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- Mustãrie... mustãrie... Unde
dracu’, Popescule, am auzit eu
cuvântul ãsta?

actualitate / 3

eveniment / 4

Dimensiunile impresionante – cel mai mare din þarã ca numãr de
pacienþi internaþi -, vechimea clãdirii, neadaptarea mãsurilor de
igienizare ºi dezinfecþie la realitatea curentã generatã de volumul
mare de internãri au fãcut ca Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Dolj sã se transforme ºi într-un veritabil focar de infecþie. Ultime-
le anchete epidemiologice efectuate de aceastã unitate aratã ceea
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ce ºtiam cu toþii: clãdirea este „gazda” unora dintre cele mai peri-
culoase bacterii. DSP Dolj a hotârât închiderea temporarã, pentru
14 zile, a secþiilor Endocrinologie, Neurologie ºi Diabet. Mãsurã
care nu va schimba cu nimic situaþia.
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MitterrandMitterrandMitterrandMitterrandMitterrand
ºi Anne Pingeot!ºi Anne Pingeot!ºi Anne Pingeot!ºi Anne Pingeot!ºi Anne Pingeot!

Faptul era cunoscut în Hexagon.
Se comentase îndelung. Acum
doar se oficializeazã. La Gallimard,
sãptãmâna viitoare, pe 13 octom-
brie a.c., va apãrea stupefianta co-
respondenþã – circa 1.200 de scri-
sori – purtatã între 1962 ºi 1995,
de Francois Mitterrand ºi marea sa
dragoste, Anne Pingeot, sub titlul
„Lettres a Anne”. O relaþionantã
pasionantã, din cale afarã, bine strã-
juitã multã vreme. Fotografii inedi-
te, o scrisoare a fiicei lor, Mazarine
Pingeot, cãtre tatãl sãu, un portret
al mamei acesteia…
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Lazãr Comãnescu

despre aderarea

României la Schengen:

Eforturile României sunt

tot mai  bine înþelese
Ministrul Afacerilor Exter-

ne, Lazãr Comãnescu, a
declarat ieri cã eforturile
fãcute de România pentru a-ºi
consolida frontierele externe
sunt argumente înþelese tot
mai bine în favoarea aderãrii
þãrii noastre la spaþiul Schen-
gen. ‘’Acum se scoate în
evidenþã tot mai puternic
necesitatea ca acþiunile
prioritare ale UE (sã fie fãcute
în sensul-n.r.) consolidãrii
frontirerelor sale externe. Ori
prin tot ce a fãcut România,
pânã în prezent, în privinþa
frontierelor sale externe care
sunt ºi frontierele externe ale
UE se constituie argumente
care vreau sã vã asigur cã sunt
înþelese tot mai bine în sensul
cã o aderare o României la
spaþiul Schengen va fi de
naturã sã consolideze capabili-
tãþile UE de a face faþã în
planul securitãþii provocãrilor
cu care ne confruntãm”, a
spus ministrul de Externe,
întrebat dacã în actualul
context de consolidare a
frontierelor externe România
poate spera la rediscutarea
aderãrii la spaþiul Schengem,
la finalul unei întâlnirii cu
Înaltul reprezentant al UE
pentru Afaceri Externe,
Federica Mogherini. Lazãr
Comãnescu a afirmat cã, în
viitorul apropiat, vor avea loc
‘’revoluþii’’ care vor confirma
importanþa României în
consolidarea securitãþii fron-
tierilor externe.

‘’De aceea, eu sunt, pru-
dent, optimist cã în viitorul
apropiat vom fi martorii unor
revoluþii care sã confirme cã
existã aceastã conºtientizare a
importanþei pe care România
ar avea în interiorul spaþiului
Schengen pentru protecþia ºi
consolidarea securitãþii frontie-
rilor externe’’, a subiniat el.
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Surse apropiate comisiei au pre-
cizat pentru agenþia de presã ME-
DIAFAX cã reprezentanþii Comi-
siei tehnice din cadrul Consiliului
Naþional de Atestare a Titlurilor,

ªeful statului a fost întrebat cum
vede declaraþiile Danei Gârbovan
legate de faptul cã solicitarea de
urgentare a dosarelor fãcutã de
ºeful statului “dacã este vorba de
dosare punctuale, este o chestiune
absolut nefireascã”. ‘’Sincer? În
nota campaniei pentru Comsiliul
Superior al Magistraturii (CSM)’’,
a comentat el. Iohannis a reluat
explicaþiile legate de întâlnirea cu
Augustin Lazãr. ‘’Pe mine mã in-
tereseazã ca toate instituþiile statu-
lui sã funcþioneze foarte bine’’, a
subliniat el, arãtând cã a observat
cã un lucru ce se poate îmbunãtãþi
este celeritatea cu care se rezolvã
dosare care, în mod ‘’nefiresc ºi
contraproductiv’’, treneazã.

ªi atunci am constatat cã un
lucru, care se poate îmbunãtãþii
net, dacã vorbim de parchete, este
celeritatea cu care se lucreazã ºi
în acest sens a venit solicitarea mea.
Ar fi nefiresc ºi contraproductiv
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Comisia tehnicã din cadrul Consiliului Naþional
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certifica-
telor Universitare (CNATDCU) a decis cã fostul

ministru de Interne, Petre Tobã, a plagiat în
lucrarea de doctorat, au declarat surse apropiate

comisiei pentru MEDIAFAX.

Diplomelor ºi Certifi-
catelor Universitare
(CNATDCU) au de-
cis cã fostul ministru
de Interne, Petre
Tobã, a plagiat în lu-
crarea de doctorat,
raportul comisiei fiind
înaintat cãtre Consi-
liul General din cadrul
CNATDCU, care ur-
meazã sã dea o hotã-
râre finalã.

Aceasta este cea
de-a patra comisie
tehnicã constituitã în
cazul analizei pe lu-
crarea de doctorat a
fostului ministru de
Interne, Petre Tobã,
primele trei stabilind

cã acesta nu a plagiat. La începu-
tul lunii septembrie, Consiliul Ge-
neral al CNATDCU a respins ra-
poartele comisiilor de lucru în ca-
zul lui Petre Tobã ºi Florentin Pan-

dele, care stipulau cã aceºtia nu
au plagiat. “29 de voturi au fost
împotriva celor douã rapoarte, au
fost de respingere a celor douã ra-
poarte, douã voturi au fost pen-
tru acceptarea celor douã rapoar-
te ºi restul au fost abþineri. Deci o
primã concluzie a ºedinþei de as-
tãzi ºi rezoluþie a fost respingerea
celor douã rapoarte. Cele douã
rapoarte au fost respinse. Pentru
ca lucrurile sã fie mai clare ºi pen-
tru a se putea elimina, pentru a
avea o imagine încã mai clarã pen-
tru noi ºi pentru persoanele impli-
cate , Consiliul General a votat,
cu o singurã abþinere, ca preºe-
dintele CNATDCU sã numeascã
o nouã comisie din personalitãþi
din exteriorul Consiliului General
care sã dea un verdict final”, a
declarat vicepreºedintele CNAT-
DCU, Marius Andruh.

Tobã va face plângere penalã
pentru abuz în cazul comisiei
tehnice constituite pentru
doctorat

Fostul ministru de Interne, Pe-
tre Tobã, va face plângere penalã
la Parchet, reclamând cã ultima
comisie tehnicã formatã pentru a-
i analiza lucrarea de doctorat a fost
constituitã fãrã cadru legal, au de-
clarat surse judiciare pentru ME-

DIAFAX. Potrivit surselor citate,
fostul ministru de Interne vrea ca
procurorii sã cerceteze dacã s-au
respectat prevederile legale ºi dacã
nu a fost comis un posibil abuz în
serviciu referitor la modul în care
a fost constituitã cea de-a patra
comisie tehnicã.

Aceleaºi surse precizeazã cã, în
actuala legislaþie, nu ar fi stipulat
cadru legal pentru constituirea unei
noi comisii dacã oficialii Consiliu-
lui General CNATDCU nu sunt de
acord cu verdictul dat de comisia
anterioarã. În cazul lui Tobã, cea
de-a treia comisie a dat verdict de
neplagiat, care nu a fost aprobat
de Consiliul General CNATDCU.

Sursele judiciare au mai preci-
zat, pentru agenþia de presã ME-
DIAFAX, cã sesizarea penalã va fi
depusã pe numele membrilor co-
misiei ºi celor care au aprobat în-
fiinþarea ei. Din ultima comisie teh-
nicã în cazul Petre Tobã, au fãcut
parte profesorul universitar doc-
tor Adrian Miroiu (SNSPA), Zu-
lean Marian, profesor universitar
doctor la Universitatea din Bucu-
reºti ºi cercetãtorul ºtiinþific doc-
tor ªerban Filip Cioculescu, de la
Institutul pentru Studii Politice de
Apãrare ºi Istorie Militarã din Bu-
cureºti, potrivit unor surse apro-
piate comisiei.

Iohannis despre acuzaþiile Uniunii Judecãtorilor: ‘’Eu nu reprezint
doar statul român. Eu sunt mediator între stat ºi societate’’

Preºedintele Klaus Iohannis a respins ieri acuzaþiile preºe-
dintelui Uniunii Naþionale a Judecãtorilor din România (UNJR),
Dana Gârbovan, legate de ingerinþa în problemele justiþiei dupã
ultimele declaraþii legate de ºefa DNA, Laura Kovesi, spunând

cã le vede ca fiind în nota campaniei pentru CSM.

ca dosare care atrag enorm de mult
atenþia publicã, ºi de asta am dat
exemple mai vechi ca sã nu se în-
þeleagã greºit, cum e Dosarul Re-
voluþiei, dosarul Mineriadei, sã rã-
mânã atâta timp în atenþia publicu-
lui ºi sã nu avem concluzii de la
procurori. Cred ca e foarte uºor
de înþeles. Iar atunci când mã ex-
prim într-o chestiune care priveº-
te România, atunci trebuie sã îºi
aminteascã toatã lumea cã eu nu
reprezint doar statul român, eu re-
prezint ºi societatea. ªi dacã so-
cietatea româneascã are pretenþia
ca instituþiile sã funcþioneze foarte
bine ºi astfel de chestiuni sã fie
rezolvate cu celeritate atunci eu mã
simt chemat sã spun acest lucru.
Eu sunt mediator între stat ºi so-
cietate. Eu nu reprezint nici siste-
mul judiciar, nu reprezint nici în
exclusivitate societatea. Dar inte-
resul meu este ca lucrurile sã func-
þioneze atât de bine încât ºi unii ºi

alþii sã fie mulþumiþi de rezultate’’,
a explicat preºedintele.

El a susþinut cã declaraþia lega-
tã de un eventual plagiat al ºefei
DNA i-a fost ‘’rãstãlmãcitã’’, în-
trucât nu ar fi afirmat cã nu existã
indicii despre un eventual plagiat,
ci cã în urma discuþiei cu Laura
Koveºi el personal nu a avut indicii
sã creadã cã este o problemã.
ªeful statului i-a îndemnat pe cei
care au suspiciuni ºi indicii legate

de un eventual plagiat sã sesizeze
instituþiile statului. ‘’Am observat
ºi eu cã mi-au fost rãstãlmãcite cu-
vintele. Eu nu am spus cã nu sunt
indicii. Eu am spus cã eu am ple-
cat liniºtit din discuþie fiindcã eu
nu am avut indicii sã cred cã este
o problemã. Alþii, dacã au, sã pof-
teascã sã facã sesizãri, sã meargã
la CNATDCU, oriunde doresc, dar
sã meargã la instituþiile abilitate’’,
a fost explicaþia preºedintelui.
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Organizaþia Judeþeanã Dolj a
Partidului Social Democrat a fi-
nalizat campania de strângere de
semnãturi pentru susþinerea can-
didaþilor la alegerile pentru Sena-
tul ºi Camera Deputaþilor din data
de 11 decembrie 2016.

104.305 doljeni au semnat pe

104.305 doljeni au semnat pe listele104.305 doljeni au semnat pe listele104.305 doljeni au semnat pe listele104.305 doljeni au semnat pe listele104.305 doljeni au semnat pe listele
de susþinere a candidaþilor PSDde susþinere a candidaþilor PSDde susþinere a candidaþilor PSDde susþinere a candidaþilor PSDde susþinere a candidaþilor PSD

listele de susþinere a candidaþilor
PSD la alegerile din data de 11
decembrie 2016, asta demon-
strând, încã odatã, cã oamenii au
încredere în social-democraþie,
aºteptãrile de la viitorii parlamen-
tari fiind foarte mari.

”În condiþiile în care multe par-

tide nu vor reuºi sã strângã nu-
mãrul legal de semnãturi pentru
înscrierea în cursa electoralã, Or-
ganizaþia Judeþeanã Dolj a Parti-
dului Social Democrat a reuºit sã
trimitã la Bucureºti 104.305 sem-
nãturi, jumãtate din numãrul ne-
cesar la nivel naþional. Le mulþu-
mesc colegilor de partid pentru
modul de implicare în aceastã
campanie de strângere de sem-
nãturi. Au arãtat încã o datã cã
suntem oameni serioºi ºi dedi-
caþi. Foarte mulþi doljeni ne sunt
alãturi ºi le mulþumim pentru
acest lucru. Încrederea mare
acordatã ne obligã ºi ne respon-
sabilizeazã ca în mandatul urmã-
tor sã muncim mai mult ºi sã
elaborãm legi ºi politici care sã
le îmbunãtãþeascã nivelul de
trai”, a declarat preºedintele PSD
Dolj Claudiu Manda.

Legea 208/2015 privind ale-
gerea Senatului ºi a Camerei De-
putaþilor prevede necesitatea
strângerii unui numãr minim de

semnãturi de 1% din totalul ale-
gãtorilor înscriºi în Registrul
electoral.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

Am scris recent despre personalitatea
unui jurnalist singular, italian ºi, deopotri-
vã, universal (a colaborat cu cele mai ti-
trate publicaþii din lume, de la „Time” la
„Der Spiegel” ºi la „Corriere della sera”),
a cãrui operã, al cãrui destin ºi a cãrui
operã continuã sã concureze în postumi-
tate pe cele ale prietenei sale Oriana Fal-
laci. Tocmai datoritã faimei sale postume
în continuã creºtere, în Italia ºi pe alte
meridiane, am decis sã-i consacru suc-
cesiv câteva dintre intervenþiile sale ce-i
asigurã gloria nu fãrã o substanþialã aurã
aproape miticã.

Cineva, o jurnalistã, a extras ºi propus
recent, într-un site dedicat lui Tiziano Ter-
zani, cãci despre el este vorba, ceea ce
ea considerã a constitui „10 lecþii de via-
þã” cu valoare testamentarã ale celui care,
la 28 iulie 2004, se stingea, în locuinþa sa
de la þarã, din Orsigna, la vârsta de 66 de
ani, dupã ce, refuzând terapia medicalã
recomandatã, îºi înfruntase cancerul de o
manierã franciscanã, printr-o conciliere cu
moartea, într-un spirit orientalist, pe care
îl cunoscuse pe viu, în Japonia, Thailan-
da, Tibet, Vietnam, Hong Kong ºi China
în cei peste douãzeci de ani de reporter
de…teren.

GEORGE POPESCU

1. Abatoare ºi domesticiri. Aþi auzit
vreodatã urletele ce rãzbesc dintr-un
abator? Ar trebui ca fiecare sã le audã,
urletele acelea, mai înainte de a se deda
la o fripturicã. În fiece celulã a acelei
cãrni existã teroarea acelei violenþe,
otrava acelei ultime neaºteptate spai-
me a animalului pe moarte.

2. Adevãratul maestru. Unicul ade-
vãrat maestru nu se aflã în nicio pã-
dure, în nicio cabanã, în nicio peºterã
de gheaþã din Himalaia… E înãuntrul
nostru!

3, Fericire ºi consumism. Noi sun-
tem cei ce nu vrem sã simþim cã existã

altceva dincolo de materie. Întreaga
lume de azi se întemeiazã pe materie.
Dobândire, a avea mai mult decât a
exista, concurenþa. Gândeºte-te: un
copilaº merge azi la ºcoalã ºi în loc sã
descopere bucuriile pãmântului ºi ale
lumii, regulile ºi minunãþiile, primul lu-
cru pe care îl învãþãm ºi i-l impunem
este sã-ºi concureze aproapele.

4. Singura revoluþie posibilã e înã-
untrul nostru. În întreaga mea viaþã
am vãzut revoluþii înfrânte. Uniunea
Sovieticã, masacrele acelui regim în
numele unui vis, un mãreþ vis oribil, un
coºmar… Rezultatul: o imensã sãrãcie
atât materialã cât ºi spiritualã. Aºa-
dar, poate cã e momentul sã gândim
cã singura revoluþie care mai e posibil
de fãcut se aflã înãuntrul nostru, sã
începem din noi.

5. Aroganþa omului alb. Aborigenii
trãiau în acest extraordinar continent
care e Australia cu o civilizaþie ce dis-
punea de moduri de comunicare din-
colo de ceea ce cunoaºtem noi: cuvin-
tele… A sosit omul alb ºi doar vãzân-
du-l, doar vãzându-l, a distrus aceastã
civilizaþie.

6. A fi vegetarieni. Violenþa produ-
ce violenþã, nu mai e nimic de fãcut.
De aceea ºi faptul de a fi eu însumi
vegetarian e o alegere moralã. Însã
cum poate fi domesticitã viaþa spre a
o ucide ºi a o mânca, cum se poate
împlini ea în acele mii ºi mii de cuºti
înspãimântãtoare de pui cãrora trebu-
ie sã le tãiem ciocul ca sã nu le ciugu-
leascã gãinile ce le stau alãturi… To-
tul spre a îngrãºa, totul ca sã putem
avea ºi noi parte din aceastã realita-
te… Ai auzit vreodatã urletul dintr-un

abator de porci? Cum mai poþi sã mã-
nânci carne de porc?

7. Arborii sunt vii ºi totul are drep-
tul de a trãi. Noi gândim mereu cã ar-
borii  sunt lucruri ºi cã pot fi tãiaþi pen-
tru lemne de foc… Atunci mi-am des-
chis ochii… I-am fixat pe nepotul meu
astfel încât sã-i pot explica cã arbore-
le acesta are viaþã. Tot ce ne-nconjoa-
rã are dreptul la viaþã, chiar ºi acest
arbore, ºi dacã într-o zi va fi tãiat, fi-
indcã altminteri va cãdea peste casã,
ar trebui cel puþin sã-i vorbim ºi sã-i
cerem iertare.

8. Armonia vieþii. Acesta e un mare
concept pe care cultura occidentalã l-
a uitat dar pe care îl pãstra în sine-i:
cã totul e unul. Ideea aceasta a dico-
tomiei e cu totul greºitã… Universul a
armonia contrariilor. Fiindcã nu exis-
tã apã fãrã foc, nu existã feminin fãrã
masculini, nu existã noapte fãrã zi, nu

existã soare fãrã lunã, nu existã bine
fãrã rãu.

9. Pilule de sãnãtate. Mi-am dat
seama cã de fapt nu-mi doream un
medicament pentru cancerul meu. Vo-
iam un medicament pentru acea boalã
pe care o au toþi care nu e cancer, ci
actul de a muri… Pentru mine acest
cancer a fost o mare binecuvântare,
fiindcã recãzusem în rutina vieþii, iar
el m-a salvat.

10. Reþetã a adevãrului. Strãduin-
du-mã sã aflu acest adevãr în fapte mi-
am dat seama cã uneori faptele. Existã
un lucru mai adevãrat decât toate fap-
tele. ªi astfel mi-am schimbat perspec-
tiva. N-am devenit nebun. Caut mereu
adevãrul. Îl caut prin alte pãrþi, nu ºtiu
dacã-l gãsesc, dar numai faptul de a-l
cãuta într-un mod diferit de cum fãceam
înainte îmi dã o mare satisfacþie.

Tiziano Terzani

Zece lecþii de viaþãZece lecþii de viaþãZece lecþii de viaþãZece lecþii de viaþãZece lecþii de viaþã
ale unui mare jurnalistale unui mare jurnalistale unui mare jurnalistale unui mare jurnalistale unui mare jurnalist
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Joi, 6 octombrie a.c., judecãto-
rii de la Tribunalul Bucureºti au
anunþat cã au hotãrât sã restituie
DNA rechizitoriul prin care s-a dis-
pus trimiterea în judecatã a prima-
rului Craiovei, Olguþa Vasilescu,
pentru infracþiuni de corupþie, în-
trucât s-au constatat mai multe ne-
reguli: „restituie cauza la Parche-
tul de pe lângã ÎCCJ – DNA Secþia
de Combatere a Corupþiei consta-
tând neregularitatea actului de se-
sizare a instanþei care atrage impo-
sibilitatea stabilirii obiectului ºi li-
mitelor judecãþii cu privire la in-
culpaþii PREDA RADU COSMIN,
POPESCU ELENA DANIELA ºi
VASILESCU LIA OLGUÞA. Men-
þine dispoziþiile încheierii de ºedin-
þã din data de 20.09.2016 pronun-

Tragedia s-a petrecut în cursul
zilei de marþi, 4 octombrie a.c.,
seara, în cartierul craiovean Lãpuº.
Potrivit reprezentanþilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat cercetãrile în cauzã,
Felicia Ileana Smãrãndache, de 31
de ani ºi Ion Cãtãlin Smãrãndache,
de 34 de ani, împãrþeau încã ace-
eaºi locuinþã, deºi divorþaserã din
luna iunie a.c., cu ei locuind ºi
mama femeii. În cursul zilei de
marþi, bãrbatul, care consumase
bãuturi alcoolice, pe fondul gelo-
ziei, a prins-o pe Felicia, a dus-o
în baie ºi a început sã o loveascã
cu pumnii ºi picioarele. Mama fe-
meii a auzit urletele disperate, a
încercat sã intre în baie sã-l opreas-
cã pe agresor, însã n-a reuºit, aºa
cã a sunat pe 112, anunþând ce se
întâmplã. Agenþi ai Secþiei 3 Poliþie
Craiova, dar ºi jandarmi au ajuns
la faþa locului, însã când au reuºit
ei sã intre în baie, victima era arun-
cadã în cadã, plinã de sânge ºi in-

Sorinel Stoenicã, taximetristul
de 43 de ani implicat în acciden-
tul de joi, de pe Calea Bucureºti
din Craiova, a decedat, joi seara,
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, din cauza leziuni-
lor extrem de grave suferite, dupã
cum au precizat reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj. În aceste condiþii, oamenii
legii vor schimba ºi încadrarea
juridicã a dosarului deschis dupã
accident, astfel cã acum se fac
cercetãri sub aspectul comiterii
infracþiunilor de ucidere din cul-
pã ºi vãtãmare corporalã din cul-
pã, a precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

TTTTTaximetr istul  impl icataximetr istul  impl icataximetr istul  impl icataximetr istul  impl icataximetr istul  impl icat
în accidentul de peîn accidentul de peîn accidentul de peîn accidentul de peîn accidentul de pe

Calea Bucureºti  a muritCalea Bucureºti  a muritCalea Bucureºti  a muritCalea Bucureºti  a muritCalea Bucureºti  a murit
Reamintim cã, joi, în jurul orei

13.00, Sorinel Stoenicã, de 43 de
ani, din Craiova, la volanul unui
autoturism Dacia Logan, înregis-
trat la o firmã de taxi din Craiova,
a pãtruns de pe strada „Nicolae
Bãlcescu” în Calea Bucureºti fãrã
sã se asigure ºi fãrã sã acorde prio-
ritate de trecere unui Mercedes
condus de Gabriel Dumitru, de 18
ani, din Podari, fiind izbit violent ºi
proiectat pe linia de tramvai. În
urma impactului, ºoferul taxiului,
dar ºi o pasagerã de 38 de ani, au
fost rãniþi grav, bãrbatul fiind
transportat la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova în comã.
Starea pasagerei este bunã, dupã
cum au mai precizat oamenii legii.

Arestat dupã ce ºi-a bãgat
în comã fosta soþie

Un craiovean de 34 de ani, a fost
arestat pe 30 de zile, joi dupã-amiazã,
în baza mandatului emis pe numele
sãu de Tribunalul Dolj, pentru comite-
rea infracþiunii de tentativã de omor
asupra unui membru de familie.
Bãrbatul, beat, ºi-a bãtut soþia, care
divorþase recent de el, atât de tare
încât femeia a intrat în comã din cauza
gravitãþii leziunilor suferite, fiind
internatã la Secþia de Terapie Intensi-
vã a Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova.

conºtientã. A fost solicitatã o am-
bulanþã, medicii au resuscitat-o pe
femeie, aceasta fiind transportatã
în comã la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, unde a fost
internatã la Secþia de Terapie In-
tensivã. Agresorul a fost ridicat ºi
dus la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a fost audiat, procu-
rorul de caz dispunând, miercuri,
reþinerea sa pentru 24 de ore.
„Agresorul a fost reþinut pe o pe-
rioadã de 24 de ore pentru comi-
terea infracþiunii de tentativã la
omor asupra unui membru de fa-
milie. Joi a fost prezentat Tribu-
nalului Dolj cu propunere de ares-
tare preventivã”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, pro-
curor Magda Bãdescu. Joi, 6 oc-
tombrie a.c., judecãtorii de la Tri-
bunalul Dolj au admis propunerea
procurorilor ºi au dispus arestare
preventivã pentru 30 de zile a cra-
ioveanului: „Admite propunerea

Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Dispune arestarea pre-
ventivã a inculpatului SMARAN-
DACHE CÃTÃLIN ION, pe o pe-
rioadã de 30 de zile, începând cu
data de 6.10.2016 ºi pânã la data
de 4.11.2016 inclusiv. În baza
art. 230 C.proc.pen. Dispune emi-
terea, de îndatã, a mandatului de
arestare preventivã pentru incul-
patul SMARANDACHE CÃTÃ-
LIN ION. În baza art. 275 alin. 3
C.proc.pen., cheltuielile judicia-
re avansate de stat rãmân în sar-
cina acestuia. Cu drept de conte-
staþie în termen de 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, astãzi, 6.10.2016”,
se aratã în hotãrârea instanþei. In-
culpatul a fãcut contestaþie, care
se va judeca sãptãmâna viitoare la
Curtea de Apel Craiova. Ancheta-
torii aºteaptã acum sã vadã evo-
luþia stãrii victimei, în funcþie de
care se poate schimba încadrarea
juridicã a faptei.

„Ultimul cuvânt” îl are Curtea de Apel Bucureºti!

TTTTTribunalul Bucureºti a hotãrât sã restituie DNAribunalul Bucureºti a hotãrât sã restituie DNAribunalul Bucureºti a hotãrât sã restituie DNAribunalul Bucureºti a hotãrât sã restituie DNAribunalul Bucureºti a hotãrât sã restituie DNA
dosarul Olguþei Vdosarul Olguþei Vdosarul Olguþei Vdosarul Olguþei Vdosarul Olguþei Vasilescu, primarul Craioveiasilescu, primarul Craioveiasilescu, primarul Craioveiasilescu, primarul Craioveiasilescu, primarul Craiovei

Judecãtorii de la Tribunalul Bucureºti
au hotãrât, joi, sã restituie procurorilor
DNA dosarul în care a fost trimisã în ju-
decatã Olguþa Vasilescu, primar al Cra-
iovei, împreunã cu Radu Cosmin Preda,
fost administrator public al Craiovei, ºi
Elena Daniela Popescu, la data faptelor

þatã de judecãtorul de camerã pre-
liminarã ºi anume: În baza art.345
alin.2 Cpp rap.la art.282 alin.1
Cpp ºi art.102 alin.3 Cpp, cu ref.
la art.6 din CEDO constatã nulita-
tea relativã a actelor de urmãrire
penalã privind pe inculpata VASI-
LESCU LIA OLGUÞA, prin încãl-
carea dreptului acesteia la apãra-
re. Exclude actele de urmãrire pe-
nalã efectuate de ofiþerii de poliþie
judiciarã fãrã a avea delegarea
procurorului de caz ºi anume: de-
claraþiile martorilor Selavartea
Constantin, Vlãsceanu Ion, Mierea-
nu Gabriela ºi denunþul (declara-
þie) formulat de Pârvulescu Ionuþ
Cosmin la data de 07.03.2016.
Exclude proba constând în intercep-
tarea convorbirii ambientale dintre

Vlãsceanu Ion ºi Pãrvu-
lescu Ionuþ din data de
19.02.2016, aceasta fiind
obþinutã în mod nelegal”.
Hotãrârea Tribunalului
Bucureºti nu este defini-
tivã, iar procurorii DNA
au formulat, ieri, conte-
staþie, care se va judeca
la Curtea de Apel Bucu-
reºti, cel mai probabil sãp-
tãmâna viitoare. Hotãrâ-
rea vine dupã ce, pe 20 septem-
brie a.c., aceeaºi instanþã a decla-
rat nule o parte din probele strânse
la dosar de anchetatori.

 Reamintim cã, pe 18 iulie a.c.,
s-a înregistrat la Tribunalul Bucu-
reºti dosarul în care procurorii
DNA au dispus trimiterea în jude-

catã, în stare de libertate, a prima-
rului municipiului Craiova, Olguþa
Vasilescu, pentru luare de mitã,
folosirea autoritãþii sau influenþei în
scopul obþinerii de bani, bunuri sau
alte foloase necuvenite ºi spãlare
de bani. În acelaºi dosar, au fost
deferiþi justiþiei, sub control judi-

ciar, Radu Cosmin Preda, fost ad-
ministrator public al Craiovei, pen-
tru complicitate la luare de mitã ºi
instigare la spãlare de bani, ºi Ele-
na Daniela Popescu, la data fapte-
lor reprezentant al Asociaþiei „Pro
Craiova”, pentru complicitate la
luare de mitã ºi spãlare de bani.

reprezentant al Asociaþiei „Pro Craio-
va”, pentru o serie de nereguli consta-
tate la analiza fãcutã în camera prelimi-
narã. Hotãrârea nefiind definitivã, pro-
curorii anticorupþie au formulat, ieri, con-
testaþie, astfel cã ultimul cuvânt în acest
caz îl va avea Curtea de Apel Bucureºti.
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Liberalii o someazã pe Lia Ol-
guþa Vasilescu sã convoace consi-
lierii municipali într-o ºedinþã de
urgenþã, în care sã discute situaþia
de la Mofleni ºi ce este de fãcut în
acest sens. „Din pãcate, numãrul
nostru de consilieri locali nu ne
permite sã facem acest lucru, dar
o somãm pe doamna primar sã
convoace de urgenþã o ºedinþã de
CL. Sã nu ne mai ascundã toate
adresele ºi discuþiile ce vizeazã
aceastã problemã, ci sã ne lase sã
luãm o decizie pentru cã dânsa nu
are capacitatea sã facã acest lucru”,
a spus Vasile. Acesta a spus cã
primarul nu are nici un interes per-

PNL Dolj solicitã ºedinþã de CLMPNL Dolj solicitã ºedinþã de CLMPNL Dolj solicitã ºedinþã de CLMPNL Dolj solicitã ºedinþã de CLMPNL Dolj solicitã ºedinþã de CLM
pentru situaþia de la Moflenipentru situaþia de la Moflenipentru situaþia de la Moflenipentru situaþia de la Moflenipentru situaþia de la Mofleni

PNL Craiova a luat poziþie, ieri, faþã de ceea ce se întâm-
plã la depozitul de la Mofleni, unde administratorul tempori-
zeazã autogunoierele Salubritãþii. În accepþiunea PNL, este
vorba despre „un atentat la sãnãtatea publicã” ºi îi cer edi-
lului Lia Olguþa Vasilescu sã convoace o ºedinþã de urgenþã
a CLM Craiova în care sã se prezinte corespondenþa purta-
tã cu Eco Sud, pentru a se gãsi o soluþie pentru depozitarea
gunoaielor. Liberalii vorbesc chiar de o posibilã reziliere a
contractului cu administratorul depozitului.

Absenteism la votul din 11 de-
cembrie a.c...sau cel puþin aºa ara-
tã analiza sociologicã datã publici-
tãþii de PNL. Românii nu sunt in-
teresaþi de alegerile parlamentare pe
motiv cã nu mai au încredere în
oamenii politici. PNL-ul nu ºi-a fi-
nalizat încã listele pentru Camera
Deputaþilor ºi Senat, dar conside-
rã cã cei desemnaþi îndeplinesc
dorinþele românilor, adicã, nu sunt
urmãriþi penali, nu sunt condam-
naþi ºi sunt oameni pregãtiþi profe-
sional ”Subiectul pe care vreau sã
vi-l prezint þine de sondajul de opi-
nie, de acel barometru sociologic
pe care l-am iniþiat în perioada 17-
24 septembrie ºi cele mai intere-
sante elemente de care vreau sã fac
vorbire astãzi (n.r iei) nu þin nea-
pãrat de procentele partidelor pe
care le au înainte cu douã luni îna-
inte de alegeri, ci de percepþia pu-

sonal în a ascunde adresele Eco
Sud, dar cã cã nu mai este intere-
satã de problemele oraºului: „Dân-
sa este în campanie, are cu totul
alte probleme”, a comentat aces-
ta.

Liberalii vor sã vadã contractul
ºi corespondenþa cu Eco Sud
În cadrul ºedinþei de CLM, con-

silierii liberali se aºteaptã ca prima-
rul sã vinã cu contractul de aso-
ciere dintre Primãria Craiova ºi
Eco Sud, precum ºi cu corespon-
denþa purtatã, în ultima perioadã,
cu administratorul rampei, pentru
a se putea edifica pe acest subiect.
„Sã ne arate, doamna Vasilescu,
contractul ºi corespondenþa cu Eco
Sud. Pentru cã numai dezbaterea
în cadrul consiliului poate genera
rezultate”, a spus Marian Vasile.
„De acolo, din CLM Craiova, vin
soluþiile, nu de la ea din birou. Ri-
giditatea aceasta îi dãuneazã chiar
ei”, acompletat, la rândul sãu, de-
putatul Ionuþ Stroe.

Mãrirea de tarif poate fi
negociatã, susþine PNL

Întrebat cum vede rezolvarea
situaþiei, liberalul a spus cã o solu-
þie ar putea fi colectarea selectivã
a gunoiului de la populaþie. În felul
acesta, Salubritatea ar duce o can-
titate mai micã de deºeuri la rampa
de la Mofleni. ”În momentul de
faþã, ducem în jur de 9.000 de tone
la aceastã groapã de gunoi, deºi am
putea sã le reducem la jumãtate
dacã le vom sorta. Plasticul sã
meargã la firme de recuperare, ºi
nu la groapa de gunoi unde plãtim
21 de euro pe tonã, materialele de
construcþii sã le ducem la opera-
tori care ceri 12 euro, iar resturile
menajere pot fi vândute la cei care
fabricã compost. Soluþia pe care
noi trebuie sã o gãsim este sã du-
cem cât mai puþin deºeu la Eco
Sud”, a precizat liberalul.

Legat de mãrirea de tarif pe care
SC Eco Sud o solicitã acum Pri-

mãriei Craiova, liberalii spun cã
acest aspect poate fi negociat cu
administratorul, la fel ca în 2011,
când Eco Sud a venit cu o solici-
tare asemãnãtoare. „Ceea ce cere
Eco Sud azi (n.r. – mãrire a tarifu-
lui de depozitare cu 70%) a cerut
ºi în 2011, când noi eram majori-

tari în CLM Craiova ºi am refuzat.
Am refuzat pentru cã nu am dorit
sã împovãrãm craiovenii. Cum am
rezolvat atunci, putem sã rezolvãm
ºi acum”, a spus Marian Vasile.

Demisia primarului pentru lipsã
de transparenþã decizionalã

În acest context, PNL Dolj a

cerut ieri ºi demisia primarului
Lia Olguþa Vasilescu. Pe lângã
faptul cã nu îºi dã interesul sã
gestioneze problema gunoaielor,
liberalii susþin cã, din cauza lip-
sei de transparenþã faþã de CLM
Craiova, a luat decizii greºite

care au adus prejudicii bugetu-
lui local. Exemplele date au fost
suma de 1 milion de euro ges-
tionatã de Asociaþia Craiova Ca-
pitalã Europeanã 2021 ºi preju-
diciul de 100.00 de euro, conta-
tat de Curtea de Conturi la SC
Pieþe ºi Târguri.

LAURA MOÞÎRLICHE

Liberalii au înþeles ce vorLiberalii au înþeles ce vorLiberalii au înþeles ce vorLiberalii au înþeles ce vorLiberalii au înþeles ce vor
românii...candidaþi fãrã probleme penaleromânii...candidaþi fãrã probleme penaleromânii...candidaþi fãrã probleme penaleromânii...candidaþi fãrã probleme penaleromânii...candidaþi fãrã probleme penale

Deputatul Ionuþ Stroe, preºedintele PNL Craio-
va, a analizat ieri, datele sondajului realizat în luna
septembrie, barometru din care rezultã cã cetãþe-
nii nu prea sunt interesaþi de alegerile parlamenta-
re, dar ºi-ar dori totuºi un Parlament reprezentat
de aleºi mai puþini corupþi.... Din aceeaºi analizã

sociologicã rezultã cã PNL îºi pãstreazã scorul din
locale, fiind a doua mare forþã politicã din þarã. Son-
dajul a fost realizat în  perioada 17-24 septembrie ºi
el aratã cã social-democraþii se plaseazã undeva la
38%, PNL la 30% ºi Uniunea Salvaþi România la
9%.  PMP nu atinge pragul electoral...

blicã asupra unor fenomene care
afecteazã în mod direct societate
noastrã.  În primul rând cel mai
îngrijorãtor lucru este slaba parti-
cipare la vot care se preconizeazã.
Este adevãrat cã în general alege-
rile parlamentare au un grad de
mobilizare din partea electoratului
mult mai mic decât la cele locale,
totuºi, faþã de alegerile parlamen-
tare din 2012, diferenþa este de
13,2 procente, adica de la 41% la
28,5%”, susþine Ionuþ Stroe.

Partidul îºi va pãstra
standardele de integritate
Parlamentarul doljean crede cã

lipsa de interes pentru aceste ale-
geri rezultã ºi din faptul cã oamenii
au merge mereu la vot, dar apoi au
fost dezamãgiþi de clasa politicã. „E
evident cã vorbim aici de o pierde-
re a interesului populaþiei, de un

dezgust faþã de clasa politicã în in-
tegralitatea ei. Totuºi PNL îºi aratã
convingerea cã electoratul va putea
fi convins cã nu toþi suntem la fel.
Putem avea o Românie guvernatã
de oameni corecþi - ºi pentru asta,
PNL îºi va pãstra standardele de in-
tegritate ºi la aceste alegeri.Un alt
procent îngrijorãtor este cel al ne-
hotãrâþilor, conform sondajului pes-
te 60% nu au luat nicoo decizie le-
gatã de participarea la vot. Pe aceº-
tia noi mizãm cã îi vom putea con-
vinge sã iasã la vot”, susþine preºe-
dintele PNL Craiova..

„Românii nu pot fi pãcãliþi”
Din sondajul prezentat ieri de li-

beralii doljeni rezultã cã românii
deºi îl aprecieazã foarte mult pe
premierul tehnocrat, Dacian Cio-
loº vor ca dupã alegeri sã se insta-
leze un Guvern legitim, politic.
„Aceasta este dorinþa majoritãþii
românilor dar ºi a noastrã. 47,5%
din repondenþi vorbesc despre un
Guvern format din specialiºti pro-
veniþi ºi susþinuþi de partide politi-

ce. Preºedintele susþine o aseme-
nea idee, iar Dacian Cioloº se va
putea circumscrie unui asemenea
deziderat. ªi dacã tot vorbim de
premier. Este de netãgãduit cã ro-
mânii într-o proporþie covârºitoa-
re nu doresc un premier condam-
nat penal. ”Acest enunþ a tulburat
extrem de tare tabãra PSD care
sperã în varianta total nefericitã ºi
puþin probabilã de a câºtiga alege-
rile sã poatã sã desemneze premier
pe Liviu Dragnea. Preºedintele ºi
nici românii nu vor accepta o ase-
menea situaþie ºi, culmea penibilu-
lui este cã acesta în loc sã se re-
tragã din viaþa publicã, þipã victi-
mizându-se. Românii nu pot fi pã-
cãliþi ºi acest scor este cât se poa-
te de clar. 80% dintre români nu
cred ca un conmdamnat penal poa-
te fi nominalizat premier chiar dacã
este susþinut de o majoritate”, a mai
spus deputatul Stroe.

38,5% vor alege un politician
cinstit,corect ºi necorupt

Liberali încearcã sã înþeleagã ºi

ce vor românii. Cum ar arãta
portretul unui parlamentar model,
pe gustul cetãþenilor. „Ce vor ro-
mânii sã aleagã? În primul rând un
partid care sã lupte împotriva co-
rupþiei ºi unul care sã poatã creº-
te veniturile românilor. PNL este
clar singurul care poate face acest
lucru. Criteriile sale de integrita-
te, reacþia clarã ºi coerentã la pro-
prii lideri care au probleme pena-
le, precum ºi planul de redresare
economic pe care îl va propune
PNL pentru aceste alegeri va de-
monstra cã suntem singurul par-
tid care poate rãspunde acestor
nevoi. În privinþa potretului par-
lamentarului pe care l-ar vota ro-
mânii, în proporþie de 38,5% vor
alege un politician cinstit,corect ºi
necorupt. Acest sondaj vine ca o
confirmare a angajamentului PNL
de a elimina din listele de candi-
daþi, aºa cum a fãcut-o ºi la loca-
le, cu toate riscurile, a candidaþi-
lor cu probleme de integritate”, a
mai spus Ionuþ Stroe.

MARGA BULUGEAN



6 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 8 octombrie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Despre Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova se poate vorbi
la superlativ. ªi de bine, dar ºi de
mai puþin bine. Din Oltenia este
cel mai mare, dar ºi din þarã, spun
cei de la Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj. Sã punctãm cã, în ul-
tima statisticã publicatã de SCJU
Dolj, pentru anul 2014, numãrul
pacienþilor internaþi în regim de
spitalizare continuu a fost de
65.717. „Noi trebui sã tratãm, în
medie, 4.000 de pacienþi lunar.
Aºa ne spune contractul cu CAS.
Or, ajung peste 6.500 de pacienþi
care se trateazã, aici, la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova. Evident cã ajungem la si-
tuaþia ingratã în care, nu numai
cã nu tratãm prea eficient cei
4.000 de pacienþi, stabiliþi iniþial
prin acordul cu CAS, dar ca sã
rezolvãm totalul de 6.500 de bol-
navi ajungem sã facem compro-
misuri. Tot lunar, plãtim 4 mili-
arde de lei vechi pentru mânca-
rea pacienþilor. Era 7,00 lei masa
zilnicã. Acum s-a triplat. De unde
diferenþa de bani? Pãi suntem
obligaþi sã tãiem din costul îngri-
jirii per pacient, care este de 2.000
de lei. Atât avem alocat, 2.000 de
lei! ªtiþi cã din acest cuantum,
1.800 de lei reprezintã chletuieli
indirecte?! Nu plãtim gazul, ni-l
sisteazã. Nu plãtim energia elec-
tricã, la fel. Nu achitãm oxige-
nul, aceeaºi mãsurã se ia. Plus
cheltuielile cu salariile”, ne-a pre-

La Spitalul La Spitalul La Spitalul La Spitalul La Spitalul Clinic Judeþean de UrgenþãClinic Judeþean de UrgenþãClinic Judeþean de UrgenþãClinic Judeþean de UrgenþãClinic Judeþean de Urgenþã
Craiova se închid secþiiCraiova se închid secþiiCraiova se închid secþiiCraiova se închid secþiiCraiova se închid secþii

Dimensiunile impresionante – cel mai
mare din þarã ca numãr de pacienþi inter-
naþi -, vechimea clãdirii, neadaptarea mã-
surilor de igienizare ºi dezinfecþie la rea-
litatea curentã generatã de volumul mare
de internãri au fãcut ca Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Dolj sã se transforme
ºi într-un veritabil focar de infecþie. Ulti-

mele anchete epidemiologice efectuate
de aceastã unitate aratã ceea ce ºtiam cu
toþii: clãdirea este „gazda” unora dintre
cele mai periculoase bacterii. DSP Dolj a
hotârât închiderea temporarã, pentru 14
zile, a secþiilor Endocrinologie, Neurologie
ºi Diabet. Mãsurã care nu va schimba cu
nimic situaþia.

cizat dr. Bogdan Fãnuþã, mana-
gerul Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova.

Despre prezenþa bacteriei Clos-
tridium difficile managerul este
concis. „Noi facem periodic aces-
te anchete epidemiologice. Infor-
mãm mai departe instituþiile com-
petente ºi luãm mãsurile impuse
de legislaþie”, a punctat dr.
Bogdan Fãnuþã.
Câteva întrebãri fireºti

Nu este prima datã, când
aflãm cã, în urma anchetelor
epidemiologice se raporteazã
cãtre DSP Dolj existenþa unor
bacterii periculoase pentru om,
ce pot provoca inclusiv moar-
tea. Obiºnuiþi sã nu tratãm ca-
uzele, am ajuns la situaþia abe-
rantã de a dispune închiderea
temporarã a trei secþii cu un
rulaj mare de pacienþi: Endocri-
nologie, Neurologie ºi Diabet.

De ce s-a ajuns aici este cu-
noscut. Prin comparaþie cu ce-
lelalte spitale din Craiova, ce-i
drept mult mai mici compara-
tiv cu SCJU Dolj, putem afir-
ma cã, la controalele epidemio-
logice nu se constatã atâtea ris-
curi ca la SCJU Dolj. Oare de ce?
Pentru cã ºefii de secþii conduc cu
mânã de fier, în multe cazuri, ca-
zuisitica medicalã este mai micã,
dezinfecþiile se fac respectând pro-
cedurile, iar cadrele medicale nu le
vedem zilnic cutreierând Craiova

în costumaþia de serviciu, cum fac
mulþi dintre angajaþii Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Imaginile cotidiene în care medicii
rezidenþi, cu stetoscopul pe umeri,
i-au prânzul în restaurantele situa-
te în afara SCJU Craiova, îmbrã-
caþi în „alb” sunt deja notorii. Acest
spital este contaminat cu bacterii

pânã în „mãduva oaselor”. Credem
cã nicio mãsura dispusã de autori-
tãþi nu va reda caracterul igienic
corespunzãtor unei unitãþi spitali-
ceºti bine îngrijitã. Însã, dacã ºi la
viitorul spital regional, ce va fi con-
struit în Craiova, se va permite

aceeaºi debandadã în actul de con-
ducere, vom avea ce meritãm. Din
nefericire!
„Mai bine un drum la Bucureºti,
decât...”

„Închiderea celor trei secþii este
o mãsurã temporarã. Doar pentru
douã sãptãmâni. La finalul lor vom

face o altã anchetã epidemiologi-
cã, sã vedem ce mãsuri vom lua.
Am anunþat judeþele limitrofe de-
spre situaþia apãrutã. Concret, cele
trei secþii medicale nu vor mai avea
voie sã facã internãri, pacienþii lor
vor fi externaþi sau mutaþi în timp
rezonabil, pentru a putea face o
dezinfecþie totalã. Spitalul munici-
pal «Filantropia» poate prelua ca-
zurile de la Diabet ºi Endocrinolo-
gie. Oamenii trebuie sã înþeleagã cã,
decât sã se îmbolnãveascã aici, mai
bine merg la Bucureºti. Pe de altã
parte, nu trebuie sã omitem cã
afecþiunile de diabet s-au dublat în
ultima perioadã, iar pacienþii chiar
trebuie internaþi câteva zile, pentru
ca medicul sã poatã stabili cu exac-
titate ce tratament trebuie urmat.
Sunt realitãþi de care trebuie sã þi-
nem cont, dar confirmarea infec-
þiei nosocomiale cu Clostridium dif-
ficile, care provoacã diaree destul
de puternicã cu afectarea stãrii de
sãnãtate, ne obligã la a lua mãsuri
imediate”, ne-a precizat dr. ªtefan
Popescu, purtãtor de cuvânt al Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Aberaþiile sistemului medical
Medicina este, poate, una din-

tre cele mai nobile profesii, iar sã-
nãtatea este cel mai de preþ bun al
nostru. Întotdeauna medicii, ca ºi

celelalte categorii de personal, sunt
oglinda societãþii actuale. Cu plu-
surile ºi minusurile ei. Iatã de ce,
uneori, poveºtilor lor din câmpul
muncii ne uimesc de-a dreptul.
„Anul trecut a trebuit sã tratãm un
caz de botulism. Cum, în Româ-
nia, nu am gãsit ser antibotulinic,
l-am solicitat din Germania. A ajuns

medicamentul, iar costul a fost
de 10.000 de euro. Am tratat pa-
cientul, însã când am depus spre
decontare la CAS mi s-a spus
cã sunt bun de platã! De ce?
Pentru cã serul antibotulinic
nu se gãseºte pe listele de
medicamente româneºti ºi
nu se poate deconta. Ce ar fi
trebuit sã fac eu? Sã-l las pe
om sã moarã? Acum mã judec
cu ei. Procesul a ajuns la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
ªi sunt sceptic cã îmi vor da
câºtiga de cauzã”, ne-a preci-
zat dr. Bogdan Fãnuþã, mana-
gerul Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Dolj.

Costurile unor tratamente
sunt ameþitoare

O altã discuþie se mai poate
naºte referitor la recuperarea chel-
tuielilor efectuate cu îngrijirea pa-
cienþilor, ce provin din accidente
rutiere ºi nu numai. Dacã nu face
conducerea SCJU Craiova demer-
suri împotriva pacienþilor ce nu au
plãtit, pentru a-ºi recupera debite,
vina îi aparþine spitalului. Sã mai
amintim cã, tratamentul cu vanco-
micinã – este utilizat pentru trata-
mentul infecþiilor severe determi-
nate de bacterii rezistente la alte an-
tibiotice – costã circa 400 de mili-
oane de lei vechi/pacient!

Ca sã încheiem într-o notã op-
timistã, sã precizãm cã, dupã 7 ani
în care nu a mai funcþionat, apa-
ratul de brahiterapie de la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova va pus în aceste zile
în funcþiune. Brahiterapia sau „ra-
dioterapia internã” este o altã for-
mã de radioterapie ºi reprezintã un
tratament avansat pentru afecþiu-
nile oncologice, tratament ce pre-
supune plasarea de seminþe sau
surse radioactive în interiorul sau
în apropierea tumorii, surse care
administreazã o dozã mare de ra-
diaþie în volumul tumoral ºi toto-
datã reduc expunerea la radiaþii a
þesuturilor sãnãtoase. Se poate uti-
liza în cancerele ginecologice, de
prostatã, de sân, pulmonar, esofa-
gian, tumori anale/rectale, sarcoa-
me, cancere ORL.
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Premiul Nobel pentru pace – merge în Columbia!Premiul Nobel pentru pace – merge în Columbia!Premiul Nobel pentru pace – merge în Columbia!Premiul Nobel pentru pace – merge în Columbia!Premiul Nobel pentru pace – merge în Columbia!
Riscând tot capitalul sãu poli-

tic preºedintele columbian Juan
Manuel Santos a încercat sã punã
capãt rãzboiului fraticid, care du-
reazã de o jumãtate de secol, în
þara sa, ºi nu va abandona acest
demers temerar cum a mãrturisit.
„Voi continua sã caut pacea pânã
în ultimul moment al mandatului
meu pentru a lãsa o þarã mai bunã
copiilor noºtri”, a declarat dumi-
nicã acest ºef de stat sud ameri-
can, ales pentru a doua oarã pre-
ºedinte în 2014. Dacã acordul de
pace semnat cu guerila FARC, a
fost respins prin referendum de
majoritatea columbianã, Juan Manuel San-
tos, 65 de ani, a fãcut dovada unui lider cu-
rajos preferând pacea inerþiei rãzboiului. Su-
punându-se apoi deciziei colombienilor, cum
sublinia la începutul sãptãmânii Humberto
de la Calle, ºeful negociatorilor cu Forþele
Armate Revoluþionare ale Columbiei
(FARC). Actualul preºedinte al þãrii rãmâne
un personaj istoric. Dupã patru ani de ne-
gocieri, purtate în Cuba, cu cea mai veche

ºi importantã guerilã a þãrii, la 24 august a
fost semnatã la Havana, ceea ce întreaga co-
munitate europeanã a salutat: un acord de
încetare a focului. A face pace cu FARC
presupune curaj, rãbdare, perseverenþã ºi
multã strategie ºi pe deasupra calitãþi ºi
puncte forte. Asta a declarat Mauricio Ro-
driguez, bunul frate al preºedintelui ºi con-
silier de peste 20 de ani. „Marii lideri mun-
cesc pentru pace, împotrivindu-se vânturi-

lor ºi mareelor pânã în ultima zi a
vieþii lor”. Juan Manuel Santos
provine dintr-o familie a înaltei
societãþi din Bogota, a debutat în
politicã în 1991, dupã ce fusese
jurnalist ºi îºi adjudecase premiul
Regelui Spaniei pentru comenta-
riile sale la revoluþia sandinistã din
Nicaragua. A fost ministru al apã-
rãrii pe mandatul predecesorului
sãu, Alvaro Uribe Velez. ªi încã
de atunci a cãutat punþi de nego-
ciere. Pentru a pune capãt unui
rãzboi care dureazã de decenii, o
confruntare între guerila de ex-
tremã stângã, forþele de extremã

dreaptã ºi armatã, care a fãcut peste 260.000
de morþi, 45.000 de dispãruþi ºi 6,9 milioa-
ne de refugiaþi. Atribuirea premiului Nobel,
pentru prima datã în acest secol unui lider
din America de Sud, înseamnã enorm. Ad-
mirator al lui Winston Churchill, Franklin
Roosevelt ºi Nelson Mandela, lector vorace
ºi cinefil, Juan Manuel Santos este cãsãto-
rit cu Maria Clemence Rodriguez ºi împre-
unã au trei copii.

Martin Schulz, preºedintele
Legislativului UE, i-a urat însã-
nãtoºire grabnicã eurodeputatu-
lui Steven Woolfe, favorit pen-
tru a deveni liderul Partidului In-
dependenþei Marii Britanii (UKIP,
extremã-dreapta, populistã).
“Faptele relatate sunt extrem de
grave. Nici nu trebuie sã mai spu-
nem cã tipurile violente ºi neres-
pectuoase de comportament nu
îºi au locul în Parlamentul Euro-
pean”, a atras agenþia Martin
Schulz.

Eurodeputatul german a cerut
Comisiei disciplinare sã analize-
ze acest caz “urgent”, cel mai
probabil sãptãmâna viitoare. Con-
form regulamentului intern al PE,
eurodeputaþii implicaþi în altercaþii
riscã mustrãri ºi amenzi cuprin-

Trei persoane au fost arestate
ºi inculpate de autoritãþile fede-
rale americane pentru implicare
într-o schemã prin care tehnolo-
gie militarã avansatã era ilegal ex-
portatã cãtre Rusia, noteazã The
Associated Press. Un locuitor al
oraºului New York ºi doi cetãþeni
ruºi s-ar fi folosit de douã firme
paravan pentru a cumpãra ºi apoi
exporta componente electronice
utilizate pentru sistemele de ghi-
daj a rachetelor fãrã a avea licen-

Altercaþia dintre cei doi eurodeputaþi ai formaþiunii
populiste UKIP, investigatã de Parlamentul European

se între 612 ºi 3.060 de euro. Eu-
rodeputatul UKIP Steven Woolfe
ºi-a revenit joi dupã altercaþia din
Parlamentul European, transmi-
þând de la spital cã se simte bine.
Eurodeputatul fusese internat în
urmã cu câteva ore în stare cri-
ticã dupã ce s-a bãtut cu un co-
leg din cadrul formaþiunii radicale
Partidul Independenþei Marii Bri-
tanii (UKIP) la o reuniune desfã-
ºuratã la sediul Parlamentului Eu-
ropean. Steven Woolfe a fost lo-
vit cu pumnul de colegul sãu de
partid Mike Hookem. Conform
unor surse citate de Business In-
sider, Mike Hookem l-ar fi numit
pe Steven Woolfe “o glumã”. Cei
doi au decis sã îºi dea jos sacou-
rile pentru a se bate. Potrivit The
Telegraph, Steven Woolfe a pri-

mit un pumn în figurã ºi s-a lovit
cu capul de marginea metalicã a
unei ferestre din Parlamentul Eu-
ropean.

Nigel Farage, liderul interimar
al Partidului Independenþei Marii
Britanii (UKIP), Steven Woolfe ºi
restul membrilor grupului parla-
mentar al formaþiunii din PE au
participat la o reuniune desfãºu-
ratã în sediul din Strasbourg al Le-
gislativului UE. La finalul întreve-
derii, între doi eurodeputaþi UKIP
a avut loc o altercaþie. Steven
Woolfe, favorit pentru preluarea

conducerii UKIP, s-a prãbuºit
dupã ce a fost lovit cu pumnul de
un coleg, au declarat surse citate
de cotidianul The Telegraph.

Steven Woolfe, care joi a îm-
plinit 49 de ani, a fost în stare
gravã, fiind la secþia de terapie
intensivã a unui spital din Stras-
bourg. “Regret profund cã, în
urma unei altercaþii produse la o
reuniune a eurodeputaþilor UKIP,
Steven Woolfe s-a prãbuºit ºi a
fost transportat la spital. Starea
sa este gravã”, a declarat Nigel
Farage.

Parlamentul European a lansat o anchetã disci-
plinarã în cazul altercaþiei între eurodeputaþi ai
formaþiunii populiste UKIP, dupã ce europarla-

mentarul Steven Woolfe a fost rãnit grav joi,
informeazã site-ul agenþiei Reuters.

Trei persoane, inculpate în SUA pentru cã ar fi
exportat ilegal tehnologie militarã cãtre Rusia

þã pentru a efectua astfel de ex-
porturi. Cei trei inculpaþi ar fi ºi
falsificat documentele pentru a
ascunde destinaþia exporturilor.
Potrivit autoritãþilor, exporturile
de astfel de componente electro-
nice sunt restricþionate “din mo-
tive de securitate naþionalã ºi an-
titerorism”. Cei trei au fost ares-
taþi în cursul zilei de joi, fiind în-
chiºi fãrã a avea dreptul de ieºi
pe cauþiune, potrivit cotidianului
The New York .

Tony Blair ar putea reveni

în politicã, denunþând

abordarea Theresei May

în sensul unui “Brexit dur”
Fostul premier laburist

Tony Blair sugereazã cã ar
putea reveni în prim-planul
scenei politice britanice,
denunþând intenþiile Guvernu-
lui conservator condus de
Theresa May de a genera o
desprindere “durã” a Marii
Britanii de Uniunea Europea-
nã, informeazã BBC News
online. Blair, care a avut trei
mandate de premier ºi s-a
retras din activitatea politicã
britanicã în anul 2007, a
avertizat, într-un interviu
acordat revistei Esquire, cã
Marea Britanie a devenit “un
stat cu sistem de partid unic”,
denunþând alternanþa electo-
ratului între un Guvern
conservator care pledeazã
pentru un “Brexit dur” ºi între
un Partid Laburist cu politici
de tip “ultrastânga” desuete.
“Este o tragedie pentru
politica Marii Britanii cã s-a
ajuns la a face alegeri între un
Guvern conservator ce se
îndreaptã spre un Brexit dur ºi
un Partid Laburist ultrastânga
care aplicã un set de politici
ce ne duc înapoi în anii 1960.
În acest moment, Marea
Britanie a. devenit un stat cu
partid unic. Este ceva foarte
greºit”, a argumentat Tony
Blair. “Nu ºtiu dacã existã un
rol pentru mine... Existã o
limitã în privinþa a ceea ce
vreau sã spun despre poziþia
mea în acest moment. Tot ce
pot spune este constatarea
despre situaþia politicã. Am o
poziþie vehementã despre
situaþie? Da. Sunt motivat de
acest lucru? Da. În ce direcþie
mã îndrept de aici? Ce vreau
exact sã fac? Acestea sunt
întrebãri deschise”, a subliniat
Blair.

UE condamnã activitãþile

israeliene de colonizare

în Cisiordania
Decizia Israelului de a

construi noi locuinþe în colonii
din Cisiordania afecteazã
perspectivele procesului de
pace cu palestinienii, averti-
zeazã serviciul diplomatic al
Uniunii Europene, conform
site-ului agenþiei Reuters.
“Israelul a încãlcat declaraþii-
le publice prin care se angaja
sã nu construiascã noi colonii.
Decizia de a continua con-
strucþiile ºi extinderea colonii-
lor afecteazã, mai degrabã
decât sã faciliteze perspective-
le aplicãrii soluþiei a douã
state în procesul de pace din
Orientul Mijlociu, îndepãr-
tând perspectiva unui stat
palestinian”,susþine Serviciul
European de Acþiune Externã.
Statele Unite au condamnat
vehement, miercuri, decizia
Israelului de a aplica un plan
care prevede construirea de
noi locuinþe în colonii din
Cisiordania, Casa Albã
acuzându-l pe premierul
Benjamin Netanyahu de
încãlcarea unor promisiuni.
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MIRCEA CANÞÃR

Faptul era cunoscut în Hexa-
gon. Se comentase îndelung.
Acum doar se oficializeazã. La
Gallimard, sãptãmâna viitoare,
pe 13 octombrie a.c., va apãrea
stupefianta corespondenþã – cir-
ca 1.200 de scrisori – purtatã
între 1962 ºi 1995, de Francois
Mitterrand ºi marea sa dragos-
te, Anne Pingeot, sub titlul „Let-
tres a Anne”. O relaþie pasio-
nantã, din cale afarã, bine strã-
juitã multã vreme. Fotografii ine-
dite, o scrisoare a fiicei lor, Ma-
zarine Pingeot, cãtre tatãl sãu,
un portret al mamei acesteia,
Anne Pingeot, realizat de bio-
graful sãu, David Le Bailly, o
corespondenþã logevivã, intensã,
exclusivã, clandestinã, de bunã
calitate literarã, care începe pe
19 octombrie 1962 ºi se terminã

pe 22 septembrie 1995, totul con-
sacrã un „frumos roman, o fru-
moasã istorie” dupã „Le Nou-
vel Observateur”, care omite
însã faptul cã scrisorile de amor
îºi pierd valoarea umanã când
sunt publicate, adicã vulgariza-
te, dobândind în schimb o valoare
pecuniarã. Francois ºi Anne se
cunosc în debutul anilor 1960, pe
plaja estivalã Hossegor, când el
avea 46 de ani, învãþase de mult
sã vorbeascã socialist, fusese în
mai multe rânduri ministru ºi era
senator de Nierre, iar domniºoa-
ra Pingeot avea doar 19 ani ºi
toatã viaþa înainte. Sigur dragos-
tea e oarbã, a spus-o probabil
vreun înþelept, într-un moment de
derutã. Ca un fapt divers, Fran-
cois Mitterrand era cãsãtorit cu
Danielle Gouze, din 1944, aveau

împreunã doi copii adolescenþi,
Jean-Christophe ºi Gilbert. Co-
respondenþa amoroasã, la care
fãceam referire, confirmã talen-
tul literar, de excepþie, singular
al lui Mitterrand, ultimul preºe-
dinte francez care a venerat lim-
ba franceza, sedus de cromatis-
mul metaforei, încât scrie vi-
brante poeme de amor. Anne
Pingeot, pariziancã din bunã fa-
milie, cu gusturi artistice rafina-
te, îndrãgostitã de belle arte,
considerã cea mai frumoasã zi
din viaþa ei 18 decembrie 1974,
când la Avignon se nãºtea Ma-
zarine. Dacã Anne Pingeot s-a
dorit cât mai discretã cu putin-
þã, de-a lungul timpului, ºi prima
ei apariþie oficialã dateazã din
noiembrie 2011, când vãduva ofi-
cialã, Danielle Mitterand, a de-

cedat, Institutul Mitterrand, pre-
zidat de Hubert Vedrine ºi con-
siliul sãu de administraþie, în care
Mazarine Pingeot are un loc asi-
gurat, a decis publicarea întregii
corespondenþe. Aceasta schi-
þeazã, la o lecturã atentã, auto-
portretul lui Francois Mitterrand,
acest conservator contradicto-
riu, capabil de dedublare teribi-
lã, ºi compune în acelaºi timp
portretul invizibilei Anne Pin-
geot. Cura de discreþie s-a ter-
minat, sau nu îºi mai avea sen-
sul. Când Jacques Attali a scris,
ca biograf, „Francois Mitter-
rand. Aºa cum a fost” (Ed. His-
toria, 2008) s-a oprit într-un fel...
în anticamerã. Omul care a fã-
cut posibilã unificarea Germa-
niei ºi a jucat un rol interesant în
prãbuºirea „cortinei de fier”,

spunea în 1984, la primirea ge-
neralului Jaruzelski, la Paris, su-
pãrat: „Dacã n-ar trebui sã pri-
mesc decât prototipuri de virtute,
aº avea foarte mult timp liber”.
Interesant. Ne-a demonstrat însã,
prin dubla viaþã sentimentalã, cã
nu virtutea îl seducea din cale
afarã, dimpotrivã, admiþând ide-
ea unui principiu care ordonã
totul, fãrã ca aceastã credin-
þã sã-l determine sã adere la
o religie anume sau sã devinã
mistic. În buna tradiþie fran-
cezã, Chirac, Sarkozy ºi...
Hollande, n-au glumit cu amo-
rul, fiecare încercând sã-ºi de-
pãºeascã mentorul. „Merci
pour ce moment”, eseul au-
tobiografic al lui Valérie Trier-
weiler, trece de pe noptierã în
bibliotecã.

Deschiderea anului universitar
teologic are, începând de ieri, ºi o
simbolisticã aparte: decernarea ti-
tlului de Doctor „Honoris Causa”
al Universitãþii din Craiova, la pro-
punerea Facultãþii de Teologie, ex-
celenþei sale dr. Sebastian Brock
, membru al Academiei Britanice
ºi eminent reprezentant al creºti-
nãtãþii. Însemnãtatea este datã de
studiile pe care Sebastian Brock le-
a desãvârºit de-a lungul anilor, cu
precãdere în zona sirianã, unul din-
tre leagãnele creºtinãtãþii, mai ales
ortodoxã, cu apropiere între Bise-
ricile estice ºi apusene. Sã nu ui-
tãm cã Damasc, Capitala Siriei, este
cel mai vechi oraº care dãinuie de-
a lungul secolelor. Cu atât mai mult
este greu de înþeles ceea ce se în-
tâmplã în zona respectivã. Un mo-

Un titlu academic pentru valorile creºtine, la CraiovaUn titlu academic pentru valorile creºtine, la CraiovaUn titlu academic pentru valorile creºtine, la CraiovaUn titlu academic pentru valorile creºtine, la CraiovaUn titlu academic pentru valorile creºtine, la Craiova
Ziua de ieri a stat sub semnul lui Dum-

nezeu, din toate punctele de vedere : cin-
stirea , în haine de sãrbãtoare, la Cate-
drala Mitropolitanã „Sf. Dumitru ” din
Craiova, a doi dintre ocrotitorii sãi spiri-
tuali – Sf. Serghie ºi Vah, ale cãror moaº-
te se aflã depuse în acest sfânt lãcaº; des-

chiderea anului universitar teologic; acor-
darea titlului de Dr. Honoris Causa al Uni-
versitãþii din Craiova pentru un oaspete
de seamã britanic ºi, nu în ultimul rând,
sãrbãtorirea a 25 de ani de la intrarea în
arhierie a ÎPS Irineu, Arhiepiscop al Cra-
iovei ºi Mitropolit al Olteniei.

ment bine ales de cei care au þinut
sã acorde acest titlu, mai ales cã
cei doi Ocrotitori amintiþi, vin din
acea zonã. „Din încredinþarea ÎPS
Pãrinte Mitropolit Irineu, mi-a re-
venit ascultarea de a da mãrturie
înaintea Domniilor voastre despre
personalitatea, lucrarea de cerce-
tare ºi misiune teologicã a ilustru-
lui nostru contemporan. Prof.Se-
bastian Brock s-a nãscut în 1938,
la Londra, fiind absolvent al presti-
giosului Colegiu „Eton”. Pentru li-
cenþã, s-a înscris la Cambridge,
studiind limbile clasice (latinã ºi
greacã) ºi orientale (ebraicã ºi ara-
maicã). Doctoratul, la Oxford, a
avut ca direcþie de lucru „Revizui-
rea primei cãrþi a Profetului Samuel
din Vechiul Testament, pe versiu-
nea Septuagintei”. Este un reputat

specialist în disciplinele Aramaicã
ºi Siriacã. Reputaþia sa ºtiinþificã
s-a impus ca un necesar ºi indis-
pensabil echilibru în dialogul ecu-
menic al Bisericilor orientale. Opera
sa a fost la fel de apreciatã ºi în
Apus, prin primirea titlului de Doc-
tor Honoris Causa al Institutului
Pontifical de Studii Orientale din
Roma. ... Tradiþia creºtinã rãmâne
peste veacuri ºi despre ea este ca-
zul sã vorbim mai ales astãzi, când
pãmântul creºtin, brãzdat de Tigru
ºi Eufrat, roºeºte de sângele mar-
tirilor, sub o apãsare absurdã, în
numele unei motivaþii ºi mai absur-
de ”, a menþionat, printre altele,
Arhim.lect.univ.dr. Ioniþã Aposto-
lache în LAUDATIO.

Primire de galã
Manifestarea academicã a avut

parte de prezenþa unor înalte auto-
ritãþi academice – conf.univ.dr. Ni-
colae Rãzvan Stan, decan al Fa-
cultãþii de Teologie, cel care a ºi fost
amfitrionul întâlnirii, preºedintele
Senatului Universitãþii din Craiova
– prof.univ.dr. ªtefan Gheorghe,
secretarul ºef al  Universitãþii din
Craiova, conf.dr.  Mircvea Zãvã-
leanu, prorectorii Universitãþii din
Craiova – prof.univ.dr.  Radu Con-
stantinescu ºi  prof.univ.dr.ing.
Nicu Bîzdoacã, cel care a þinut ºi
discursul de decernare a titlului:
„Universitatea din Craiova îºi asu-
mã rolul de a propune repere uma-
ne de cea mai mare perspectivã.

Suntem onoraþi sã avem, printre noi,
astfel de personalitãþi, cum este ex-
celenþa sa Sebastian Brock”. La rân-
dul sãu, noul Doctor „Honoris Cau-
sa” a precizat: „Sunt bucuros cã mã
aflu aici, iar, chiar dacã se poate
înþelege cã nu existã legãturi între
Siria ºi România, realitatea este alta
– este creºtinãtatea”.

Binecuvântare de la
ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei
Aºa cum aminteam, s-a des-

chis, ieri, ºi noul an universitar te-
ologic, cuvântul oficial aparþinând

ÎPS  Irineu, Arhiepiscop al Craio-
vei ºi Mitropolit al Olteniei: „Este
un an plin de emoþii ºi trebuie sã-i
mulþumim bunului Dumnezeu cã
ne-a dat harul sã-i ducem mai de-
parte învãþãturile. Profesorii au
primit charisma de a da învãþãtu-
ra, studenþii pe cea sã o ducã mai
departe. Cu atât mai mult ne bu-
curãm cã îl avem printre noi pe
Excelenþa Sa , Sebastian Brock.
Este unul dintre cei care duc mai
departe învãþãmintele Mântuitoru-
lui. Dumnezeu sã ne binecuvinte-
ze pe toþi!”

CRISTI PÃTRU
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Societatea Culturalã Româno-Italianã Dante Alighieri din Craio-
va, Comitet Local al Societãþii Internaþionale Dante Alighieri din
Roma, în colaborare cu Secþia de Limba ºi Literatura Italianã a Fa-
cultãþii de Litere a Universitãþii din Craiova, reîncep cursurile gra-
tuite de limbã ºi civilizaþie italianã. Primul are loc chiar astãzi, 8
octombrie – între orele 9.00 ºi 11.00 pentru începãtori ºi de la 11.00
la 13.00 pentru avansaþi. „Cursurile se desfãºoarã pe parcursul anului
universitar, sâmbãta, în Lectoratul Italian al Universitãþii din Craio-
va, sala 135. Dureazã doi ani ºi se pot finaliza, opþional, cu un exa-
men în urma cãruia se obþine un certificat de absolvire”, a precizat
prof. univ. dr. Elena Pîrvu. Cei doritori sã urmeze cursurile gratuite
de limbã ºi civilizaþie italianã „Dante Alighieri” sunt aºteptaþi sã se
înscrie astãzi, ora 9.00.

VVVVVolumul olumul olumul olumul olumul „Jean Pangal.„Jean Pangal.„Jean Pangal.„Jean Pangal.„Jean Pangal.
Documente inedite”Documente inedite”Documente inedite”Documente inedite”Documente inedite”,,,,,
lansat la Biblioteca Judeþeanãlansat la Biblioteca Judeþeanãlansat la Biblioteca Judeþeanãlansat la Biblioteca Judeþeanãlansat la Biblioteca Judeþeanã

În Sala „Acad.
Dinu C. Giures-
cu” a Bibliotecii
Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia
Aman” va avea
loc miercuri, 19
octombrie, ora
17.00, lansarea
volumului „Jean
Pangal. Docu-
mente inedite
( 1 9 3 2 - 1 9 4 2 ) .
Contribuþii la analiza reþelelor sociale istorice”, autor Bogdan Bu-
cur. Invitaþi sã vorbeascã despre lucrare sunt prof. univ. dr. habil.
Sorin Liviu Damean – decanul Facultãþii de ªtiinþe Sociale a Univer-
sitãþii din Craiova, prof. univ. dr. Ion Deaconescu – preºedintele
Academiei Internaþionale „Mihai Eminescu” ºi lector univ. dr. Florin
Pãsãtoiu – de la Facultatea de ªtiinþe Sociale din Craiova. „Om poli-
tic, diplomat ºi conducãtor absolut al masoneriei române din perioa-
da interbelicã, Jean Pangal este subiectul principal al celor 474 de
note informative, publicate, pentru prima datã integral, în aceastã
carte, ºi întocmite, între 1932-1942, de Serviciul Secret al Armatei
Române ºi de Poliþia de Siguranþã a Ministerului de Externe”, preci-
zeazã organizatorii evenimentului.

„Paºi spre cunoaºtere”„Paºi spre cunoaºtere”„Paºi spre cunoaºtere”„Paºi spre cunoaºtere”„Paºi spre cunoaºtere”, la Ludotecã, la Ludotecã, la Ludotecã, la Ludotecã, la Ludotecã
Din aceastã lunã,

pânã pe 8 iunie 2017,
Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman” conti-
nuã proiectul „Cãrti-
cica pentru prichindei
ºi copii mai mãricei”,
desfãºurând activitãþi
în Ludoteca instituþiei.
Prima temã, din sãp-
tãmâna 10-13 octom-
brie, este „Paºi spre
cunoaºtere – Corpul
omenesc” (vizionare). Vor afla mai multe despre corpul omenesc preºco-
lari ºi ºcolari de la Grãdiniþele „Ethos”, „Otilia Cazimir”, „Traian Deme-
trescu” ºi „Paradisul Copiilor”, ªcolile Gimnaziale Terraveda, „Mihai Vi-
teazul” ºi „Traian”, Colegiile Naþionale „ªtefan Velovan” ºi „Carol I”.

Dupã sesiunea de primãvarã-
varã, Caravana Conferinþelor Bo-
okLand Evolution se deplaseazã
pânã pe 30 noiembrie în 12 oraºe
din þarã, poposind timp de o sãptã-
mânã în fiecare. Peste 500.000 ti-
neri sunt invitaþi sã se autodesco-
pere ºi sã îºi lãrgeascã oportunitãþi-
le prin experienþele ºi ideile împãr-
tãºite de cei 400 de profesioniºti
consacraþi, care s-au alãturat Bo-
okLand Evolution anul acesta.

„Prin seria de conferinþe orga-
nizate pentru tinerii de 14-24 ani,
proiectul cultural Bookland Evo-
lution oferã liceenilor ºi studenþi-
lor o oportunitate ineditã de dez-
voltare prin discuþii libere, bazate

Cea de-a III-a ediþie a
Conferinþelor BookLand
Evolution, sesiunea toamnã-
iarnã, îºi deschide porþile
pentru tinerii din Craiova –
luni, 10 octombrie, în Aula Buia
a Facultãþii de Agronomie.
Pânã vineri, 14 octombrie, în
intervalul orar 14.30-16.30, vor
urca pe scenã câte patru
profesioniºti, care îi vor
încuraja ºi motiva prin exemplu
personal sã facã alegerile
potrivite, povestindu-le despre
provocãrile care îi aºteaptã, dar
care nu trebuie sã-i opreascã
din a-ºi continua drumul sau a-
ºi asculta vocaþia. Participarea
la conferinþe este gratuitã.

BookLand a luat naºtere în 2011, ca prim târg urban de carte
la mall. S-a dezvoltat rapid într-o caravanã naþionalã activã timp

de 600 de zile, care a vizitat anual peste 40 de oraºe. Librãria
online www.book-land.ro ºi Tabãra Coolturala BookLand au
devenit extensii naturale ale brandului cultural, iar seria de
Conferinþe BookLand Evolution ºi platforma inPractica.ro

completeazã abordarea social-educaþionalã asumatã.

pe experienþe personale ºi inter-
acþiune directã cu personalitãþi
marcante din România”, se men-
þioneazã ântr-un comunicat de
presã al organizatorilor.

Tinerii din Craiova îi vor avea
în faþa lor, pregãtiþi sã le rãspundã
la orice întrebare, pe: Liviu Iones-
cu – trainer internaþional & lector
în psihologie caninã; tenorul Bog-
dan Olaru; Cristian Nicolae –
antreprenor IT, trainer & speaker
certificat John Maxwell, membru
fondator JMTeam România; Ho-
raþiu Buzatu – arhitect, general
manager Arhidesign; trainer Miha-
ela Mocanu; Mircea Ungureanu
– antreprenor ºi trainer; Mihaela

Steiner – arhitect ºi founder
BAM; psihoterapeut Irina Gruia;
Cristina Toma – coach, trainer ºi
speaker independent, certificat
John Maxwell; Ianolia Marina
Bucã – blogger, scriitoare ºi vo-
luntar activ; Daniel Botea – pre-
ºedintele Asociaþiei Bloggerilor Ol-
teni; Adina Lazãr – trainer, pro-
fesor de limba englezã, francezã ºi
de românã ca limbã strãinã; An-
dreea Niþã – sociolog, lector dr.
la Universitatea din Craiova, pre-
ºedinte ACCES Oltenia; Virginia
Barbu – director vânzãri Media
Sud; Patricia Ionescu – actriþã,
freelancer; Bogdan ªtefan – vo-
luntar, doctor în pregãtire; Cris-
tian Toaxen – fondator Training
Craiova, ACT Sales Consulting;
Cãtãlin Zamfir – manager Cor-
nul Abundenþei; Iulian Tãnase –
vicepreºedinte JCI România ºi Jr.
Recruitment Coordinator Teach for
Romania; David Mitran – blog-
ger, Objective Achiever Coach.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Deschisã în urmã cu o
sãptãmânã, stagiunea artisti-
cã 2016-2017 continuã la
Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” cu cele mai
îndrãgite poveºti.

Astãzi, 8 octombrie, de la
ora 18.00, publicul este
aºteptat la spectacolul
„Inimã de piatrã”, dupã W.
Hauff, scenariul ºi regia
Cristian Pepino, scenografia
Cristina Pepino. În distribuþie
îi regãsim pe actorii Mugur
Prisãcaru, Daniel Mirea,

WWWWWeekendul ridicã din noueekendul ridicã din noueekendul ridicã din noueekendul ridicã din noueekendul ridicã din nou
cortina la Tcortina la Tcortina la Tcortina la Tcortina la Teatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”

Oana Stancu, Alis Ianoº,
Ionica Dobrescu, Rodica
Prisãcaru, Iulia Cârstea.
Muzica este o creaþie semna-
tã Dan Bãlan. Spectacolul a
fost distins cu premii la cea
de-a XI-a ediþie a Festivalu-
lui Internaþional al Teatrelor
de Pãpuºi ºi Marionete
„Puck” de la Cluj-Napoca
(2012): diplomã pentru
interpretarea rolului principal
actriþei Oanei Stancu ºi
premiul pentru calitatea
muzicalã.

Duminicã, 9
octombrie, la
ora 11.00, este
programatã
întâlnirea cu
„Ursul pãcãlit
de vulpe”, de
Ion Creangã,
într-un specta-
col cu scena-
riul, regia ºi
scenografia
semnate de
Valentin Do-

brescu, pe muzica lui Alin
Macovei-Moraru, cu actorii
Ionica Dobrescu, Daniel
Mirea, Mugur Prisãcaru, Alla
Cebotari, Adriana Ioncu,
Emanuel Popescu.

Biletele costã 7 lei sau 10
lei, în funcþie de categoria
locului, ºi pot fi cumpãrate de
la Agenþia teatrului, deschisã
astãzi, între orele 10.00-
13.00 ºi 16.00-19.00, iar
duminica, în intervalul 10.00-
13.00.
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SÂMBÃTÃ - 8 octombrie

07:00 Preþuieºte viaþa!
07:45 Vorbeºte corect!
08:00 Nordul sãlbatic
09:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Tot ce conteazã
12:00 Discover România
12:20 Poveste din Palm Beach
1942, Comedie, Romantic
13:50 Vorbeºte corect!
14:00 Telejurnal
14:30 Shakespearia, þara lui Will
15:00 Ora regelui
16:00 Vorbeºte corect!
16:15 Salutãri din Hong Kong
1975, Comedie
18:00 Repriza a treia
18:50 Preliminarii C.M. RUSIA

2018
21:00 Repriza a treia
21:30 Telejurnal
22:30 Zori însângeraþi
00:20 Preliminarii C.M. RUSIA

2018
01:20 Preþuieºte viaþa! (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Shakespearia, þara lui Will

(R)
03:15 Nordul sãlbatic (R)
04:10 Discover România (R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Locuri, oameni ºi comori

(R)
08:30 Cap compas (R)
09:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
09:30 Mic dejun cu un campion
10:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
10:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
11:30 Piersic Show (R)
12:30 Londra, în trei zile
13:00 Deportaþii
13:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
14:00 Povestea lui Glenn Miller
1954, SUA, Dramã
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
19:00 Fãrã compromisuri
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Omul din umbra
1970, Franta, Italia, Belgia,

Acþiune, Dramã, Thriller
21:50 Carpaþii, Plãmânul

Europei
21:55 Poveºti citadine
22:10 Dallas Buyers Club
2013, SUA, Biografic, Dramã
00:20 Londra, în trei zile (R)
00:50 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu (R)
01:20 Piersic Show (R)
02:10 Deportaþii (R)
03:00 Mic dejun cu un campion

(R)

TVR 2

07:30 Creed
09:40 Grease Live!
11:50 Bernard ºi Doris
13:35 Whitney
15:05 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
16:45 Nu eºti tu
18:30 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
20:00 Iron Man - Omul de oþel 2
22:05 Creed
00:15 Obsesie periculoasã
02:05 Viaþa mea cu Liberace
04:00 Chappie
06:00 Iubire sub stele

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã

doctore ?
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Slappy ºi ?trengarii
13:00 Spionii în vacanþã
15:00 Jocuri de celebritate (R)
16:15 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Transformers:
Exterminarea
00:00 Spartanul
02:00 Rãfuialã în Seattle
03:45 Jocuri de celebritate (R)
04:15 Slappy ºi ºtrengarii (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
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 asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Pânã la capãtul lumii

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc

(R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã

doctore ?
06:00 Croaziera iubirii

08:00 Înfrângerea (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Ne-am fãcut mari! (R)
14:30 Virus mortal
16:30 La bloc
18:30 Robbersonii ºi poliþia
20:30 Parcul câinilor
22:30 Avanpostul
00:15 Parcul câinilor (R)
02:15 Cine A.M.
05:30 Aventurile lui Spider Man
06:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

06:00 Observator

10:00 Chefi la cuþite (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Cursa pentru viaþã

2010, SUA, Dramã, Thriller

01:30 Ultimul cartuº (R)

1973, România, Acþiune

03:15 Cursa pentru viaþã (R)

2010, SUA, Dramã, Thriller

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Testul de rezistenþã (R)

10:00 Sport, dietã ºi o vedetã

10:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Dispariþie (R)

2010, SUA, Dramã, Mister,

Thriller

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

22:00 Se strigã darul

00:00 Liceul groazei

2011, SUA, Comedie, Horror

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:00 Sabbagh în acþiune (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Un studio in cautarea unei

vedete

1988, România, Comedie

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 Apel de urgenþã (R)

14:00 Focus

15:00 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Van Wilder: Primul an de

facultate

2009, SUA, Comedie

22:30 Þara întunericului

2009, SUA, Crimã, Mister,

Thriller

00:30 Van Wilder: Primul an de

facultate (R)

2009, SUA, Comedie

02:30 Dosarele DNA

03:30 Secrete de stil (R)

04:00 Focus 18 (R)

05:30 Cu lumea-n cap (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Fotbal UEFA Europa

League: Steaua - Villarreal
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 MMA All Stars: Vin

KOlindãtorii!
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 9 octombrie

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Shakespearia, þara lui Will
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Charlot croitor
1916, Comedie, Scurt metraj
16:35 Prinþesã pentru o lunã
1934, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
18:00 Lozul cel mare
18:35 Salbaticia Carpatilor
2011, Marea Britanie, Docu-

mentar
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Omul fãrã stea
1955, SUA, Western
22:45 Garantat 100%
23:50 Rãtãciþi prin Manhattan
2007, SUA, Dramã
01:25 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
01:55 Sport (R)
02:10 Telejurnal (R)
02:55 Shakespearia, þara lui Will

(R)
03:25 Politicã ºi delicateþuri (R)
04:15 Universul credinþei (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
10:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu (R)
11:20 Cartea cea de toate zilele
11:30 Pasiuni ºi cariere
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
13:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
14:10 Nunta de piatrã
1973, România, Dramã
15:40 Poveºti citadine
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 China, gust ºi savoare
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
19:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
20:10 Tãnase Scatiu
1976, România, Dramã
22:20 Kyra Kyralina
2014, România, Dramã
00:10 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
01:10 Teatru TV (R)
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Ferma (R)

TVR 2

07:25 Confirmare
09:15 Rodencia ºi dintele
10:40 Iron Man - Omul de oþel 2
12:45 Cel mai nervos bãrbat din

Brooklyn
14:20 Informatorul!
16:05 Al 5lea val
17:55 Ascensiunea lui Jupiter
20:00 Podul spionilor
22:20 Westworld
23:30 Transporter: Moºtenirea
01:05 Cazul Novack
02:30 Afacere neprevãzutã
04:00 Westworld
05:00 Divorþ

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce spun românii (R)
11:00 Spionii în vacanþã (R)
1993, SUA, Comedie
13:00 Apropo Tv
14:00 Miºcarea perfectã
2010, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hercules
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Django dezlãnþuit
2012, SUA, Aventuri, Crimã,

Dramã
01:45 Apropo Tv (R)
02:30 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
04:00 Josie ºi Pisicile (R)
05:30 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Pânã la capãtul lumii

(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 Virus mortal (R)
10:30 La bloc
12:30 Robbersonii ºi poliþia (R)
14:30 Surplus de bagaje
16:30 La bloc
18:45 Buffy, vânãtoarea de

vampiri
20:30 Mai bine nu se poate
23:30 Mã omori cu zile
01:30 Mai bine nu se poate (R)
04:00 Cine A.M.
05:30 Aventurile lui Spider Man
06:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

06:00 Observator

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

16:15 X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 iUmor

22:00 Bãieþi de oraº (R)

23:00 În puii mei (R)

00:00 iUmor (R)

02:00 Observator (R)

03:00 Ultimul cartuº (R)

1973, România, Acþiune

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

08:00 Teleshopping

08:45 Testul de rezistenþã (R)

10:00 Pastila de râs

10:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Pastila de râs

14:15 Se strigã darul (R)

16:30 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bravo, ai stil!

23:00 Ochii din umbrã

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Ochii din umbrã (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:15 La TV (R)

2015, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

14:00 Focus

15:00 Focus Magazin

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:30 Trãdaþi în dragoste

00:00 Un studio in cautarea unei

vedete (R)

1988, România, Comedie

02:00 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

04:00 Focus Magazin (R)

05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)

05:45 Secrete de stil (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA

Champions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meºeriasilor
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Magazin UEFA

Champions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat: Loveºti

în KOmãneºti!
23:00 Punk'd.

Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night Craiova:

"Lei în cuºcã"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
ANUNÞ privind informarea

ºi consultarea publicului în
conformitate cu ordinul nr.
2701/010 al MDRT asupra pro-
punerilor preliminare ’’ELA-
BORARE P.U.D. ªI OBTINERE
AVIZE PENTRU CONSTRUI-
RE ATELIER AUTO PARTER
(parþial supanþa)’’ municipiul
Craiova, ALEEA 1 ªIMNIC, nr.
11C, beneficiar STOICA IONEL
ºi STOICA MARIA JEANINA,
proiectant S.C. MND PROIECT
S.R.L. Publicul este rugat sã
transmitã observaþii asupra
documentaþiei expuse/dispo-
nibile la sediul Primãriei Muni-
cipiului Craiova – Serviciul de
urbanism, str. A. I. Cuza nr. 7
sau pe pagina de internet a Pri-
mãriei Municipiului Craiova:
www.primariacraiova.ro – în pe-
rioada 12.10.2016-26.10.2016,
între orele 8.00-16.00. Publicul
este invitat sã participe la co-
mentarea propunerilor supu-
se procesului de avizare ºi
elaborarea propunerii finale,
care include toate observa-
þiile ºi se supune procedurii
de transparenþã decizionalã.
Raspunsul la observaþiile
transmise va fi publicat pe
pagina de internet a Primã-
riei Craiova ºi va fi prezentat
timp de 10 zile de la încheie-
rea perioadei de consultare
a publicului, la sediul propriu.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR FEDERA-

ÞIA PATRONATELOR DIN RE-
GIUNEA OLTENIA ( FPRO)  cu
sediul în Craiova, Str Opanez,
nr. 32, bl. F 15  spaþiul A, Jud.
Dolj, reprezentatã legal de dl
Cristea Valentin în calitate de
preºedinte, convoacã Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a
asociaþilor la sediul acesteia
în data de 18.10.2016 ora
17,00 cu urmãtoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea  modificã-
rii statutului. 2. Împuternicirea
persoanei desemnate sã des-
fãºoare procedura de înregis-
trare a  modificãrilor statutu-
lui ºi sã semneze actele mo-
dificatoare. 3. Diverse.
CONVOCATOR ASOCIA-

ÞIA CONSILIUL LOCAL AL
ÎNTREPRINDERILOR MICI ªI
MIJLOCII (CLIMM CRAIOVA)
cu sediul în Craiova, Str.
Opanez, nr. 32,  bl. F 15  spa-
þiul A,  Jud. Dolj, reprezenta-
ta legal de dl Cristea Valen-
tin în calitate de preºedinte,
convoacã Adunarea Genera-
lã Extraordinarã a asociaþi-
lor la sediul acesteia în data
de 18.10.2016 ora 18,00 cu
urmãtoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea  modificãrii  sta-
tutului. 2. Împuternicirea per-
soanei desemnate  sã des-
fãºoare procedura de înre-
gistrare a  modificãrilor sta-
tutului  ºi sã semneze actele
modificatoare. 3. Diverse.

CONVOCATOR PATRONA-
TUL PIMM OLTENIA cu sediul în
Craiova, Str. Opanez nr. 32 bl. F
15  spatiul B, Jud. Dolj, reprezen-
tatã legal de dl Cristea Valentin în
calitate de preºedinte convoacã
Adunarea Generalã Extraordina-
rã a asociaþilor la sediul acesteia
în data de 18.10.2016 ora 19,00 cu
urmatarea ordine de zi: 1. Apro-
barea modificãrii statutului. 2. Îm-
puternicirea persoanei desemna-
te sã desfãºoare procedura de în-
registrare a modificãrilor statutu-
lui ºi sã semneze actele modifi-
catoare. 3. Diverse.
CONVOCATOR FEDERAÞIA

PATRONATELOR ÎNTREPRINDE-
RILOR DE LA MICI LA MARI cu se-
diul în Craiova, Str Opanez, nr. 32,
bl F 15 spaþiul B, Jud. Dolj, repre-
zentata legal de dl Cristea Valen-
tin în calitate de preºedinte, con-
voacã Adunarea Generalã Extra-
ordinarã a asociaþilor la sediul
acesteia în data de 18.10.2016 ora
16.00 cu urmãtarea ordine de zi: 1.
Aprobarea  modificãrii  statutului.
2. Împuternicirea persoanei de-
semnate  sã desfãºoare procedu-
ra de înregistrare a modificãrilor
statutului  ºi  sã  semneze  actele
modificatoare. 3.  Diverse.

PRIMÃRIA COMUNEI CAR-
PEN, judeþul Dolj, anunþã organi-
zarea concursului pentru ocupa-
rea postului de asistent medical
comunitar debutant în data de
28.10.2016, ora 10.00, la sediul Pri-
mãriei Carpen. Nivel studii- medii-
absolvent al ªcolii postliceale de
medicinã generalã. Dosarele se
depun la secretariatul Primãriei
Carpen pânã la data de 21.10.2016,
ora 10.00. Informaþii suplimentare
la telefon: 0251/ 445.637.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE DE SERVICI
ANGAJÃM OPE-
RATOR CALCULA-
TOR ªI OPERA-
TOR PREGÃTIRE
DOCUMENTE DE
ARHIVÃ.Oferim ºi
Rugãm seriozitate.
Relaþii la Telefon:
0755/ 049.726 ºi
CV-ul îl puteþi trimi-
te pe adresa offi-
ce@solutiiarhiva.ro.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã în
Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curã-
þenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V.
cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploa-
elaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã
alte costuri.

DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Rela-
þii la telefon: 0727/
757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã Catar-
giu, teren 400 mp
sau schimb. Tele-
fon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.
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.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, aºezat
lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând suprafaþa pã-
mânt intravilan co-
muna Sadova: Tar-
la 87, Parcela
3361/1 mp- 5300,
T 87 P 3361/2, mp
5400, T 88, P 3361
mp, 17500, T 87,
P3295, mp 900, T
87, P 3291, mp.
900. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0765/
219.913.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 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.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
convenabil, avanta-
jos pentru progra-
mul Rabla. Telefon:
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 Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând manechine. Te-
lefon: 0762/484.755.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 8 octombrie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând Robot patise-
rie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din
ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.

Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
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 terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând 12 (douãs-
prezece) taburele
din material melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.

Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.

Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

SCM MULTI SERVI-
CE SCM CRAIOVA
închiriazã spaþiu
74,30 m2 Craioviþa
Nouã (Zona Segar-
cea), str. George
Enescu, Nr. 51, Sc.
D parter. Informaþii
Tel. 0251 /416.003.

Ofer spre închiriere
apartament ultra-
central, complet mo-
bilat, 2 camere de-
comandate, micro-
centralã, aer condi-
þionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate , conforta-
bil în zona centralã,
preferabil studenþi.
Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

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.
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La mai puþin de patru luni de la întâlnirea de la
Euro, câºtigatã de ”Squadra Azzurra”, Italia ºi Spa-
nia au remizat, joi searã, pe Juventus Stadium din
Torino, scor 1-1, într-un meci controlat cu auto-
ritate de reprezentativa ibericã.

Prima ºansã de gol a partidei i-a aparþinut lui
Andres Iniesta, însã acesta a ºutat slab spre poar-
ta lui Buffon. A urmat o ocazie a lui Pique, care nu
a reuºit sã gãseascã spaþiul porþii din apropiere.
Fundaºul Barcelonei a ratat apoi din nou, din po-
ziþie excelentã, iar prima reprizã s-a încheiat fãrã
goluri.

La reluare, Buffon a gafat incredibil, iar Vitolo,
excelent lansat de Busquets, a înscris unul dintre
cele mai uºoare goluri din carierã. Pelle a trimis
apoi pe lângã poartã, pe când Vitolo a irosit o ºansã
mare de a face dubla în minutul 68.

PRELIMINARII CM 2018 – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-A

Spania dominã autoritarSpania dominã autoritarSpania dominã autoritarSpania dominã autoritarSpania dominã autoritar, însã obþine, însã obþine, însã obþine, însã obþine, însã obþine
doar o remizã în derby-ul doar o remizã în derby-ul doar o remizã în derby-ul doar o remizã în derby-ul doar o remizã în derby-ul cu Italiacu Italiacu Italiacu Italiacu Italia

Italia a revenit în joc dupã un penalty acordat la
contactul dintre Ramos ºi Eder, De Rossi mar-
când  fãrã emoþii de la 11 metri.

Italia: Buffon – Barzagli, Bonucci, Romagnoli
– Florenzi, Montolivo (Bonaventura 30), De Rossi,
Parolo (Belotti 76), De Sciglio – Pelle (Immobile
60), Eder. Selecþioner: Gianpiero Ventura.

Spania: De Gea – Carvajal, Pique, Ramos, Alba
(Nacho 22) – Koke, Busquets, Iniesta – Vitolo (Al-
cantara 84), Costa (Morata 67), Silva. Selecþio-
ner: Julien Lopetegui.

Altfel, Islanda a avut o revenire realmente fan-
tasticã cu Finlanda, câºtigând cu 3-2 dupã ce a
punctat în minutele 90 ºi 90+5. În aceeaºi gru-
pã, Ucraina a condus cu 2-0 în Turcia, numai cã
s-a vãzut nevoitã sã se mulþumeascã doar cu un
punct, 2-2.

Rezultate consemnate joi
GRUPA D: Austria – Þara Galilor 2-2 (Arnautovic 28, 48

/ Allen 22, Wimmer 45+1 aut.) / Moldova – Serbia 0-3 (Kos-
tic 19, Ivanovic 37, Tadic 59) / Irlanda – Georgia 1-0 (Cole-
man 56).

Clasament: 1. Þara G 4p, 2. Serbia 4p, 3. Austria 4p, 4.
Irlanda 4p, 5. Georgia 0p, 6. Moldova 0p.

Etapa viitoare (duminicã): Þara G. – Georgia, Moldova
– Irlanda, Serbia – Austria.

GRUPA G: Italia – Spania 1-1 (De Rossi 82 pen. / Vitolo
55) / Macedonia – Israel 1-2 (Nestorovski 63 / Hemed 25,
Ben Haim 43) / Liechtenstein – Albania 0-2 (Jehle 11 aut.,
Balaj 71).

Clasament: 1. Albania 6p, 2. Spania 4p, 3. Italia 4p, 4.
Israel 3p, 5. Macedonia 0p, 6. Liechtenstein 0p.

Etapa viitoare (duminicã): Israel – Liechtenstein, Alba-
nia – Spania, Macedonia – Italia.

GRUPA I: Islanda – Finlanda 3-2 (Arnason 37, Finnbo-
gason 90, R. Sigurdsson 90+5 / Pukki 21, Lod 39) / Turcia –
Ucraina 2-2 (Tufan 45+1, Calhanoglu 81 pen. / Iarmolenko
24 pen., Kravets 27) / Kosovo – Croaþia 0-6 (Mandzukic 6,
24, 35, Mitrovic 68, Perisic 83, Kalinic 90+2).

Clasament: 1. Croaþia 4p, 2. Islanda 4p, 3. Ucraina 2p, 4.
Turcia 2p, 5. Finlanda 1p, 6. Kosovo 1p.

Etapa viitoare (duminicã): Finlanda – Croaþia, Ucraina
– Kosovo, Islanda – Turcia.

Vineri, dupã închiderea ediþiei
GRUPA A: Franþa (1p) – Bulgaria (3p) / Luxemburg

(0p) – Suedia (1p) / Olanda (1p) – Belarus (1p).
GRUPA B: Ungaria (1p) – Elveþia (3p) / Letonia (3p) –

I-le Feroe (1p) / Portugalia (0p) – Andorra (0p).
GRUPA H: Belgia (3p) – Bosnia (3p) / Grecia (3p) –

Cipru (0p) / Estonia (0p) – Gibraltar (0p).

Sâmbãtã
GRUPA C: Azerbaijan (3p) – Norvegia (0p), ora 19:00 /

Germania (3p) – Cehia (1p), Irlanda N. (1p) - San Marino
(0p), ambele 21:45.

GRUPA E: Armenia (0p) – ROMÂNIA (1p), Muntene-
gru (1p) – Kazakstan (1p), ambele 19:00 / Polonia (1p) –
Danemarca (3p), ora 21:45.

GRUPA F: Anglia (3p) – Malta (0p), ora 19:00 / Scoþia
(3p) – Lituania (1p), Slovenia (1p) – Slovacia (0p), ambele
21:45.

La CM se calificã direct primele clasate din fie-
care grupã, în timp ce 8 dintre ocupantele poziþii-
lor secunde vor disputa “duble” de baraj, câºtigã-
toarele acestora urmând sã acceadã ºi ele la tur-
neul final, gãzduit de Rusia.

Etapa a 9-a: Ecuador – Chile 3-0 (A. Valencia 19, Ramirez 23, Caicedo
46) / Uruguay – Venezuela 3-0 (Lodeiro 29, Cavani 46, 79) / Paraguay –
Columbia 0-1 (Cardona 90+1) / Brazilia – Bolivia 5-0 (Neymar 11, Coutin-
ho 26, Filipe Luis 39, Gabriel Jesus 44, Firmino 75) / Peru – Argentina 2-
2 (Guerrero 58, Cueva 84 pen. / Funes Mori 15, Higuain 77).

Clasament
1. Uruguay 19 6. Paraguay 12

2. Brazilia 18 7. Chile 11

3. Ecuador 16 8. Peru 8

4. Columbia 16 9. Bolivia 7

5. Argentina 16 10. Venezuela 2

Runda viitoare (marþi searã/noapte): Bolivia – Ecuador, Columbia
– Uruguay, Chile – Peru, Argentina – Paraguay, Venezuela – Brazilia.

La CM merg primele patru clasate, în timp ce locul 5 va susþine un
baraj inter-continental.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1

13:00, 15:30 – FOTBAL – Liga a II-a: ACS
Berceni – Luceafãrul Oradea, UTA Bãtrâna
Doamnã – Juventus Bucureºti / 19:00 –
FOTBAL – Preliminarii Cupa Mondialã 2018:
Muntenegru – Kazahstan.

DIGI SPORT 2

7:00, 9:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-
miu al Japoniei: antrenamente ºi calificãri /
12:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: CSM
Bucureºti – HC Zamet / 17:00 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Wisla Plock – Ves-
zprem / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Prelimi-
narii CM 2018: Anglia – Malta, Polonia –
Danemarca / 2:00 – CURSE DE MAªINI –
Nascar – Charlotte Motor Speedway.

DIGI SPORT 3

18:30 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Meshkov Brest – Rhein-Neckar Lo-
wen / 21:45 – FOTBAL – Preliminarii CM
2018: Germania – Cehia.

DOLCE SPORT 1

7.00, 9:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-
miu al Japoniei: antenamente ºi calificãri /

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
13:00, 15:30 – FOTBAL – Liga a II-a: ACS
Berceni – Luceafãrul Oradea, UTA Bãtrâna
Doamnã – Juventus Bucureºti.

DOLCE SPORT 2

9:30 – TENIS (F, M) – Turneele de la
Beijing ºi Tokyo / 17:00 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Wisla Plock – Veszprem.

DOLCE SPORT 3

15:00 – JUDO – Grand Prix la Taºkent /
18:00 – NATAÞIE – Etapã de Cupã Mondia-
lã, la Doha.

EUROSPORT 1

13:00 – SNOOKER – Mastersul Euro-
pean, la Bucureºti: semifinale / 16:00 – FOT-
BAL (F) – Cupa Mondialã U17, în Iordania,
faza grupelor: Brazilia – Anglia / 19:00 –
SNOOKER – Mastersul European, la Bucu-
reºti: semifinale.

EUROSPORT 2

19:00 – FOTBAL (F) – Cupa Mondialã U17,
în Iordania, faza grupelor: Japonia – SUA.

TVR 1

19:00 – FOTBAL – Preliminarii CM 2018:
Armenia – România.

Duminicã
DIGI SPORT 1

14:45– FOTBAL – Liga a II-a: CSM Rm
Vâlcea – FC Brasov / 19:00, 21:45 – FOT-
BAL – Preliminarii CM 2018: Finlanda –
Croaþia, Albania – Spania.

DIGI SPORT 2

8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al
Japoniei: cursa / 17:15 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Dinamo – Beºiktaº /
19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii CM
2018: Þara Galilor – Georgia, Macedonia
– Italia.

DIGI SPORT 3

17:15 – BASCHET (M) – Liga Naþio-
nalã: BCM U Piteºti – Dinamo / 19:00 –
VOLEI (F) – Calificãri Campionatul Eu-
ropean 2017: Ungaria – România / 21:45
– FOTBAL – Preliminarii CM 2018: Is-
landa – Turcia.

DIGI SPORT 4

19:30 – HANDBAL (M) – Liga Cam-
pionilor: Celje – Vardar / 21:45 – FOT-
BAL – Preliminarii CM 2018: Serbia –
Austria.

DOLCE  SPORT 1

8:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu
al Japoniei: cursa / 14:45– FOTBAL –
Liga a II-a: CSM Rm Vâlcea – FC Bra-
sov / 17:15 – HANDBAL (M) – Liga Cam-
pionilor: Dinamo – Beºiktaº / 23:30, 3:30
– FOTBAL AMERICAN – NFL: San Die-
go – Oakland Raiders, Green Bay – New
York Giants.

DOLCE SPORT 2

11:30 – TENIS (F, M) – Turneele de la
Beijing ºi Tokyo / 18:00 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Pick Szeged – Kielce.

DOLCE SPORT 3

15:00 – JUDO – Grand Prix la Taºkent
/ 18:00 – NATAÞIE – Etapã de Cupã Mon-
dialã, la Doha.

EUROSPORT 1

13:00 – SNOOKER – Mastersul Euro-
pean, la Bucureºti: finala / 16:30 – CI-
CLISM – Clasica Paris-Tours / 19:00 –
SNOOKER – Mastersul European, la Bu-
cureºti: finala.

TVR 3

14:30 – SCRIMÃ – Cupa Mondialã, la
Timiºoara.

PRELIMINARII CM 2018 –
AMERICA DE SUD
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Echipa femininã de volei, SCM U Craiova,
debuteazã, astãzi, de la ora 18:30, în noul se-
zon competiþional, urmând a înfrunta, în de-
plasare, într-o partidã contând pentru runda
inauguralã a Cupei României, pe nou-promo-
vata SCM Piteºti.

Cele douã formaþii au fost rivale în urmã
cu aproximativ o lunã, la un turneu gãzduit de
Lugoj, iar jucãtoarele alb-albastre s-au impus
atunci cu 3-1 (25-20, 25-22, 21-25, 25-17).

Partidele din aceastã fazã a competiþiei se
disputã într-o singurã manºã, pe terenul pri-
mei echipe trase la sorþi.

Amintim, gruparea alb-albastrã are din
aceastã sãptãmânã o nouã bancã tehnicã, Da-
niel Sãvoiu ºi Puºa Dina înlocuindu-i pe Ale-
xandru Cosma ºi Adrian Popescu.

Se mai joacã, în turul I, partidele: CSU Ga-

VVVVVoleibalistele Craiovei intrã-n febraoleibalistele Craiovei intrã-n febraoleibalistele Craiovei intrã-n febraoleibalistele Craiovei intrã-n febraoleibalistele Craiovei intrã-n febra
meciurilor cu mizãmeciurilor cu mizãmeciurilor cu mizãmeciurilor cu mizãmeciurilor cu mizã

laþi – VC Unic LPS Piatra Neamþ (tot azi), ACS
Penicilina Iaºi – CSU Medicina CSS Tg. Mureº
(24 octombrie), CSM Lugoj – CS Dinamo Bu-
cureºti (3 noiembrie).

Dacã va trece de SCM Piteºti, voleibaliste-
le craiovene vor avea o misiune aproape im-
posibilã în manºa secundã, cea a sferturilor
de finalã, unde aºteaptã campioana Diviziei A1,
CS Volei Alba Blaj. Aceasta este calificatã din
oficiu în Top 8, ca de altfel ºi CSM Târgoviº-
te, CSM Bucureºti, respectiv CS ªtiinþa Ba-
cãu, formaþii care au completat careul ultimei
ediþii de campionat.

Pe de altã parte, SCM U Craiova îºi va în-
cepe parcursul în Divizia A1 în compania ce-
leilalte nou promovate, CSU Galaþi, meci pro-
gramat sâmbãta viitoare, pe propriul parchet
de la Polivalentã.

La primul meci cu Ambros Martin în postura de
selecþioner, România a fost învinsã, joi searã, de
cãtre Serbia, scor 19-23, în debutul unui turneu de
verificare susþinut în Olanda, la Eindhoven..

Fãrã Cristina Neagu, Aurelia Brãdeanu ºi Valenti-
na Ardean Elisei, ultima fiind indisponibilã ºi pentru
Campionatul European din Suedia, dupã ce s-a ope-
rat la ligamente ºi va lipsi de pe teren ºase luni,
reprezentativa tricolorã a început slab, 3-8 la ju-
mãtatea primei reprize. Un time-out a mai aºezat
cât de cât lucrurile, însã la pauzã diferenþa a fost
de 6 “lungimi” în favoarea sârboaicelor: 7-13.

Partea a doua a jocului a început dezastruos pentru
România, iar oponenta a reuºit sã aibã un avantaj

Ambros Martin a debutat cu o înfrângere
pe banca naþionalei feminine de handbal

chiar ºi de 10 goluri, 11-21 (47). A urmat reviri-
mentul pentru naþionala lui Ambros Martin, ajutatã
ºi de portarul Denisa Dedu, cu o prestaþie foarte
bunã. Tricolorele au reuºit sã nu mai primeascã
decât douã goluri ºi sã înscrie de 8 ori pânã la fina-
lul partidei, una abordatã mai mult cu rezervele.
Primul test adevãrat pentru noul selecþioner va fi
Campionatul European de la începutul lunii decem-
brie.

România: Chiper 7 goluri, Chintoan 4, Laslo 2,
Tãnãsie 2, Iuganu 1, Buceschi 1, Perianu 1, Popa 1.

Asearã, formaþia noastrã a întâlnit Olanda 2, iar
azi va închide cu un joc în compania primei repre-
zentative batave.

FOTBAL U19: România – învinsã de Olanda
în startul calificãrilor pentru CE 2017

SERIA 1: Voinþa Caraula – Ciupercenii Noi (10:00), Poiana
Mare – Viitorul Dobridor (10:00), Flacãra Moþãþei – Fulgerul
Maglavit (10:00), Galicea Mare – Ciupercenii Vechi (11:00),
Spicul Unirea – Avântul Giubega (12:30), Victoria Pleniþa – Recolta
Cioroiaºi (12:30), Vânãtorul Desa – Victoria Periºor (12:30). Avân-
tul Rast stã.

Clasament (primele 5): 1. Cioroiaºi 10p, 2. Unirea 9p (- 1 joc), 3.
Pleniþa 9p, 4. Desa 7p, 5. Moþãþei 7p (- 1 joc).

SERIA 2: Mãceºu de Sus – Triumf Bârca (10:00), ªtiinþa Calopãr
– Fulgerul Întorsura (10:00), Viitorul Afumaþi – Recolta Urzicuþa
(10:00), Seaca de Câmp – Dunãrea Gighera (11:00), Aktiv Padea –
Viitorul Giurgiþa (11:00), Gloria Catane – Progresul Cerãt (12:30),
Mãceºu de Jos – Unirea Goicea (12:30), Viitorul Þuglui – Progresul
Bãileºti (12:30).

Clasament (primele 5): 1. Catane 10p, 2. Mãceºu J. 10p, 3. Calopãr
9p (- 1 joc), 4. Mãceºu S. 6p, 5. Cerãt 6p (- 1 joc).

SERIA 3: AS Rojiºte – Amãrãºtii de Jos (10:00), Tricolor Dãbuleni
– Avântul Daneþi (11:00), Progresul Castranova – Voinþa Puþuri

Naþionala Under 19 a României
s-a înclinat cu scorul de 1-2, joi
searã, în faþa gazdei Olanda, în
primul meci din turneul de califi-
care la Turul de Elitã, ultima run-
dã înainte de CE 2017. Bãieþii lui
Costel Enache au început bine ºi
au deschis scorul în minutul 14,
când Dragomir a executat o lovi-
turã de colþ, Hagi a reluat cu ca-
pul, iar Adrian Petre, care activea-
zã la UTA, a trimis în poartã min-
gea respinsã de goalkeeper-ul ad-
vers. Olandezii au reuºit sã rãstoar-

ne rezultatul chiar înainte de pau-
zã, într-un singur minut, prin Bijle-
veld (45) ºi Dilrosun (45+1). În
partea secundã, fiecare echipã a
lovit câte o datã “transversala”
(Paºcanu 79 / Dilrosun 90+1).

Printre tricolori se aflã ºi doi
jucãtori ai Universitãþii Craiova,
portarul Vlad ºi Drãghici (actual-
mente împrumutat la Vâlcea), însã
niciunul n-a bifat vreun minut în
aceastã partidã.

Costel Enache a mizat pe urmã-
torii: Udeanu - Cãpuºã, Paºcanu,

Ciobotariu, Kilyen – Oaidã, Vl.
Dragomir – Grecu (Ciobanu 67),
Hagi (cpt.), Fl. Coman – Ad. Petre
(Man 78).

În celãlalt joc al turneului, Nor-
vegia s-a distrat cu San Marino,
9-0.

Urmãtorul meci al României va
fi, astãzi, cu Norvegia, în timp ce
disputa cu San Marino va avea loc
marþi.

La Turul de Elitã se acced pri-
mele douã clasate, iar locul trei este
potenþial calificabil.

Sâmbãtã, ora 11:00

Recolta Ostroveni – Arena Bulls Preajba

Tractorul Cetate – Ajax Dobroteºti

ªtiinþa Danubius Bechet – Progresul Segarcea

Viitorul Cârcea – Luceafãrul Craiova

Dunãrea Calafat – Metropolitan Iºalniþa

ªtiinþa Malu Mare – Unirea Leamna

Clasament
1. Iºalniþa 19 7. Luceafãrul 9
2. Cârcea 16 8. Leamna 7
3. Bechet 16 9. Dobroteºti 6
4. Segarcea 14 10. Malu Mare 4
5. Cetate 12 11. Preajba 4
6. Ostroveni 10 12. Calafat 3

LIGA A IV-A – ETAPA A 8-A
(11:00), Victoria Cãlãraºi – Amãrãºtii de Sus (11:00),
Fulgerul Mârºani – Unirea Tâmbureºti (12:30), In-
ter Secui – Avântul Dobreºti (12:30).

Clasament (primele 5): 1. Secui 8p, 2. Puþuri 8p, 3. Rojiºte 7p, 4.
Mârºani 7p, 5. Dãbuleni 7p.

SERIA 4: City Leu – Luceafãrul Popânzãleºti (10:00), Viitorul Teasc
– ªtiinþa Celaru (10:00), Flacãra Drãgoteºti – Viitorul II Cârcea
(11:00), Viitorul Coºoveni – Energia Radomir (11:00), Avântul Pie-
leºti – Progresul Mischii (11:00), Viitorul Ghindeni – Torentul Se-
cui (12:30).

Clasament (primele 5): 1. Celaru 12p, 2. Cârcea II 10p, 3. Mischii
9p, 4. Radomir 9p, 5. Leu 9p.

SERIA 5: Valea Fântânilor – Vulturul Cernãteºti (10:00), Viitorul
Craiova – Rapid Potmelþu (10:00), AS Greceºti – Voinþa Belcin
(11:00), AS Scãeºti – Jiul Breasta (11:00), Jiul Bâlta – Voinþa Raznic
(12:30), ªtiinþa Craiova – CS Sopot (12:30). Betis Craiova stã.

Clasament (primele 5): 1. Valea Fântânilor 12p, 2. Bâlta 10p, 3.
Cernãteºti 8p, 4. ªtiinþa Craiova 7p, 5. Potmelþu 6p.

LIGA A V-A – ETAPA A 5-A

Duminicã
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Meciurile cu Armenia ºi Kazahstan tre-
buie sã însemne un pachet de 6 puncte
pentru tricolori dacã vor sã-ºi menþinã
speranþele de calificare la Mondialul din
Rusia. ªi pentru a ajunge în capitala fos-
tei Uniuni Sovierice, România are nevoie
neapãrat de douã victorii contra þãrilor
care au fãcut parte cândva din URSS, Ar-
menia ºi Kazahstan. Piedicile în aceste
douã partide ar fi Mkhtarian, cazul Ar-

În derby-ul Doljului din etapa a ºasea
a Seriei C3, Universitatea II Craiova a
învins cu 6-0 pe CS Podari. Proaspãt de-
butant în Liga I, la doar 16 ani, Vladimir
Screciu (foto) a confirmat încrederea lui
Gigi Mulþescu ºi a deschis scorul în mi-
nutul 13, dupã o acþiune spectaculoasã,
pornitã de la centrul terenului ºi încheia-
tã cu un ºut de la marginea careului în
dreapta portarului advers. Atacantul Alex
Popescu a majorat avantajul în minutul
39, dupã un ºut în colþul lung, iar Burlacu
a stabilit scorul primei reprize chiar îna-
intea terminãrii acesteia. Acelaºi Burla-
cu a punctat dupã pauzã, cu o loviturã
de cap din centrarea lui Alex Popescu,
iar în minutul 75 ºi-a completat hat-trick-
ul. Pe final, ºi Alex Popescu a reuºit du-
bla. Corneliu Papurã a utilizat echipa: L.
Popescu – Vlãdoiu, Cioinac, Hreniuc, Io-
nescu – Surugiu, Buzan, Dinu (30 Burla-
cu) – R. Petre (76 Bârzan), A. Popescu,
Constantin (57 Enache).

De partea cealaltã, Victor Naicu a jucat
cu:  Mecea – Ciocârlã, Licã (64 Raicea),
Avram,  Miculaiciuc – D. Stancu (56 Chir-
can), Velica, Fieraru (76 Sârmon), Preda
– Aria (80 Neacºu), Cl. Bãlan. 

Dupã derby-ul cu
Dinamo, Universitatea
joacã sâmbãta trei
etape la rând

LPF ºi firma care deþine drepturile de te-
levizare ale meciurilor din Liga I au stabilit
programul de disputare al etapelor a 13-a,
a 14-a ºi a 15-a. Astfel, dupã derby-ul cu
Dinamo, programat în penultima etapã a tu-
rului sezonului regulat, luni, 17 octombrie,
de la ora 20.30, Universitatea Craiova va
juca urmãtoarele trei meciuri de campionat
doar sâmbãta. Astfel, în ultima rundã a tu-
rului, Gaz Metan – Universitatea se va juca
sâmbãtã, 22 octombrie, de la ora 18. În
prima etapã din retur, derby-ul Olteniei, din-
tre ªtiinþa ºi Pandurii, se va disputa sâmbã-
tã, 29 octombrie, de la ora 14. Asta înseam-
nã cã partida din ºaisprezecimile Cupei Ro-
mâniei, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Uni-
versitatea va fi programatã marþi, 25 oc-
tombrie sau miercuri, 26 octombrie. În run-
da a 15-a a Ligii I, echipa pregãtitã de Gigi
Mulþescu va evolua în deplasare, cu ASA
Tg. Mureº, meci programat sâmbãtã, 5
noiembrie, de la ora 18.

Pentru derby-ul cu Dinamo, de luni, 17
octombrie, oficialii ªtiinþei încearcã monta-
rea unei nocturne mobile pe stadionul “Ex-
tensiv”, aºa încât partida sã se poatã desfã-
ºura în Bãnie ºi nu la Severin. Din aceastã
cauzã nici nu au fost încã puse în vânzare
biletele la derby, numãrul acestora depinzând
de arena pe care se va juca derby-ul.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Satelitul” ªtiinþei, “set alb” cu Podariul“Satelitul” ªtiinþei, “set alb” cu Podariul“Satelitul” ªtiinþei, “set alb” cu Podariul“Satelitul” ªtiinþei, “set alb” cu Podariul“Satelitul” ªtiinþei, “set alb” cu Podariul
Cu 7 puncte dupã 6 runde, Universita-

tea II urcã pe locul 7, în timp ce Podariul,
care are un meci mai puþin jucat, a rãmas
cu 4 puncte ºi este pe locul 12. În celãlalt

meci disputat ieri în Seria C3, Concordia
II – CS Mioveni II . CSO Filiaºi joacã
duminicã, de la ora 13, în deplasare, cu
FCM Alexandria.

Armenia – RomâniaArmenia – RomâniaArmenia – RomâniaArmenia – RomâniaArmenia – România
Erevan, stadion: “Vazgen Sargsyan

anvan Hanrapetakan Marzadasht”, as-
tãzi, ora 19

Armenia: Beglaryan – Voskanyan,
Haroyan, Mkoyan, Andonian, Manoy-
an - Özbiliz, Pizzelli, Malakyan, Mano-
yan - Kadymyan. Antrenor: Varujan Su-
kiasyan.

România: Tãtãruºanu – Benzar, Moþi,
Grigore, St. Filip – Ad. Popa, Hoban,
Prepeliþã, Maxim - Stanciu - Andone.
Antrenor: Christoph Daum.

Arbitru: Vladislav Bezborodov (Rusia).

Clasamentul grupei E
1. Danemarca 1 1 0 0 1-0 3p
2. Polonia 1 0 1 0 2-2 1p
3. Kazahstan 1 0 1 0 2-2 1p
4. Muntenegru 1 0 1 0 1-1 1p
5. România 1 0 1 0 1-1 1p
6. Armenia 1 0 0 1 0-1 0p

Celelalte meciuri din grupã: Muntenegru – Kazahstan (astãzi, ora 19), Polonia – Dane-
marca (astãzi, ora 21.45).

În preliminariileÎn preliminariileÎn preliminariileÎn preliminariileÎn preliminariile
CM 2018 din Rusia,CM 2018 din Rusia,CM 2018 din Rusia,CM 2018 din Rusia,CM 2018 din Rusia,
tricolorii joacã astãzitricolorii joacã astãzitricolorii joacã astãzitricolorii joacã astãzitricolorii joacã astãzi
în Armenia, apoi se vorîn Armenia, apoi se vorîn Armenia, apoi se vorîn Armenia, apoi se vorîn Armenia, apoi se vor
deplasa în Kazahstandeplasa în Kazahstandeplasa în Kazahstandeplasa în Kazahstandeplasa în Kazahstan

meniei, ºi terenul sintetic de la Astana, în
privinþa Kazahstanului. De fostul elev al
lui Mircea Lucescu de la ªahtior am scã-
pat însã, fiindcã Manchester United a so-
licitat menajarea sa, fiind nerecuperat to-
tal dupã accidentare. Rãmâne sã gestio-
nãm suprafaþa artificialã din Kazahstan
dupã ce vom avea 4 puncte în clasament
la finalul acestei sãptãmâni. Pânã ºi bri-
gada de arbitri din seara aceasta este din
Rusia, la centru cu Vladislav Bezborodov,
cel care a condus Steaua – Aalborg 6-0,
din grupele Europa League, acum doi ani.

Primul selecþioner strãin al României nu
ne-a convins deloc la debut, partida cu
Muntenegru fiind modestã, atât vizual, cât
ºi ca statisticã, iar penalty-ul ratat de Stan-
ciu în prelungiri a fost doar bomboana de
pe colivã. Cu un singur jucãtor, Benzar,
implementat în echipa moºtenitã de la Tata
Puiu ºi cu câteva invovaþii nereuºite în pri-
vinþa aºezãrii,  Daum pare cã nu s-a prea
dumirit în privinþa potenþialului tricolori-
lor. Iar pentru un selecþioner perioada de
acomodare nu este deloc similarã celei

acordate antrenorilor de club, el având
nevoie sã convingã cât mai repede, mai
ales cã, în ciuda experienþei, este în pre-
mierã la cârma unei echipe naþionale.

În lipsa lui Mhkitaryan, armenii mizea-
zã pe amibiþia specificã jucãtorilor auto-
htoni, dar ºi pe douã “importuri”, brazi-
lianul naturalizat, Marcos Pizzelli, care joa-
cã în Emiratele Arabe Unite, ºi pe Aras
Ozbiliz, nãscut în Turcia ºi pãrinþi armeni,
format de Ajax ºi trecut pe la Kuban
Kransodar, Spartak Moscova, Beºiktaº
ºi Rayo Vallecano. Tricolorii au în palma-
res trei meciuri contra Armeniei, douã
succese ºi un rezultat de egalitate, toate
disputate în decursul unui an ºi jumãtate,
între 2004 ºi 2006. A fost un 1-1 la Ere-
van, în noiembrie 2004, gol Marica, apoi
un 3-0 la Constanþa, goluri: Bucur (2) ºi
Ov. Petre, ambele în preliminariile CM
2006, ºi un 2-0 într-un amical la Nicosia,
goluri marcate de Cociº ºi Maftei.
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