovedea
încã o datã un liant social,
dar ºi un oportun…antine-
vralgic. Cu 353 de partide în
Divizia A, 20 de selecþii în
echipa naþionalã, cel care
debutase la 17 ani, sub cu-
lorile Progresului Bucu-
reºti, la 2 noiembrie 1968,
va pune ghetele în cui la 30

aprilie 1986, la 35 de ani,
sub culorile Chimiei Râmni-
cu Vâlcea, unde a încercat
“un cântec de lebãdã”. Co-
zeur agreabil, plin de vervã,
capabil  sã seducã pe cei
care-l ascultã, talent auten-
tic, indiscutabil, Auricã Bel-
deanu are o singurã supãra-
re, uneori mãrturisitã, ace-
ea cã n-a evoluat într-un
campionat puternic din strãi-
nãtate. ªi merita! Nici în urbe,
mare atenþie nu i s-a mai dat,
poate ºi în virtutea obiºnuin-
þei. El, care la 29 aprilie 1981,
în partida Anglia-România (0-
0) de la Wembley, într-o sea-
rã minunatã, etalase clarvi-
ziune ºi eleganþã, eclipsând
gomoºii sãi adversari, ºi îl dã-
duse cu capul de barã pe
portarul Peter Shilton. El care
pe 28 noiembrie 1984 marca
cu Zeleznicar Sarajevo, al doi-
lea gol al echipei sale, insufi-
cient însã pentru a salva ceea
ce avea sã urmeze în partida
retur. În viaþa neºansa se în-
tâlneºte cu neputinþa de mul-
te ori. Dupã toate aparenþe-
le, dacã nu cu certitudine, Au-
ricã Beldeanu s-a întâlnit
doar cu neºansa, fiindcã pu-
tea obþine mai mult, pe mã-
sura harului cu care fusese
înzestrat.

Madson a vândut peste 100 de bilete într-o
orã pentru derby: „Trebuie sã batem Steaua”

bine peste meciul cu Botoºaniul, în care am avut pro-
bleme de lot, eu, Mateiu, Dumitraº ºi Kay nu am ju-
cat, iar Acka ºi Popov s-au accidentat în timpul jocu-
lui. Am arãtat în acest campionat cã suntem o echipã
solidã, în afara acelui meci de la Timiºoara am jucat
foarte bine, avem un stil ofensiv. De fapt, cred cã
acestea sunt atuurile noastre: omogenitatea, faptul cã
suntem mai mulþi jucãtori care jucãm al treilea an la
rând împreunã, ºi stilul ofensiv impus de antrenorul
Mulþescu” a spus Madson.


