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- Guvernanþii noºtri Popescule,
iarna ne iau banii pentru cãldurã
ºi ne dau frigul gratis.

educaþie / 9Liviu DragneaLiviu DragneaLiviu DragneaLiviu DragneaLiviu Dragnea
vrea „un premiervrea „un premiervrea „un premiervrea „un premiervrea „un premier
român,român,român,român,român,
nu european”!nu european”!nu european”!nu european”!nu european”!

La Adevãrul live, Liviu Drag-
nea, preºedintele PSD, nu a spus
multe lucruri noi faþã de ceea ce
afirmase în ziua precedentã, când
se dezlãnþuise împotriva preºedin-
telui Klaus Iohannis. A avut, însã,
referiri concrete la raþiunea tãierii
taxelor radio-TV, îndelung co-
mentate, în subsidiar prezentând
principalele mãsuri din programul
de guvernare al partidului pe care
îl conduce. A evitat sã precizeze
pe cine va susþine ca premier,
dupã alegeri, în schimb a spus ce
vrea: „un prim ministru român, nu
european”.

Se schimbã ora!Se schimbã ora!Se schimbã ora!Se schimbã ora!Se schimbã ora!
Românii vor trece, în data de 30 oc-

tombrie, la ora de iarnã, ora 4.00 deve-
nind ora 3.00, iar CFR Cãlãtori anunþã cã
trecerea la ora Europei Orientale nu mo-
dificã mersul trenurilor în vigoare. Tre-
nurile de cãlãtori vor pleca din gãri (sta-
þiile din care se formeazã) dupã ora ofi-
cialã de varã pânã în noaptea de 29/30
octombrie ora 4.00, care devine ora 3.00.
Astfel, în noaptea de 29/30 octombrie,
toate trenurile de cãlãtori care au ora de
plecare din staþiile de formare dupã ora
4.00 vor pleca la orele din mersul de tren
în vigoare, respectând ora Europei Ori-
entale. Totodatã, trenurile de cãlãtori afla-
te în circulaþie dupã ora 4.00, ora oficialã
de varã, vor opri în staþiile din parcurs
stabilite, unde vor staþiona pânã la ora
de plecare din orarul în vigoare dupã noua
orã. Având în vedere cã ºi în þãrile veci-
ne trecerea la ora Europei Orientale se
face tot duminicã, 30 octombrie 2016, între
staþiile de frontierã cu Republica Mol-
dova, Ungaria, Serbia, Bulgaria ºi Ucrai-
na, trenurile vor circula dupã orele din
mersul de tren în vigoare.
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Copiii pot fi trataþi, de acum, într-una dintre cele
mai moderne secþii spitaliceºti din judeþ. Investiþia
de 700.000 de lei în dotarea ºi modernizarea celor 16
saloane ale Clinicii de boli infecþioase copii din ca-
drul Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumof-
tiziologie „Victor Babeº” a fost inauguratã, ieri, de

conducerea spitalului în prezenþa primarului Lia Ol-
guþa Vasilescu ºi a consilierului sãu pe probleme eco-
nomice, Dan Daºoveanu. Beneficiind de profesiona-
lismul a ºase medici cu competenþe ridicate în mate-
rie, asistenþa medicalã va însemna, aici, tratarea în
continuare a mii de cazuri, anul, aºa cum statistica

secþiei o aratã pânã acum. Aspectul lãsat în urma
modernizãri este, de departe, impresionant. Condiþii
occidentale de tratament ar fi sintagma cea mai apro-
piatã de adevãr. Rãmâne cã pacienþii sã conºtientize-
ze calitatea oferitã ºi sã nu aducã atingere bunurilor
materiale, cu care secþia a fost amplu dotatã.
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Atenþionare meteo de vânt
ºi ninsori, valabilã pentru trei zile

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM) a emis o
atenþionare de ninsori ºi vânt
valabilã de astã-noaptea pânã
luni, rafalele de vânt urmând sã
ajungã pânã la 80 de km/orã,
viscolind zãpada. Potrivit
atenþionãrii meteo, începând
din cursul nopþii de vineri spre
sâmbãtã (28/29 octombrie), la
munte vântul se va intensifica
treptat. Sâmbãtã, duminicã ºi
luni, mai ales în zona Carpaþi-
lor Meridionali ºi Orientali vor
fi intervale în care va ninge ºi
vântul va avea intensificãri cu
viteze la rafalã de peste 60...80
km/h, viscolind ºi spulberând
ninsoarea. Meteorologii anunþã
cã intensificãri temporare ale
vântului vor fi ºi în restul
teritoriului, unde rafalele vor
atinge 50...60 km/h, iar dumi-
nicã ºi luni (30 ºi 31 octom-
brie), îndeosebi în Maramureº,
Transilvania ºi Moldova trecãtor
se vor semnala precipitaþii
mixte. În dimineaþa zilei de
sâmbãtã, ANM va actualiza
avertizãrile meteo privind
evoluþia ºi intensitatea vântului
ºi a ninsorilor din zona Carpaþi-
lor Meridionali ºi Orientali.

Dragnea: Îmi voi da demisia
dacã PSD nu va câºtiga alegerile

Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, ieri, cã
dacã PSD nu va ieºi pe primul
loc la alegerile parlamentare,
atunci îºi va da demisia din
fruntea partidului. „Îmi voi da
demisia dacã PSD nu va câºtiga
alegerile. (...) În politicã, ca ºi
în sport, cel care pierde alegerile
e cel care nu iese pe primul
loc”, a spus liderul social-
democraþilor, Liviu Dragnea.
La sfârºitul sãptãmânii trecute,
Alina Gorghiu, preºedintele
PNL, a anunþat, la Timiºoara,
cã îºi va da demisia din fruntea
partidului “dacã PNL nu va fi
cel în jurul cãruia se va face
majoritatea parlamentarã care
sã dea viitorul premier al
României”.
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Parchetul General al României a anun-
þat, ieri, cã în ancheta Colectiv disjunsã ºi
rãmasã în lucru se fac cercetãri pentru toa-
te faptele sesizate de victime ori alte per-
soane, prin plângerile depuse, în dosar fi-
ind urmãrit penal unul dintre pirotehniºtii
din club.

“În ceea ce priveºte cauza disjunsã din
dosarul „Colectiv”, aflatã în continuare pe
rolul Secþiei de urmãrire penalã ºi crimina-
listicã, facem urmãtoarele precizãri: Pro-
curorii au dispus începerea urmãririi pena-
le faþã de Moise Marian (aflat sub control
judiciar), sub aspectul sãvârºirii infracþiu-
nilor de ucidere din culpã privind decesul a
64 de persoane ºi vãtãmarea corporalã din
culpã a 112 persoane, precum ºi pentru
nerespectarea mãsurilor legale de securi-
tate ºi sãnãtate în muncã. În cauzã se efectuea-
zã cercetãri ºi faþã de persoanele trimise în ju-
decatã prin rechizitoriul din 28 aprilie 2016 sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de vãtãmare
corporalã din culpã faþã de alte 92 de persoane
vãtãmate. Totodatã, sunt efectuate acte de ur-
mãrire penalã cu referire la toate faptele sesiza-
te în cauzã de cãtre persoane vãtãmate ori alte
persoane”, se aratã într-un comunicat remis
vineri agenþiei MEDIAFAX.

Comunicarea Parchetului General vine dupã
ce, miercuri, avocatul a 20 de pãrþi vãtãmate în
urma incendiului din Colectiv a anunþat cã a
solicitat extinderea anchetei faþã de ISU, De-
partamentul de Urbanism al Primãriei Sectoru-
lui 4, firma de construcþii care a ridicat clãdirea

Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat le-
gea prin care bugetarii care posedã titlu ºtiinþi-
fic de doctor primesc un spor de 15% din sala-
riul de bazã, dupã ce actul normativ a fost de-
clarat constituþional.

Judecãtorii CCR au respins în luna septem-
brie contestaþia Guvernului pe tema acordãrii
cãtre personalul bugetar care posedã titlu ºtiinþi-
fic de doctor a unui spor de 15% din salariul de
bazã, dacã îºi desfãºoarã activitatea în domeniul
pentru care a obþinut titlul ºtiinþific respectiv.

O altã modificare contestatã la CCR prevede
o majorare de 10% a salariului pentru persona-
lul din autoritãþile ºi instituþiile publice finanþate

Peste 15.000 de poºtaºi sunt în
grevã generalã, iar sindicaliºtii afir-
mã cã întreaga responsabilitate
aparþine în întregime conducerii
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unde se afla clubul ºi faþã de societatea care a
montat buretele din încãpere.

Reprezentanþii Parchetului General susþin cã
în ancheta disjunsã au fost audiate pânã acum
40 de martori ºi victime, fiind ridicate ºi sute
de documente medicale de la spitale din þarã ºi
din strãinãtate, locurile unde au fost trataþi rã-
niþii din Colectiv. Procurorii care instrumentea-
zã dosarul au dispus 82 de expertize medico-
legale, fiind cerute ºi primite înscrisuri de la
autoritãþi din þarã în acest caz, mai anunþã Par-
chetul General.

“Precizãm cã potrivit actelor medico-legale
întocmite iniþial în cauzã, medicii legiºti din ca-
drul Institutului Naþional de Medicinã Legalã
„Mina Minovici” au apreciat cã este necesarã

reexaminarea mai multor persoane vãtãma-
te la interval de 6 luni ºi 1 an, în vederea
stabilirii prejudiciului estetic sau a infirmi-
tãþii, pânã în prezent unele dintre persoane-
le vãtãmate fiind în cursul tratamentului atât
în þarã, cât ºi în strãinãtate”, se aratã în
comunicatul remis MEDIAFAX.

Potrivit victimelor care au cerut extinde-
rea cercetãrilor, solicitarea a fost depusã pe
11 aprilie, dupã finalizarea expertizei în con-
strucþie de avocatul Antoniu Obancia, re-
prezentantul legal a douãzeci de persoane
implicate în tragedie sau rude ale celor de-
cedaþi. “Dupã ce s-au materializat experti-
zele dispuse de cãtre parchet, pe baza lor
am identificat alte posibile paliere de rãs-
pundere ºi, propriu-zis, a fost o cerere de
extindere a urmãririi penale faþã de alte fap-

te, alte persoane. A fost disjunsã ºi face obiec-
tul unui dosar separat care va fi instrumentat ºi
finalizat intr-un fel. (...).”, declara, miercuri,
Obancia.

În urma incendiului din seara de 30 octom-
brie, 64 de persoane au murit, iar alte peste o
sutã au fost rãnite. Tragedia a dus la deschide-
rea mai multor anchete, una în care sunt jude-
caþi patronii clubului ºi cei ai firmei care a dis-
tribuit artificiile ºi alta care îl vizeazã pe fostul
primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedo-
ne, acesta fiind judecat alãturi de alþi funcþio-
nari. O a treia anchetã îi vizeazã pe angajaþii
ISU care ar fi acoperit lipsa avizelor privind si-
guranþa clubului în caz de incendiu, aceºtia fi-
ind trimiºi în judecatã vineri.

Peste 15.000 de poºtaºi protesteazã în toatã
þara ºi ameninþã cu greva generalã

Companiei Naþionale Poºta Româ-
nã, care, deºi a susþinut cã este de
acord cu creºterea salariilor, a tras
de timp. “Sindicatul Lucrãtorilor

Poºtali din România a început, în
februarie 2016, negocierea cu con-
ducerea Poºtei Române, pe un set
de revendicãri mai vechi, printre
care se regãsea ºi acordarea unei
creºteri salariale. Timp de opt luni,
managementul Poºtei Române a
folosit diverse tertipuri pentru a tra-
ge de timp, afirmând constant cã
este de acord cu acordarea unei
creºteri salariale, fãrã a respinge
suma solicitatã de SLPR. Dupã cele
8 luni de tergiversare, când condu-
cerea Poºtei a prezentat o ofertã de
salarizare, mult sub aºteptãrile cre-
ate, aceasta a fost respinsã ferm de
salariaþi (...) care nu mai vor sã-ºi
urmeze liderii sindicali ºi care, din
informaþiile noastre, îºi vor radica-
liza ºi mai mult poziþiile ºi vor de-
veni din ce în ce mai înverºunaþi”,
a transmis, într-un comunicat de
presã, preºedintele SLPR, Matei

Brãtianu. În acest moment, se ara-
tã în documentul menþionat, se aflã
în protest peste 15.000 de salariaþi
din Poºta Românã, din peste 800
de subunitãþi poºtale din toate jude-
þele þãrii.

Sindicaliºtii de la Dolj spun cã
liderii lor au fost invitaþi la discuþii
de cãtre conducerea Companiei ºi
aºteaptã un rezultat favorabil.
“Compania a invitat sindicatul, la ora
15, la discuþii. Noi sperãm ca aceas-
tã discuþie sã detensioneze acest
conflict, pentru cã suntem deja în
a doua zi de întrerupere a activitã-
þii, iar oamenii sunt deciºi sã conti-
nue protestul ºi de luni încolo”, a
declarat Titi Roman, liderul SLPR,
filiala Dolj. În judeþul Dolj, poºtaºii
au fost, ieri, în grevã generalã pen-
tru a doua zi consecutiv, fiind li-
vrate doar pensiile ºi ajutoarele so-
ciale cãtre beneficiarii din Craiova.

Iohannis a promulgat legea prin care cei cu doctorat primesc un spor de 15%
integral din venituri proprii, aflate în subordi-
nea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernu-
lui, ministerelor ºi a celorlalte organe de spe-
cialitate ale administraþiei publice centrale ºi lo-
cale, precum ºi din cele aflate în coordonarea
prim-ministrului ºi cele aflate sub controlul Par-
lamentului, în cazul în care, fie sunt structuri
nou înfiinþate, fie contractul colectiv de muncã
a expirat.

Ambele prevederi, aduse prin amendamente
legii cadru 284/2010 privind salarizarea unita-
rã, au fost declarate constituþionale. Ele au fost
adoptate de Camera Deputaþilor, for decizional,
în 8 iunie 2016.
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În paralel cu ajutoarele pentru
încãlzire acordate printr-o ordo-
nanþã de guvern din 2013 – acum
se aflã în plin proces de strânge-
re a solicitãrilor de la craioveni –
ºi mai existã ºi a doua categorie
de ajutoare de cãldurã. În termeni
legali, aceste ajutoare sunt denu-
mite „compensãri bãneºti” ºi sunt
oferite, potrivit legii, de la buge-
tul local, în cazul nostru de Pri-
mãria Craiova.

 Consilierii municipali au apro-
bat, în ºedinþa de joi, un proiect
de hotãrâre prin care s-a propus
acordarea acestui tip de ajutoare
de cãldurã pentru un numãr de
10.000 de familii din Craiova.

Craiovenii vor avea, ºi în aceas-
tã iarnã, ocazia sã patineze pe un
patinoar artificial. Ca ºi în alte dãþi,
acesta va fi instalat în Piaþa Pre-
fecturii ºi va funcþiona timp de trei
luni, din 15 noiembrie ºi pânã pe
15 februarie. În acest scop, Pri-
mãria Craiova se asociazã cu fir-
ma Lets Skates SRL, din comuna
Robãneºti, sat Golfin, care se ofe-
rã, pe lângã câteva facilitãþi acor-
date vizitatorilor pe patine, ºi o
sumã de 8.500 de lei.

Contractul de asociere a fost
supus, în plenul de joi, consilieri-
lor locali ºi a stârnit comentarii în
rândul opoziþiei. Liberalul Dan
Diaconu a atras atenþia municipa-
litãþii cã firma care va ame-
naja patinoarul din centrul
Craiovei are o experienþã
nulã în patinoare. „Mã bu-
cur cã Primãria Craiova în-
þelege sã sprijine firmele la
început de drum, cu ghili-
melele de rigoare. Mãrtu-
risesc cã am avut curiozi-
tatea sã verific acþionaria-
tul. Din documente publi-
ce, am aflat cã firma
aceasta cãruia noi îi încre-

Cazuri de rujeolã au fost de-
pistate în 30 de judeþe, cele mai
multe fiind în Arad (223), Mureº
(190), Bistriþa (128), Timiº (91)
ºi Cluj (90). În Caraº-Severin
sunt 39, în Braºov -37, Suceava
– 34, în Hunedoara 18, în Dolj
15, în Bihor 13 ºi în Sãlaj 11. Sub
zece îmbolnãviri s-au înregistrat
în Harghita (6), Alba (6), Iaºi (5),
Olt (4), Sibiu (3), Bucureºti (3),
Bacãu (3), Constanþa (3), Dâm-
boviþa (2), Neamþ (2), Brãila (2).
În judeþele Giurgiu, Mehedinþi,
Vaslui, Botoºani, Buzãu, Praho-
va ºi Vâlcea s-a înregistrat câte
un caz de rujeolã.

MS: Majoritatea cazurilor,
în comunitãþile cu acoperire

vaccinalã scãzutã
Potrivit reprezentanþilor Minis-

15 cazuri de rujeolã în Dolj15 cazuri de rujeolã în Dolj15 cazuri de rujeolã în Dolj15 cazuri de rujeolã în Dolj15 cazuri de rujeolã în Dolj
De la începutul anului ºi pânã ieri au fost confirmate

935 de cazuri de rujeolã, cu 149 de cazuri mai mult faþã
de raportarea din luna septembrie. În judeþul Dolj,

bilanþul celor diagnosticaþi cu aceastã afecþiune a ajuns
la 15. Totodatã, Ministerul Sãnãtãþii a anunþat cã, la

nivel naþional, s-au înregistrat ºase decese.

terului Sãnãtãþii, majoritatea ca-
zurilor reprezintã focare în co-
munitãþile cu acoperire vaccina-
lã scãzutã. În contextul epidemio-
logic actual s-a recomandat in-
tensificarea acþiunilor de vacci-
nare cu ROR a copiilor incom-
plet vaccinaþi/nevaccinþi. Pânã la
aceastã datã au fost recuperaþi la
vaccinare 3.049 de copii cu vâr-
ste între 1–15 ani. Apelul Minis-
terului Sãnãtãþii cãtre pãrinþi este
de a respecta calendarul de vac-
cinare ROR pentru sãnãtatea co-
piilor ºi de a se adresa medicilor
de familie pentru imunizare.

România se confruntã anul
acesta cu o epidemie de rujeolã,
numãrul de cazuri fiind mult mai
mare comparativ cu cel de anul
trecut.

RADU ILICEANU

O singurã firmã interesatã
de patinoarul artificial

Primãria Craiova acordã 10.000Primãria Craiova acordã 10.000Primãria Craiova acordã 10.000Primãria Craiova acordã 10.000Primãria Craiova acordã 10.000
de ajutoare de cãldurãde ajutoare de cãldurãde ajutoare de cãldurãde ajutoare de cãldurãde ajutoare de cãldurã

Primãria Craiova acordã, în aceastã iarnã, ajutoare
de cãldurã pentru un numãr de 10.000 de familii.
Aceste ajutoare se oferã din bani de la bugetul
local ºi vin în completarea ajutoarelor de încãlzire
acordate din bugetul de stat ºi pentru care s-a
început deja strângerea cererilor de la craioveni.

Autoritãþile spun cã s-a ajuns la
aceastã cifrã deoarece anul trecut
au existã 10.043 de cereri din par-
tea populaþiei, aproximându-se
acum o medie asemãnãtoare.
Doar craiovenii de la bloc pot
depune cereri

Primãria Craiova acordã acest
ajutor de încãlzire numai pentru
craiovenii care se încãlzesc cu
energie termicã, altfel spus celor
care locuiesc la bloc ºi sunt racor-
daþi la sistemul public de încãlzire.
Ca o parantezã, în cazul ajutoare-
lor de la stat, beneficiazã ºi cei care
se încãlzesc cu lemne, gaze natu-
rale sau combustibili solizi.

Ajutoarele de la bugetul local
se acordã în procente din totalul
facturii la cãldurã, aceste procen-
te fiind calculate în funcþie de ve-
niturile pe membru de familie:
pânã la 7% în situaþia în care
venitul net mediu lunar pe mem-
bru de familie sau persoanã sin-
gurã este pânã la 155 lei; pânã la
14% – pentru venituri între 155,1
lei ºi 210 lei; pânã la 20% – pen-
tru venituri între 210,1 lei ºi 260
lei; pânã la 27% – pentru veni-
turi între 260,1 lei ºi 310 lei; pânã
la 33% – pentru venituri între
310,1 lei ºi 355 lei; pânã la 40%
– pentru venituri între 355,1 lei
ºi 425 lei; pânã la 46% – pentru
venituri între 425,1 lei ºi 480 lei;
pânã la 53% – pentru venituri
între 480,1 lei ºi 540 lei; pânã la
59% – pentru venituri între 540,1
lei ºi 615 lei; pânã la 61% – pen-
tru venituri 615,1 lei ºi 786 lei;
pânã  la  63% – pentru venituri
între 786,1 lei ºi 1.082 lei.

Ajutoarele se acordã pentru
toatã iarna

Întrucât ajutoarele de cãldurã
se acordã în procente din factura
de cãldurã, acesteia din urmã ne-
cunoscându-i-se dinainte valoa-
rea, autoritãþile nu avanseazã nici
o sumã care va fi cheltuitã în
acest scop de la bugetul local. Mu-
nicipalitatea precizeazã însã cã

respectivele ajutoare de cãldurã
trebuie sã se acorde ca ºi pânã
acum, adicã pentru toate cele cinci
luni de iarnã – perioada noiembrie
2016 – martie 2017.

Proiectul de hotãrâre pentru
acordarea ajutoarelor prevede, la
articolul 2, ca valoarea ajutorului
maxim lunar nu trebuie sã depã-
ºeascã consumul efectiv.

LAURA MOÞÎRLICHE

Lets Skates din Robã-
neºti s-a înfiinþat în septem-
brie ºi, totuºi, a primit ok-ul
sã amenajeze, pentru trei
luni, patinoarul artificial din
Piaþa Prefecturii. Consilierii
liberali au cerut, în plenul
de joi, explicaþii municipali-
tãþii cum de ºi-a pus încre-
derea în aceastã firmã.

dinþã, o bunã bucatã din centrul
Craiovei a fost înfiinþatã în luna
septembrie 2016. Pe ce criterii a
fost selecþionatã aceastã firmã,
mai ales cã este precizat în raport
cã solicitãm o firmã cu experien-
þã în domeniu”, a spus liberalul.
Explicaþia autoritãþilor: singura
firmã interesatã

Viceprimarul Craiovei, Mihai
Genoiu, a rostogolit pisica pe ghea-
þã direct în curtea Biroului Imagi-
ne. „Criteriile ºi felul cum s-a se-
lectat firma sunt în atribuþiile De-

partamentului Imagine, nu ºtiu dacã
este cineva aici în salã (n.r. – în
sala de ºedinþe a CLM Craiova).
Oricum, apa ºi consumul de ener-
gie electricã s-au pus în sarcina
prestatorului”, a declarat, într-o
primã fazã, Mihai Genoiu. „Din
câte informaþii am eu, se pare cã a
fost singura ofertã ºi singurã fir-
mã care a dorit sã punã la dispozi-
þia primãriei un astfel de patinoar”,
a venit apoi ºi explicaþia oficialã.

Cert este cã SC Lets Skates
SRL, care a fost înfiinþatã pe 13
septembrie 2016, cu activitate în

domeniul sportului pe
gheaþã, nu a prins nici o
iarnã pânã acum, astfel
încât sã aibã cadrul po-
trivit pentru a amenaja un
astfel de spaþiu de dis-
tracþie. Prin urmare, pa-
tinoarul artificial, ce va
înconjura fântâna muzi-
calã din centrul Craiovei,
este ºi prima probã pe
gheaþã a acesteia.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã tragedia s-a pe-
trecut în cursul zilei de marþi, 4
octombrie a.c., seara, în cartierul
craiovean Lãpuº. Potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care au coordo-
nat cercetãrile în cauzã, Felicia Ilea-
na Smãrãndache (31 de ani) ºi Ion
Cãtãlin Smãrãndache (34 de ani),
împãrþeau încã aceeaºi 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 geloziei, a prins-o pe Feli-
cia, a dus-o în baie ºi a început sã
o loveascã cu pumnii ºi picioarele.
Mama femeii a auzit urletele dis-
perate, a încercat sã intre în baie
sã-l opreascã pe agresor, însã n-a

Totul a început sãptãmâna tre-
cutã, pe 18 octombrie a.c., când
agentul principal de poliþie Emi-
lian-ªtefan Þîrã, ajutor al ºefului
Postului de Poliþie Catane, l-a in-
vitat la sediul subunitãþii de poli-
þie pe Irinel Constantin, de 33 de
ani, din localitate, pentru a fi au-
diat în calitate de fãptui-
tor, în dosarul penal în
care acesta era cercetat
pentru sãvârºirea infrac-
þiunii conducere fãrã per-
mis. Doljeanul a încer-
cat, în repetate rânduri,
în timpul audierilor, sã-i
ofere diferite sume de
bani poliþistului pentru a
soluþiona favorabil dosa-
rul penal, mai exact sã
nu-l trimitã în judecatã.
Agentul de poliþie a re-
fuzat banii ºi a informat

Poliþiºtii doljeni efectueazã veri-
ficãri ºi investigaþii pentru identifi-
carea unui bãtrân de 71 de ani, din
comuna Giurgiþa, care a plecat de
la domiciliu ºi nu a mai revenit. Mai
exact, pe 25 octombrie a.c., poli-
þiºtii din cadrul Postului de Poliþie
Giurgiþa au fost sesizaþi de Doina
Radu, de 56 de ani, din Giurgiþa, cu
privire la faptul cã soþul sãu Euge-
niu Radu, în vârstã de 71 ani, a ple-
cat voluntar de la locuinþã, în cur-
sul aceleiaºi zile, ºi nu a mai revenit
la domiciliu.

Semnalmentele bãrbatului sunt:

Bãrbat dispãrut din GiurgiþaBãrbat dispãrut din GiurgiþaBãrbat dispãrut din GiurgiþaBãrbat dispãrut din GiurgiþaBãrbat dispãrut din Giurgiþa
cãutat de poliþiºticãutat de poliþiºticãutat de poliþiºticãutat de poliþiºticãutat de poliþiºti

înãlþime 1,76 m, circa 80 kg, ten des-
chis, pãr cãrunt, tuns scurt, poartã
ochelari de vedere. La data plecãrii
era posibil sã fie îmbrãcat în panta-
loni trening albaºtri ºi hainã de cu-
loare neagrã, pe cap purta o ºapcã
de culoare neagrã, iar în picioare,
papuci de culoare maro. Persoana
în cauzã a fost pusã în urmãrire la
nivel naþional. Reprezentanþii IPJ Dolj
fac apel la persoanele care pot oferi
informaþii ºi care sunt rugate sã con-
tacteze cea mai apropiatã unitate de
poliþie sau sã apeleze la numãrul unic
de urgenþã 112!

Craioveanul care ºi-a bãgat soþiaCraioveanul care ºi-a bãgat soþiaCraioveanul care ºi-a bãgat soþiaCraioveanul care ºi-a bãgat soþiaCraioveanul care ºi-a bãgat soþia
în comã este acum acuzat de omorîn comã este acum acuzat de omorîn comã este acum acuzat de omorîn comã este acum acuzat de omorîn comã este acum acuzat de omor

Magistraþii Tribunalului Dolj au prelun-
git arestarea preventivã a craioveanului de
34 de ani, care, beat fiind, ºi-a bãtut soþia,
care divorþase recent de el, atât de tare
încât femeia a intrat în comã. Mai mult

decât atât, din cauza leziunilor extrem de
grave suferite, femeia a decedat, astfel cã
procurorii au schimbat încadrarea juridicã
a faptei de care este acuzat bãrbatul în
omor asupra unui membru de familie.

reuºit, aºa cã a sunat pe 112, anun-
þând ce se întâmplã.

Agenþi ai Secþiei 3 Poliþie Craio-
va, dar ºi jandarmi au ajuns la faþa
locului, însã când au reuºit ei sã
intre în baie, victima era aruncatã
în cadã, plinã de sânge ºi incon-
ºtientã. A fost solicitatã o ambu-
lanþã, 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 reþinerea sa
pentru 24 de ore. 

Joi, 6 octombrie a.c., judecãtorii
de la Tribunalul Dolj au admis pro-

punerea procurorilor ºi au dispus
arestare preventivã pentru 30 de zile
a craioveanului pentru comiterea in-
fracþiunii de tentativã de omor asu-
pra unui membru de familie. Câteva
zile mai târziu însã, femeia a dece-
dat la spital, astfel cã procurorii au
schimbat încadrarea juridicã a fap-
tei reþinute în sarcina lui Ion Cãtãlin
Smãrãndache în omor asupra unui
membru de familie.

Miercuri, 26 octombrie a.c., pro-
curorii au cerut prelungirea arestã-
rii preventive a bãrbatului, solicita-
rea fiind admisã de instanþã: „Ad-
mite propunerea Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj de prelungi-
re a mãsurii arestului preventiv cu
privire la inculpatul Smãrãndache
Cãtãlin Ion. Prelungeºte mãsura

arestãrii preventive dispusã faþã de
inculpatul SMÃRÃNDACHE CÃ-
TÃLIN ION, prin încheierea nr.
247/06.10.2016, pronunþatã de ju-
decãtorul de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Dolj, pe o du-
rata de 30 zile începând cu data de
05.11.2016, pana la data de

04.12.2016, inclusiv. Cheltuielile
judiciare rãmân în sarcina statului.
Cu drept de contestaþie în termen
de 48 ore de la pronunþare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu as-
tãzi, 26.10.2016.2016”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Tribunalu-
lui Dolj.

Bãrbatul prins cu ºpagã în PostulBãrbatul prins cu ºpagã în PostulBãrbatul prins cu ºpagã în PostulBãrbatul prins cu ºpagã în PostulBãrbatul prins cu ºpagã în Postul
de Poliþie Catane a ajuns dupã gratiide Poliþie Catane a ajuns dupã gratiide Poliþie Catane a ajuns dupã gratiide Poliþie Catane a ajuns dupã gratiide Poliþie Catane a ajuns dupã gratii

Bãrbatul în vârstã de
33 de ani, din comuna
Catane, prins joi dupã-
amiazã în sediul Postului
de Poliþie din localitate
încercând sã mituiascã un
agent de poliþie cu 230 de
euro pentru a scãpa de un
dosar penal, a ajuns dupã
gratii. Procurorul de caz
de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj a
emis pe numele sãu
ordonanþã de reþinere
pentru 24 de ore, urmând
sã fie prezentat instanþei
de judecatã cu propunere
de arestare preventivã
pentru dare de mitã.

conducerea Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj ºi Serviciul
Judeþean Anticorupþie Dolj.

Ofiþerii anticorupþie împreunã cu
procurorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au pus la punct detaliile fla-
grantului, astfel cã Irinel Constan-

tin a fost chemat, din nou, joi, la
Postul de Poliþie din Catane. A ve-
nit însoþit de soþia sa, Valentina, de
32 de ani, dar ºi cu 230 de euro pe
care i-a înmânat poliþistului. Nu-
mai cã ºi-a fãcut apariþia echipa
operativã, atât el, cât ºi soþia sa fi-
ind ridicaþi ºi aduºi la Craiova, la

sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.
Dupã ce au fost audiaþi
amândoi, procurorul de
caz a dispus reþinerea lui
Irinel Constantin pentru o
perioadã de 24 de ore pen-
tru comiterea infracþiunii
de dare de mitã. Bãrbatul
urmeazã sã fie prezentat
instanþei de judecatã cu
propunere de arestare
preventivã, iar poliþistul a
fost felicitat de conduce-
rea IPJ Dolj.



cuvântul libertãþii / 5sâmbãtã, 29 octombrie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

La Adevãrul live, Liviu Dragnea, pre-
ºedintele PSD, nu a spus multe lucruri
noi faþã de ceea ce afirmase în ziua pre-
cedentã, când se dezlãnþuise împotriva
preºedintelui Klaus Iohannis. A avut, însã,
referiri concrete la raþiunea tãierii taxe-
lor radio-TV, îndelung comentate, în sub-
sidiar prezentând principalele mãsuri din
programul de guvernare al partidului pe
care îl conduce. A evitat sã precizeze pe
cine va susþine ca premier, dupã alegeri,
în schimb a spus ce vrea: „un prim mi-
nistru român, nu european”. Interesantã
afirmaþie. Liviu Dragnea a fost înºtiin-
þat, mai direct, mai pe ocolite, dupã cum
se ºtie, cã nu va primi undã verde, în
situaþia câºtigãrii alegerilor de partidul
sãu, pentru funcþia de premier, din cau-
za unei condamnãri penale cu suspenda-
re. Discuþia pe aceastã temã a fost re-
luatã repetat, inflamând spaþiul public, în
preambulul campaniei electorale. O men-
þiune: în permanenþã Liviu Dragnea a lã-

Liviu Dragnea vrea „un premier român, nu european”!Liviu Dragnea vrea „un premier român, nu european”!Liviu Dragnea vrea „un premier român, nu european”!Liviu Dragnea vrea „un premier român, nu european”!Liviu Dragnea vrea „un premier român, nu european”!
MIRCEA CANÞÃR

sat impresia unui provizorat care durea-
zã la conducerea partidului, nefiind bã-
nuit, multã vreme, de ambiþia maximã
nutritã, aceea a desemnãrii sale ca pre-
mier. Staþionând multã vreme pe lângã
Mircea Geoanã, apoi pe lângã Victor Pon-
ta s-a „contaminat”, cãpãtând „poftã” fi-
reascã, de accedere în funcþie. Ceea ce
se poate observa în aceastã perioadã este
cã Liviu Dragnea a progresat mult ca
prestaþie a discursului, a replicii, a stã-
pânirii de sine. Pauzele între cuvinte s-
au redus sensibil, vocea este mai sigurã,
mai penetrantã, ºi sunt momente în care
pune în dificultate intervievatorul prin
calmul sãu imperturbabil, încât suspan-
sul dialogului este asigurat. Nu ridicã to-
nul, de parcã ar fi hrãnit cu emotivitate
parohialã, nu lungeºte frazele, se rezu-
mã frecvent la un mecanic joc de ping-
pong, replica sa acrã exprimând nu o con-
traofensivã doctrinarã, ci o strictã stra-
tegie. Retorica lui pare, deocamdatã, mai

puþin mecanizatã, mai puþin previzibilã,
mai aproape de firesc. Are mereu un aer
de persoanã ultragiatã, neînþeleasã ºi ne-
iubitã, aºa cum s-ar cuveni, deºi când
simte prilejul încearcã ironia finã, îºi ara-
tã „colþii”, ca de pildã când afirmã cã
„aceste alegeri nu sunt pentru a gãsi un
loc de muncã lui Dacian Cioloº sau pen-
tru a angaja un paznic la Guvern”. Ce
ne-a spus, demn de reþinut, Liviu Drag-
nea? Cã la programul economic al so-
cial-democraþilor s-a lucrat „ºi cu oa-
meni din partid ºi cu oameni din afara
partidului, chiar ºi cu oameni din afara
þãrii”. Dar ºi cã „voi demisiona dacã nu
voi câºtiga alegerile”. Ceea ce se cir-
cumscrie cutumei europene. Douã pro-
puneri interesante, de luat în seamã: pro-
misiunea unui spital mare în România,
unde sã fie atins nivelul celui mai înalt
act medical din Europa, plus opt spitale
regionale, deja promovate. Poate pãrea
insolit, dar s-a pomenit, dupã multã vre-

me, de crearea a ºase centre de colec-
tare ºi prelucrarea lânii, o materie pri-
mã valoroasã, momentan aruncatã de
ciobani. Prezenþa liderului social-demo-
crat, Liviu Dragnea, la Adevãrul live a
fost centratã pe o chestiune „la ordinea
zilei” – oferta de prim-ministru –, dar ºi
prezentarea programului de guvernare.
S-ar putea spune cã Liviu Dragnea cu
cele 102 taxe tãiate, iniþiativã legislativã
deja aprobatã, a frizat... populismul. Din
pãcate, unul din corelativele inevitabile
ale democraþiei. Dacã electoratul – po-
porul – te aduce la putere, atunci el tre-
buie sedus, linguºit, manevrat convena-
bil, pentru obþinerea rezultatului scon-
tat. Cine nu o face nu ajunge la putere
sau o pierde repede. Cine o face fãrã
mãsurã se pierde pe sine. Aceasta este
peste tot, unde existã democraþie, dile-
ma angajãrii publice. Iar cei care pre-
tind cã nu fac nici o concesie electoralã
sunt fie ipocriþi, fie naivi.

Ieri, Spitalul Clinic de Boli In-
fecþioase ºi Pneumoftiziologie
„Victor Babeº” din Craiova a mar-
cat darea în folosinþã a Clinicii de
boli infecþioase copii, dupã o rea-
bilitare complexã. 65 de paturi spi-
taliceºti distribuite în 17 saloane,
6 medici cu o bogatã experienþã
profesionalã, 24 de asistente me-
dicale de specialitate, 8 infirmiere
ºi o bucãtãrie ultramodernã sunt
gata sã fie apreciate de pacienþi
odatã cu primele internãri. Peste
300 de copii sunt trataþi, lunar, la
aceastã secþie, ce este amplasatã
la etajele 5 ºi 6.

Dotãrile Secþiei de Copii de la „Infecþioase”, la nivel de top
Copiii pot fi trataþi, de acum, într-una din-

tre cele mai moderne secþii spitaliceºti din
judeþ. Investiþia de 700.000 de lei în dotarea
ºi modernizarea celor 16 saloane ale Clinicii
de boli infecþioase copii din cadrul Spitalului
Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziolo-
gie „Victor Babeº” a fost inauguratã, ieri,
de conducerea spitalului în prezenþa prima-
rului Lia Olguþa Vasilescu ºi a consilierului
sãu pe probleme economice, Dan Daºovea-
nu. Beneficiind de profesionalismul a ºase

medici cu competenþe ridicate în materie,
asistenþa medicalã va însemna, aici, trata-
rea în continuare a mii de cazuri, anul, aºa
cum statistica secþiei o aratã pânã acum.
Aspectul lãsat în urma modernizãri este, de
departe, impresionant. Condiþii occidentale
de tratament ar fi sintagma cea mai apro-
piatã de adevãr. Rãmâne cã pacienþii sã con-
ºtientizeze calitatea oferitã ºi sã nu aducã
atingere bunurilor materiale, cu care secþia
a fost amplu dotatã.

La eveniment, gazdele reprezen-
tate de dr. Adina Andreea Turcu,
manager al spitalului, ºi dr. Con-
stantin Ecobici, director medical,
au prezentat municipalitãþii, res-
pectiv primarului Lia Olguþa Vasi-
lescu, viceprimarului Mihail Genoiu
ºi consilierului primarului pe pro-
bleme economice Dan Daºoveanu,
noua înfãþiºare de top a clinicii
pentru copii.
„Secþia era neigienizatã de 12 ani”

«Motivul acestei invitaþii este
realizarea unui proiect pe care noi
l-am denumit „Din dragoste pen-

tru copii”. Ideea se rezumã la douã
întrebãri: cum ar fi dacã un spital
ar pãrea un loc imens de joacã ºi
cum ar fi dacã în loc de rezerve
întunecate ºi neprimitoare, un co-
pil ar intra într-o rezervã luminatã,
coloratã, unde ar putea sta lângã
pãrinte, ar putea accesa internetul?
Astfel, acest proiect a devenit, as-
tãzi, realitate. Cu ajutorul Pri-
mãriei municipiul Craiova ºi al
doamnei primar, Lia Olguþa
Vasilescu, care de fiecare datã
a rãspuns prompt la solicitã-
rile spitalului, noi ne-am strã-
duit sã creºtem condiþiile de
tratament. Secþia de boli in-
fecþioase copii beneficiazã de
o echipã de medici pregãtitã
ºi pasionatã, ce a performat,
pentru cã, anual, trateazã
5.000 de copii. ªi, spunem
noi, cã prin dotãrile pe care le
are spitalul, prin aparatura de
laborator achiziþionatã în ulti-
mul timp, micuþii care ne trec
pragul sunt trataþi la standar-
de europene», a precizat dr.
Adina Andreea Turcu, ma-
nagerul Spitalului Clinic de Boli
Infecþioase ºi Pneumoftiziolo-
gie  „Victor Babeº”.
„Am dorit sã fie condiþii
hoteliere”

„Investiþia a fost de 700.000
de lei ºi a constat în instalaþie

de climatizare, mobilier nou, apa-
raturã medicalã, televizoare, frigi-
dere. În fiecare spital, pe care noi

l-am renovat, am dorit sã fie con-
diþii hoteliere. Mãcar atât confort
sã aibã din partea noastrã, dacã

afecþiunile îi obligã sã se
interneze. Aºa cum se pre-
zintã acum aceastã secþie
de copii, eu cred cã este
la standarde occidentale.
Am avut ocazia sã vãd o
secþie de copii din Germa-
nia ºi vã spun, la modul
cel mai sincer, cã aratã
mai bine la noi. Mãcar din
punct de vedere estetic,
pentru cã la nivelul apa-
raturii suntem cam tot pe
acolo. Felicit echipa de
medici ºi pe doamna di-
rector, personal, pentru
cã s-a ocupat ca aceastã
investiþie sã arate aºa cum
se prezintã la ora actualã.
Sperãm sã terminãm foar-
te rapid acest spital cu to-
tul. Mai avem doar un etaj,
unde trebuie fãcute inves-
tiþii”, a afirmat Lia Olguþa
Vasilescu, primarul mu-
nicipiului Craiova.
VALENTIN CEAUªESCU
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Basarabenii îºi aleg, duminicã, preºedinteleBasarabenii îºi aleg, duminicã, preºedinteleBasarabenii îºi aleg, duminicã, preºedinteleBasarabenii îºi aleg, duminicã, preºedinteleBasarabenii îºi aleg, duminicã, preºedintele
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Duminicã, 30 noiembrie, se scrie o filã de istorie,
fiind ziua în care fraþii de peste Prut îºi aleg preºedin-
tele, dar ºi direcþia pe care o va lua Republica Moldo-
va.  Este pentru prima datã dupã anul 2000, când preºe-
dintele va fi ales prin vot direct de cetãþeni. În cursa
electoralã s-au înscris iniþial 10 candidaþi, unii s-au
retras, alþii se mai gândesc sau îi susþin pe cei rãmaºi
în cursã. E clar cã lucrurile sunt destul de complicate,
iar influenþa Moscovei se simte cu fiecare zi care trece
ºi se apropie momentul votului. În premierã pentru
cetãþenii Republicii Moldova stabiliþi în Oltenia, la
acest scrutin va fi deschisã o secþie de votare ºi în Cra-
iova, ea se va gãsi în incinta Universitãþii din Craiova,
strada „Alexandru Ioan Cuza” nr. 13, iniþiativa fiind
rodul efortului depus de studenþii basarabeni. 

Untu Oleg, preºedintele Asociaþiei Studenþilor
Basarabeni din Craiova:

“Duminicã va fi o zi foarte importantã pen-
tru Republica Moldova. Se vor desfãºura ale-
gerile prezidenþiale. ªeful statului va fi ales
prin vot direct de cãtre cetãþeni. Noi, stu-
denþii basarabeni din Craiova vom vota an ul
acesta la secþia de votare deschisã chiar în
incinta, Universitãþii din Craiova’, Sala Al-
bastrã. Aºadar, cetãþenii Republicii Moldova
cu drept de vot aflaþi peste hotarele þãrii în
ziua de 30 Octombrie 2016, pot sã participe
la votare chiar ºi în baza unui paºaport cu
termen de valabilitate expirat, ce conþine nu-
mãrul de identificare de stat (IDNP). În ziua
alegerilor, la Craiova sunt aºteptaþi toþi cetã-
þenii Republicii Moldova din Oltenia sau aflaþi
în tranzit prin Craiova, care vor sã-ºi expri-
me dorinþa de a vota, deoarece, pe baza carnetului de student ºi a buletinului
moldovenesc, Compania C.F.R, oferã cãlãtoriile gratuite”.

Zmuncilã Ninna,
studentã în anul II la
Facultatea
de Sociologie:

“Viitorul preºedinte
al Republicii Moldova
aº vrea sã fie unul de
încredere, inteligent,
un om de mare curaj ºi
transparent în toate ac-
þiunile sale, sã fie un
model demn de urmat
pentru ceilalþi cetãþeni.
Fiecare vot conteazã,
nu trebuie sã fim indi-
ferenþi ºi sã nu ieºim la

votare, deoarece viitorul stã în mâinile noatre, noi decidem cum o sã fie mâi-
ne sau poimâine, dacã o sa fie mai bine sau mai rãu. Speranþa moare ultima!
Aºa cã VOTUL TÃU CONTEAZÃ!“.

Ioniþã Nicolae, elev clasa a
XII-a la Colegiul Naþional
„Gheorghe Chiþu”:

“Din 2000 ºi pânã în acest mo-
ment, preºedintele a fost votat pen-
tru interesele politice ale partidelor.
Acum, ni s-a oferit ºansa sã fie ales
de cãtre popor.

Dacã am venit în România votez
pentru integrarea Europeanã ºi pen-
tru un viitor mai bun pentru pãrinþii
mei de acasã....”

Morozan Cristina, student în
anul II la Facultatea de
Jurnalism:

“ Nu cred ca alegerile prezi-
denþiale de anul acesta vor veni
cu schimbãri majore în Republi-
ca Moldova. Nu atâta timp cât
nu se schimbã mentalitatea oa-
menilor. Nu am aºteptãri mari de
la viitorul preºedinte pentru cã
ºtiu cã din pãcate, nu va avea
susþinerea necesarã din partea
poporului. Suntem un popor
muncitor, dar ne lãsãm prea uºor
manipulaþi ºi nu ºtim sã ne apã-
rãm drepturile. Preferãm sã ni se
taie salariile ºi sã zicem cu jumã-
tate de gurã cã nu suntem de
acord, dar când vine vorba sã ie-
ºim în stradã sã facem tot posibilul sã ne apãrãm drepturile, noi refuzãm. Îmi iubesc
þara, îmi iubesc poporul, vreau sã mã întorc acasã cândva, dar condamn aceastã
trãsãturã de caracter a multora dintre noi, noi suntem schimbarea, indiferent de ce
preºedinte va fi la cârma statului nostru, el nu va reuºi nimic, ºi de unul singur va fi
mereu intimidat de aliaþi ºi nu va face nimic. Îmi doresc sã ne trezim din acest somn al
nepãsãrii ºi sã ne susþinem viitorul preºedinte pentru a putea realiza ceva. Îmi doresc
un viitor bun pentru toþi, o bãtrâneþe liniºtitã pentru bunicii noºtri fãrã grija cã pensia e
prea micã pentru a supravieþui”.

Mateiºen Denis, student în
anul I la Facultatea de Drept:

„Sper ca Republica Mol-
dova sã continue parcursul
sãu european. Aceasta este
singura cale prin care putem
moderniza þara. Îmi vãd vii-
torul în Moldova dupã ter-
minarea studiilor, dar într-o
Moldovã membrã a Uniunii
Europene...”.

Gratii Valeria, student în anul I
la Facultatea de Litere,
Departamentul Media:

“Asociaþia Studenþilor Basara-
beni din Craiova îndeamnã toþi ce-
tãþenii Republicii Moldova stabiliþi
pe teritoriul României, sã vinã du-
minicã la secþiile de votare ºi sã-ºi
exercite dreptul la vot. Noi sun-
tem cei care putem genera schim-
barea acasã. Noi putem sã deci-
dem viitorul Republicii Moldova.
De la noi începe schimbarea pe
care vrem sã o vedem în þarã.
Atunci HAI la vot! VOTUL tãu con-
teazã!!! Este dreptul tãu ºi singu-
rul mod real de a o face!”.

Mahovici Constantin, student
în anul I la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport:

“Trezeºte-te popor tãcut, /
Aprinde-þi sufletele stinse. / E foar-
te grea la început, / Cãrarea vie þii
neatinse. / Alege drumul cel corect,
/ Ce viitorul îºi ºopteºte. / Un sin-
gur pas, un vot direct, / Istoria din
cãrþi mãreºte.”
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Notã
Continuãm, cum am promis, publicarea

„Scrisorii din Himalaia” a jurnalistului ºi
scriitorului Tiziano Terzani, o analizã luci-
dã ºi gravã a lumii de azi ce continuã, la
aproape cincisprezece ani de la publicarea
ei sã incite la reflecþie ºi la cãutarea cãilor
Pãcii nu doar la nivelul cancelariilor încre-
menite în retorica diplomaticã, ci al fiecã-
ruia dintre noi, sfãtuiþi de autor sã ne regã-
sim, în intimitate, calea spre ordinea interi-
oarã în ansamblul celeilalte Ordini, univer-
sale, în numele Armoniei cosmice de care,
uitând-o ori ignorând-o, depinde însuºi des-
tinul Terrei ºi al umanitãþii în ansamblul ei.

Ce-i de fãcut? (IV)
În Himalaia indianã, 17 ianuarie 2002
Aici, unde se trãieºte în ritmul naturii,

sentimentul cã viaþa e una ºi cã din totalita-
tea sa nu se poate în mod forþat adãuga ori
elimina nimic e un lucru mãreþ. Orice lucru
e legat, orice parte e întregul. Thich Nhat
Hanh, cãlugãrul vietnamez, o spune bine în
legãturã cu o masã, o micã masã ºi joasã
precum cea la care scriu . Masa se aflã aici
graþie unui infinit lanþ de fapte, lucruri ºi
persoane: ploaia cãzutã în pãdure unde a
crescut copacul pe care pãdurarul l-a tãiat
spre a-l da unui tâmplar care l-a meºterit cu
cuie fãcute de un fierar cu fierul dintr-o

O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”O insolitã „scrisoare (din Himalaia) contra rãzboiului”

Donaþiile strânse prin interme-
diul campaniei din magazinele Lidl
ºi prin SMS la 8844 cu textul
„Pâine” vor asigura masa caldã
ºi programul de after-school pen-
tru un numãr adiþional de 405
copii incluºi astfel în program în
noul an ºcolar.
Proiectul se desfãºoarã în 18
sate din trei judeþe

„Pâine ºi Mâine”, proiect des-
fãºurat de World Vision România
în beneficiul celor mai vulnerabili
copii din mediul rural, cuprinde
acum 18 sate din trei judeþe ºi un

minã… Dacã un singur element al acestui
lanþ, chiar ºi strãbunicul tâmplarului, n-ar fi
existat, mãsuþa aceasta n-ar mai fi aici.

Japonezii, încã de pe vremea când mã
gãseam în þara lor, se gândeau sã protejeze
clima insulelor lor netãind pãdurile japone-
ze, ci ducându-se sã le taie pe cele din Indo-
nezia ºi din Amazonia. Curând ºi-au dat sea-
ma cã ºi acest lucru se întorcea împotriva
lor: clima pãmântului se schimba pentru toþi,
inclusiv pentru japonezi.

În acelaºi fel, astãzi e de negândit sã con-
tinuãm sã þinem sãracã o mare parte a lumii
spre a o face pe a noastrã mai bogatã. Mai
devreme ori mai târziu, într-o formã ori alta,
nota de platã ne va fi prezentatã. Ori de cã-
tre oameni ori de cãtre natura însãºi.

Acolo sus, senzaþia cã natura are o pre-
zenþã a sa psihicã e foarte tulburãtoare.
Uneori, când înfofolit contra frigului mã
opresc sã observ, aºezat pe marginea unei
grote, prima razã de soare ce aprinde culmi-
le gheþarilor ºi se ridicã încet vãlul de întu-
neric, fãcând sã se iveascã lanþuri ºi lanþuri
de alþi munþi din adâncul lãptos al vãilor, un
aer de o imensã bucurie strãbate lumea ºi eu
însumi mã simt învãluit, împreunã cu copa-
cii, pãsãrile, furnicile: mereu aceeaºi viaþã în
atâtea diferite, magnifice forme.

Iar a ne simþi despãrþiþi de aceasta ne face
nefericiþi. Ca ºi cum ne-am simþi divizaþi de
semenii noºtri. „Rãzboiul nu rupe doar oa-

sele oamenilor, rupe relaþiile uma-
ne”, îmi spunea la Kabul acel vul-
canic personaj care e Gino Strada.
Spre a reface acele relaþii, în spita-
lul de urgenþã, unde remedia fiece
alt bucatã a trupului. Strada are o
strãduþã în care niºte tineri soldaþi
talibani stau la doi paºi de „inami-
cii” lor, soldaþi ai Alianþei Nordice.
Unii sunt prizonieri, alþii nu; însã
Strada sperã cã aceleaºi mutilãri,
aceleaºi rãni îi apropie.

Dialogul ajutã enorm rezolvarea
conflictelor. Ura creeazã doar o altã
urã. Un þintaº palestinian ucide o fe-
meie israelianã într-o maºinã, israelienii reac-
þioneazã omorând doi palestinieni, un palesti-
nian care se cãptuºeºte cu triton  ºi merge sã
se arunce în aer într-o pizzerie împreunã cu
zeci de israelieni; israelienii trimit un elicopter
sã bombardeze un autocar plin de palestinieni,
palestinienii … ºi tot înainte în acelaºi fel. Pânã
când? Pânã vor fi terminaþi toþi palestinienii?
toþi israelienii? toate bombele?

Desigur: orice conflict îºi are cauzele sale
ºi acestea trebuie înfruntate. Însã totul va fi
inutil atâta timp cât unii nu vor accepta exis-
tenþa celorlalþi ºi dreptul lor egal de a fi, pânã
când noi nu vom accepta cã violenþa con-
duce doar la altã violenþã.

„Frumoase cuvinte. Dar ce-i de fãcut?”,
mã aud spunând, chiar aici în liniºtea asta.

Fiecare dintre noi poate face ceva. Toþi
împreunã putem face mii de lucruri.

Rãzboiul împotriva terorismului e folosit
azi spre a militariza societãþile noastre, spre
a produce noi arme, spre a cheltui mai mulþi
bani pentru apãrare. Sã ne opunem, sã nu
votãm pentru cine sprijinã aceastã politicã,
sã controlãm unde am pus cheltuielile ºi sã
le sustragem de la orice societate care are
chiar ºi de departe de-a face cu industria de
rãzboi. Sã spunem ceea ce gândim, ceea ce
simþim cã e adevãrat: a ucide e în orice îm-
prejurare un asasinat.

Sã vorbim de pace, sã introducem o cul-
turã a pãcii în educaþie tinerilor. De ce isto-
ria trebuie învãþatã numai printr-o infinitã
secvenþã de rãzboi ºi de masacre?

Programul „Pâine ºi Mâine” continuã
Lidl România continuã parteneriatul cu World Vision în

beneficiul proiectului „Pâine ºi Mâine” prin care le sunt
oferite o masã caldã la ºcoalã ºi un program de after-
school copiilor din zone rurale defavorizate. Donaþia de
100.000 de euro realizatã de companie la începutul anului
2016 va fi suplimentatã anul aceasta prin campania de
strângere de fonduri lansatã în magazine.

numãr de 618 copii din ciclul pri-
mar. Costul total pentru interven-
þia de un an, care cuprinde o masã
caldã oferitã zilnic ºi programul
de after-school, este de aproxi-
mativ 440.000 euro.

«Toþi copiii ar trebui sã se bu-
cure de dreptul la educaþie, indife-
rent de mediul din care provin.
Aºadar, prin continuarea susþinerii
proiectului „Pâine ºi Mâine”, do-
rim sã le oferim ºansa unei bune
dezvoltãri celor 618 copii din cele
3 judeþe în care partenerii noºtri
de la World Vision România au
extins programul. Încã din mo-

mentul zero am înþeles
importanþa proiectului ºi
faptul cã este esenþialã
implementarea acestuia
pentru a le oferi copii-
lor din mediile defavo-
rizate din România o
ºansã la o zi de mâine
mai bunã. Astfel, am
demarat o nouã campa-
nie de donaþii la casele
de marcat, care se va
desfãºura pânã pe 31
decembrie ºi ne-am bu-
cura sã îi avem în con-
tinuare alãturi de noi pe
clienþii noºtri», a decla-
rat Maria Pârvuleasa,
PR&CSR Manager Lidl
România.

Scopul proiectului
este combaterea efi-
cientã a abandonului ºcolar în me-
diul rural, reducerea decalajelor ºi
a absenteismului în zonele defavo-

rizate. Rata abandonului
ºcolar în România atin-
ge 18%, cu mult peste
media europeanã de
11%, iar copiii din zone-
le defavorizate ale þãrii
prezintã un risc de aban-
don crescut.
Absenþele au scãzut
cu 34% într-o
singurã lunã

Etapa-pilot a proiectu-
lui, realizatã în perioada
aprilie – iunie, a ajutat
213 copii ºi a demonstrat
cã impactul acestei in-
tervenþii în viaþa copiilor
este semnificativ. Astfel,
în judeþul Dolj s-a ob-
servat o scãdere a ab-
senþelor ºcolare cu 34%

în iunie faþã de luna mai. În plus,
cele douã ore de after-school au
ajutat la creºterea performanþelor
ºcolare, cu 15% mai mulþi elevi
finalizând semestrul doi cu media
„Foarte bine” faþã de semestrul
anterior. În România, abandonul
ºcolar la nivel naþional este de 18%,
depãºind semnificativ media euro-
peanã de 11%, conform Raportu-
lui privind domeniul educaþiei ela-
borat, în 2015, de Comisia Euro-
peanã pentru toate statele membre
ale Uniunii.

«Mulþumim Lidl România pen-
tru susþinerea oferitã celor 618
copii vulnerabili din proiectul Pâi-
ne ºi Mâine. Credem cu tãrie cã
educaþia este ºansa cãtre un viitor
mai bun», a declarat Daniela Buz-
ducea, director executiv World
Vision România.

Masa caldã, compusã din felul
întâi, felul doi ºi desert, este oferi-
tã la ºcoalã prin intermediul unor

firme de catering specializate, care
garanteazã calitatea ºi siguranþa
alimentelor. În plus, copiii sunt aju-
taþi la teme ºi participã la diverse
activitãþi educative, timp de 2 ore,
sub îndrumarea unui cadru didac-
tic. Astfel într-un mediu sigur pen-
tru ei, copiii beneficiazã de nece-
sarul de nutrienþi pentru a se dez-
volta normal, precum ºi de activi-
tãþi extraºcolare pentru continua-
rea învãþãrii ºi fixarea noþiunilor.

„În timpul celor douã ore, co-
piii aprofundeazã ceea ce facem la
clasã, îºi fac temele ºi chiar învaþã
lucruri noi. Pânã acum, se întâm-
pla sã vinã cu temele nefãcute ºi
nepregãtiþi, pentru cã acasã nu
avea cine sã-i îndrume, pãrinþii lor
având majoritatea numai opt clase
ºi fiind ocupaþi cu treburile gos-
podãreºti sau munca cu ziua”, a
declarat Alina Cãtãlinoiu, învãþãtoa-
re la ºcoala Leordoasa.

RADU ILICEANU



Trec þiganii, trec, 

Se duc ºi petrec 

Trec þiganii, nu se mai opresc 

Dar ei se iubesc. 

Se aude o vioarã, 

Se aude un þambal 

Se aude vocea dulce 

A unui lãutar…
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Am fost martor pe stadion, la
toate marile succese ale leilor alb-
albaºtri. De la primul campionat
câºtigat în 1974 ºi pânã astãzi,
când vãd zi de zi cum se ridicã
noul stadion al Craiovei.

Pentru mine, Universitatea Cra-
iova este o poveste mai mult de-
cât fascinantã. Este o parte din
istoria Craiovei. Este trecut, aºa-
dar, este ºi prezent ºi viitor. Nu
voi putea uita niciodatã atmosfe-
ra din vremea Campioanei unei
Mari Iubiri ºi din timpurile Cra-
iovei Maxima.

Am cochetat ºi eu cu fotbalul
organizat, la nivel de copii ºi ju-

Paginã realizatã de ROMEO TIBERIADE

Sunt ºi eu un locuitor al Craio-
vei. Casa în care am copilãrit este
chiar în spatele Stadionului „Ion
Oblemenco”. Aºadar, de mic am
auzit vuietul tribunei ºi am fost

atras ca de un magnet de mirajul
locului unde prin performanþe ex-
traordinare se scria legenda pe
care astãzi o iubim cu toþii: Uni-
versitatea Craiova.

niori. Ca orice copil, mi-am dorit
sã joc la Universitatea Craiova,
dar condiþiile sociale de atunci nu
mi-au permis sã continui activi-
tatea de performanþã. Nu aveam
bani suficienþi pentru o alimenta-
þie corespunzãtoare sau pentru
ghete de fotbal. Mi-a pãrut rãu,
pentru cã jucam titular într-o gru-
pã de tineri, din care mai fãcea
parte chiar inegalabilul Gicã Po-
pescu. Am rãmas însã un supor-
ter înfocat, care îºi rupea hainele
ºi aºa ponosite, sãrind gardul pen-
tru a putea vedea cum Universi-
tatea transforma numele Craiovei
în renume de talie internaþionalã.

Am un vis. Vreau sa creez o
ºcoalã de fotbal. La care copiii
de etnie romã din Craiova ºi din
Dolj sã poatã veni ºi sã primeas-
cã o ºansã în viaþa: cel care are
talent ºi va dovedi seriozitate, sã
poatã sã îºi facã o carierã spor-
tivã. ªi tare drag mi-ar fi sã pot
sã vãd peste câþiva ani cum Uni-
versitatea Craiova câºtigã cam-
pionatul, având în componenþã
un fotbalist care a plecat din sã-
rãcie pentru a cuceri lumea, îm-
brãcat în alb ºi albastru.

Astãzi sunt un craiovean feri-
cit. Universitatea Craiova, echi-
pa noastrã, se aflã pe locul II în

Liga I, în lupta pentru titlu. Pen-
tru cã la Craiova întotdeauna Uni-
versitatea a însemnat performan-
þã la nivel înalt.

Hai Universitatea, hai Craiova!

Suntem cu toþii datori oraºului
care ne fascineazã în fiecare zi
prin frumuseþea sa. Victoriile Uni-
versitãþii sunt o parte din coroana
de aur a Craiovei.

O vioarã, un þambal, o voce. O
nuntã. O petrecere. O cumetrie.
Secolele se scurg, timpul rãmâne
implacabil, dar omul cântã, ascul-
tã muzicã, danseazã, joacã. Uma-
nitatea a strãbãtut istoria pe ritmuri
muzicale, iar lãutarii þigani au fost,
sunt ºi vor rãmâne reperele tem-
porale în acest context. De la mu-
zicã de sãrbãtoare, la cea de rãz-
boi ºi pânã la cea care însoþeºte
un cortegiu funerar, þiganii muzi-
canþi au fost întotdeauna în linia
întâi a bãtãliei dintre armonia mu-
zicalã ºi spiritul omului.

Lãutãria este una dintre îndelet-
nicirile tradiþionale ale romilor.
Chiar lãutarii, sunt constituiþi într-
o veritabilã castã, care în ziua de
azi se regãseºte în neam ºi familii.

La þigani, lãutaria se transmite
din tatã în fiu. Se spune cã þiganii
au un talent nativ în muzicã. Când
populaþia romã a început marea
migrare, de pe teritoriul de astãzi
al Indiei, printre cei care au plecat
cãtre lumea largã s-au regãsit ºi
muzicanþi. Aceºtia cântau în India
anticã la temple – muzica religioa-
sã, la ceremonii de nuntã ºi la ce-
remonii funerare. Instrumentele
erau cele de suflat – fluiere din tres-
tie, de percuþie – tobe din piei de
animale ºi alãmuri – talere, cinele.
Mergând din loc în loc, în jurul
focurilor de tabãrã, muzicanþii cân-
tau pentru a întreþine o atmosferã

optimistã pentru cei care plecase-
rã în pribegie. Oamenii locurilor în
care ajungeau ºatrele i-au auzit ºi
au început sã îi invite la diverse
manifestãri. Acolo, þiganii muzi-
canþi au început sã îºi facã public
talentul, contracost. Specificul
muzicii prestate era cel oriental, de
aceea tenta exoticã a avut mare
succes la auditoriul de pretutindeni.

Mai târziu, þiganii ursari au fã-
cut echipa cu lãutarii, plimbatul
ursului pe la târguri, bâlciuri ºi cir-
curi fiind însoþit de muzicã.

Ca ºi genuri reprezentative,
muzica lãutarilor þigani este extrem
de variatã: de la originea orientalã

– maneaua turceascã ºi ritmurile
indiene, la flamenco-ul din Spania.
Totodatã, lãutarii þigani ºi-au îm-
bogãþit repertoriul cu elemente ale
locurilor în care ei au ajuns, ast-
fel, în România, muzica tradiþio-
nal lãutãreascã având tenta majorã
de muzicã de petrecere, pe ritmuri
de horã ºi sârbã.

Un element aparte al muzicii þi-
gãneºti tradiþionale îl reprezintã
cântecul de jale. Multã lumea se
întreabã, de ce la priveghi ºi la în-
mormântare, romii aduc lãutari, de
multe ori chiar dintre cei mai ves-
tiþi? De-a lungul secolelor, ca în
orice neam, existã ºi duºmãnii.
Printr-o cutumã din lumea þigã-
neascã, la înmormântare existã o
formã de „armistiþiu”. Perioadã de
priveghi ºi pânã la înhumare este
un prilej când þiganii se adunã într-
un loc ºi au mai multe interdicþii:
nu au voie sa aibã relaþii intime nici
mãcar soþii, nu au voie sã se îm-
bãieze – neamul decedatului, nu se
bãrbieresc – iar ca timp nu existã
limitã, ci fiecare procedeazã cum
simte afectiv, nu au voie sã râdã ºi
niciun grup nu are voie sã glumeas-
cã sau sã aducã în discuþie poves-
tiri vesele. Sobrietatea este cuvân-

tul de ordine. ªi astãzi romii pun
accentual pe muzicã, în cazuri de
deces. Muzica are rolul de a men-
þine vie amintirea celui care pleacã
în lumea veºnicã ºi de a menþine
unitatea neamului. Prin versuri se
spune povestea vieþii celui trecut
în lumea umbrelor. Lãutarul este
un transmiþãtor de mesaje
imaginare, între cel dece-
dat ºi membrii familiei sale.
Aºadar, prin vocea lãuta-
rului se creeazã un dialog
între defunct ºi familiei,
versurile specific fiind în
fapt îndemnuri la o viaþã de
unitate intre cei care rãmân
pe pãmânt. În caz de de-
ces al unei persoane care
provenea dintr-o familie
foarte sãracã, o parte din
comunitate se solidarizea-
zã, iar personale din afara
neamului suportã marea
majoritate a cheltuielilor ºi
devin protectori ai acelei
familii pe perioada de pânã
la înmormântare. În cazul
în care într-o familie existã un de-
ces al unei persoane care a avut
un rol important în comunitate,
bãtrânii cei mai de seamã au rol de
“consilieri psihologici” pentru cei
din familia decedatului. Muzica þi-
gãneascã de la înmormântãri evo-
cã, prin versuri, aspecte pozitive
din viaþa celui trecut la cele veºni-
ce, iar ritmul este unul lent, de jale.

Multã lumea se întreabã, de ce
uneori, în jurul spitalelor, întâlnim
grupuri mari de persoane de etnie
romã, care se manifestã zgomotos?

Când o persoanã se aflã în ago-
nie, în comã sau este grav bolnavã
într-un spital, boala având un sta-
diu avansat, se creeazã momentul
de solidaritate mai sus amintit, faþã
de persoana în cauzã ºi prin com-
pasiune, grupul suferã alãturi de
familia celui în cauzã. Nu conteazã
condiþiile meteorologice sau faptul
cã uneori se doarme direct pe ci-

ment, pe trotuar sau într-un pãrcu-
leþ. În acest mod se pun în evident
douã aspecte: membrilor comuni-
tãþii le pasã de cel aflat în suferinþã
ºi familia acestuia ºi vor sã arate cã
sunt întrutotul alãturi de familia per-
soanei aflatã în spital.

De-a lungul vremii, în România,
þiganii lãutari s-au ridicat de la con-
diþia simplã a lui Barbu Lãutaru –
cel care l-a fascinat pe marele com-
pozitor Franz Liszt ºi pânã la geni-
alitatea excepþionalului muzician Ion
Voicu, ori monumentalitatea dirijo-
rului Sergiu Celibidache. Tot ast-
fel, se disting astãzi nume celebre,
precum Costel Busuioc ºi Damian
Drãghici ºi încã mulþi alþii.

Þiganii, de ieri ºi pânã astãzi,
dar ºi pânã dincolo de mâine, cân-
tã. Oriunde ºi oricând. Muzica
este parte a spiritului ºatrei, dar
ºi imagine a prezentului, într-o
locuinþã luxoasã.
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În urmã cu 50 de ani, 166 de
tineri pãºeau pe treptele Facultã-
þii de ªtiinþe Economice , din ca-
drul Universitãþii din Craiova. Cei
de atunci, precum ºi cei din pre-
zent, inclusiv studenþii, au fost,
sunt ºi vor fi elita economiei ro-
mâneºti, la gradul de „specialiºti”.
Vorbim de finanþe, credite, afa-
ceri ºi tot ceea ce þine de econo-
mie. Generaþiile s-au schimbat,
cei noi au luat locul celor dinain-
te, dar cercetarea, în primul
rând, a mers mai departe, cu ac-
þiunile conexe. Joi, 27 octombrie,
în Sala Albastrã a Universitãþii din
Craiova, a avut loc marcarea, în
cadru festiv, a primei jumãtãþi de
secol de existenþã a învãþãmân-
tului superior economic în Ceta-
tea Bãniei, sub egida Universitã-
þii din Craiova.

Onoruri multiple
ªedinþa de onoare s-a bucurat

de prezenþa unor reprezentanþi de
marcã ai mediului academic.
„Suntem onoraþi sã aniversãm cei
50 de ani de învãþãmânt econo-
mic universitar la Craiova. Cred
cã este un adevãrat testament de
excelenþã ºi performanþã, cu pro-
movare a integrãrii europene.

În aceste zile, învãþãmântul economic su-
perior craiovean sãrbãtoreºte 50 de ani se exis-
tenþã. Un moment aniversar, care a fost ono-
rat cum se cuvine de Universitatea din Craio-
va, prin Facultatea de Economie ºi Adminis-
trarea Afacerilor, cea care duce mai departe

tradiþia a ceea ce însemnã „economia acade-
micã”. Punctul principal a fost acordarea, de
cãtre Universitatea din Craiova, a titlului de
„Doctor Honoris Causa” domnului prof.u-
niv.dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernator
al Bãncii Naþionale a României.

Acþiunea ce va avea loc pe 12
noiembrie a.c. reprezintã o con-
tinuare a campaniei cu 10.000
de puieþi de salcâm ºi glãdiþã a
perdelei de protecþie  începute
în toamna lui 2015. „12 noiem-
brie 2016 va fi ziua în care vom
fi înþeles cã nu putem distruge
fãrã ca lucrurile sã se întoarcã,
într-un final, împotriva noastrã,
cã nepãsarea este mai gãunoasã
decât un copac pe care l-am
condamnat, fãrã drept de apel,
la pieire ºi cã, salvând natura,

Douã hectare de teren vor fi împãdurite, luna viitoare, la Greceºti, în cadrul iniþiativei
naþionale „Plantãm fapte bune în România”. Bazatã pe voluntariat, acþiunea vizeazã

plantarea de puieþi de salcâm într-o zonã care prezintã risc de alunecare.

ne vom salva, de fapt, pe noi”,
a declarat Marlena Melinescu,
coordonatorul judeþean Dolj al
iniþiativei.

Voluntarii vor primi diploma
Green Endorsement

Cei care doresc sã se implice
în acþiunea din judeþul Dolj sunt
invitaþi sã se înscrie pe http://
www.plantamfaptebune.ro/vo-
luntar/, selectând judeþul ºi lo-
calitatea. Sunt cãutaþi voluntari
ºi ºefi de parcelã. Voluntarii vor

primi, în urma activitãþii de plan-
tare sau de organizare, o diplo-
mã Green Endorsement, recu-
noscutã în CV de peste 30 de
companii de renume (detalii pe
www.plantamfaptebune.ro, sec-
þiunea Green Endorsement).

Acþiunea din 12 noiembrie
este realizatã cu sprijinul Minis-
terului Mediului, Apelor ºi Pãdu-
rilor, Romsilva, Jandarmeria
Românã ºi Administraþia Naþio-
nalã a Penitenciarelor. Partene-
rii locali sunt Direcþia Silvicã

Dolj, Primãria Greceºti ºi Facul-
tatea de Agronomie Craiova

Din 2011 ºi pânã în prezent,
22.180 voluntari au plantat ºi în-
grijit 462.200 de copaci pe un
total de 135,5 hectare de tere-
nuri publice neproductive în 21

de judeþe. În 2013 iniþiativa a
primit Înaltul Patronaj al Alteþei
Sale Regale Principesa Marga-
reta a României, iar de-a lungul
anilor i s-au acordat ºase distinc-
þii din partea comunitãþii.

RADU ILICEANU

Doar prin promovarea adevãrului
ºtiinþific o societate poate avea
succes” – prof.univ.dr. Cezar Io-
nuþ Spînu, rector al Universitãþii
din Craiova. „Este un moment de
mare încãrcãturã emoþionalã. Toþi
cei care au început, în urmã cu
50 de ani, sunt un model pentru
noi. Avem toatã consideraþia pen-
tru cei care ne-au fost profesori
ºi care ne-au îndrumat în carie-
rã” – prof.univ.dr. Nicolae Sichi-
gea, decan al actualei Facultãþi de
Economie ºi Administrarea Aface-

rilor, din cadrul Universitãþii din
Craiova. „Sunt onorat sã particip
la aceastã manifestare. Am absol-
vit cursurile aici ºi mã mândresc
cu acest lucru. În urmã cu 50 de
ani, învãþãmântul economic supe-
rior a fost unul dintre pilonii pe
care s-a clãdit Universitatea din
Craiova. Acum, putem vorbi de-
spre un autentic profil european,
profund modern ºi performant.
Prin instituþia pe care o conduc,
pot da asigurarea întregului spri-
jin pentru dezvoltare ºi vom fi în
orice situaþie alãturi de dumnea-
voastrã” – ec.  Ion Prioteasa,
preºedinte al Consiliului Judeþean
Dolj, care a ºi primit o diplomã
pentru sprijinul acordat educaþiei
universitare din domeniu. „Sun-
tem tot timpul alãturi de cei de
aici. Noi am sãrbãtorit un secol
de existenþã în urmã cu trei ani,
de aceea vã dorim sã celebraþi ºi
dumneavoastrã centenarul. Cred
ar fi foarte bine sã rãmânem uniþi,
vorbesc de cei care facem parte
din aceastã breaslã universitarã, în
aºa fel încât sã avem rezultate” –
prof.univ. dr. Nicolae Istudor,
rector al Academiei de ªtiinþe Eco-
nomice (ASE) din Bucureºti.

Experienþã vastã,
cu sfaturi
de calibru

Punctul principal al manifestã-
rilor a fost constituit de acordarea
titlului de „Doctor Honoris Causa”
al Universitãþii din Craiova dom-
nului prof.univ.dr.  Florin Geor-
gescu, prim vice-guvernator al
Bãncii Naþionale a României. „La-
udatio”  a fost prezentat de
prof.univ.dr. Cristian Spulbãr, o
prezentare foarte bine structuratã.
Astfel, dupã ce a fost fãcutã cu-
noscutã propunerea Senatului Uni-
versitãþii din Craiova, pentru acor-
darea titlului de „Doctor Honoris
Causa” domnului Florin Georges-
cu, s-a dat citire CV-ului acestuia,
unul foarte amplu: absolvent al
Facultãþii de Finanþe-Contabilitate,
din cadrul ASE Bucureºti (1976);
doctor în „Finanþe, circulaþie bã-
neascã ºi credit” (1989); bursier
„Fulbright” – Universitatea din
Missouri (SUA); profesor ºi con-
ducãtor de doctorate; ministru de
stat, ministru al Finanþelor în Gu-
vernul României (1992-1996); vi-
ceprim-ministru, ministru al finan-
þelor publice (mai – decembrie
2012); vicepreºedinte al Consiliu-
lui de Administraþie ºi prim-vice-
guvernator al Bãncii Naþionale a
României (2004 - prezent).

Dupã ce a primit titlul academic,
Florin Georgescu a prezentat ºi
dizertaþia „Limitele globalizãrii ºi ale
dereglementãrii”, una care, foarte
amplã, aduce în discuþie multe pro-
bleme actuale: „În primul rând,
vreau sã mulþumesc pentru aceastã
onoare ºi, la început, vreau sã evoc
douã nume mari din aceastã zonã
–Eugeniu Carada, cel care a pus
Bazele Bãncii Naþionale a Româ-
niei, de la a cãrui naºtere se vor
împlini, în curând, 180 de ani, ºi
Constantin Brâncuºi, la 140 de
ani de la naºterea sa. Dar, sã reve-
nim la momentul de astãzi. Craio-
va a fost, este ºi va fi un puternic
centru academic. În ceea ce pri-
veºte discursul meu, sunt, printre
altele, douã aspecte care meritã
aduse în discuþie: o percepþie larg
rãspânditã de injustiþie socialã care
submineazã încrederea cetãþenilor
în actualul sistem, cu exemple
BREXIT, ºi ascensiunea partide-
lor populiste – aºa cum a spus pre-
ºedintele SUA, Barack Obama; este
nevoie de un sistem internaþional
de taxe, care reduce breºele fisca-
le ºi  protejeazã þãrile cu venituri
bugetare scãzute, contra efectelor
dãunãtoare ale evaziunii fiscale ºi
mutãrii profiturilor – Christine La-
garde, director general  al Fondu-
lui Monetar Internaþional”.

CRISTI PÃTRU
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Cetãþenii Marii Britanii trebu-
ie sã aibã o nouã ºansã de a se
exprima, eventual printr-un re-
ferendum, în privinþa apartenen-
þei þãrii la Uniunea Europeanã,
afirmã fostul premier laburist
britanic Tony Blair, conform
postului BBC. Tony Blair consi-
derã cã acordul Marii Britanii
privind pãrãsirea Uniunii Euro-
pene va trebui supus aprobãrii
cetãþenilor, pentru a se stabili
care sunt condiþiile ieºirii din
Blocul comunitar. Politicianul la-
burist, care a sugerat recent cã
ar intenþiona sã devinã din nou
prim-ministru, considerã cã
acordul UE-Marea Britanie pe
tema Brexit trebuie aprobat în
Parlament, prin alegeri parlamen-
tare anticipate ori printr-un nou
referendum. “Dacã vrem sã
menþinem accesul la piaþa unicã

Avionul candidatului

republican

la vicepreºedinþia

SUA, Mike Pence,

a ieºit de pe pista

aeroportului

LaGuardia
Avionul candidatului repu-

blican la vicepreºedinþia
Statelor Unite, Mike Pence, a
ieºit, joi noapte, de pe pista
aeroportului LaGuardia din
New York în timpul unei
furtuni, însã nimeni nu a fost
rãnit. Când avionul s-a oprit,
agenþii serviciilor secrete
americane au verificat dacã
candidatul este teafãr. Acesta a
spus cã este bine ºi cã nimeni
nu a fost rãnit. “Se poate vedea
noroi pe ferestrele din faþã”, a
spus Pence, la aproximativ un
minut dupã ce s-a oprit aerona-
va. Avionul se îndrepta spre
New York din oraºul Fort
Dodge, Iowa, unde efectuase cu
dificultate o aterizare joi dupã-
amiazã, însã a rãmas pe pistã.
Dupã un miting din Fort
Dodge, zborul lui Pence cãtre
New York a fost întârziat din
cauza vremii nefavorabile. Cei
37 de pasageri, inclusiv Pence,
ºi cei 11 membri ai echipajului
au fost evacuaþi prin partea din
spate a avionului.

Aproximativ 900

de combatanþi

ai grupãrii Stat

Islamic, eliminaþi

în ofensiva pentru

recucerirea

oraºului Mosul
Un general american a

estimat cã aproximativ 900 de
combatanþi ai grupãrii Stat
Islamic au fost eliminaþi de
când a început ofensiva forþelor
irakiene pentru eliberarea
oraºului Mosul ºi a împrejuri-
milor. Între 12.000 ºi 15.000 de
persoane au fost pânã în
prezent nevoite sã îºi pãrãseascã
locuinþele din cauza operaþiuni-
lor militare care vizeazã recuce-
rirea oraºului Mosul, ultimul
bastion al teroriºtilor în aceastã
þarã, potrivit unor surse. În cea
de-a 11-a zi a ofensivei, genera-
lul american Joseph Votel a
indicat cã forþele irakiene au
“eliminat probabil între 800 ºi
900 de combatanþi Stat Isla-
mic” pânã în prezent. O coaliþie
internaþionalã condusã de
Statele Unite susþine forþele
irakiene în confruntãrile pentru
preluarea oraºului, în special
cu ajutorul raidurilor aeriene.
Ofensiva a fost lansatã pe data
de 17 octombrie pe trei fronturi
ºi se concenreazã în prezent
asupra localitãþilor din apropie-
rea oraºului Mosul, progresând
relativ repede, potrivit responsa-
bilior militari.

Rusia nu poate influenþa scruti-
nul prezidenþial american, doar
dacã nu cumva Statele Unite ale
Americii sunt o “republicã bana-
nierã”, a afirmat preºedintele rus,
Vladimir Putin, denunþând “iste-
ria” referitoare la presupusele in-

Acordul de parteneriat UE-Canada va trebui
aprobat de 42 de camere parlamentare regiona-
le, naþionale, federale ºi de Legislativul UE, ris-
când sã fie blocat în Bundesrat, Camera Supe-
rioarã a Parlamentului Germaniei, formatã din
reprezentanþii landurilor, scrie presa germanã
ºi canadianã. Dacã va fi aprobat de parlamen-
tele regionale din Belgia, Acordul Complet Eco-
nomic ºi Comercial UE-Canada (CETA) va tre-
bui supus aprobãrii în toate cele 28 de state
membre UE ºi în Canada, în unele þãri fiind
necesarã ºi validarea de cãtre parlamente re-
gionale. Potrivit publicaþiei germane Die Welt,
în total, 42 de parlamente regionale, naþionale,
federale ºi Legislativul UE trebuie sã aprobe
CETA. Chiar dacã în majoritatea camerelor par-
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a Uniunii Europene, vor apãrea
diverse obligaþii care ne vor fi
impuse, privind libertatea de cir-
culaþie, obligaþii juridice...;
atunci vom pune urmãtoarea
problemã: libertãþile de care ne

vom bucura sunt atât de sub-
stanþiale încât chiar vrem sã pã-
rãsim Uniunea Europeanã? O altã
posibilitate este sã avem o for-
mã mai dificilã de Brexit, sã pã-
rãsim definitiv piaþa comunã, iar

atunci trebuie sã calculãm pro-
blemele, dificultãþile, formele de
restructurare economicã ºi so-
cialã necesare pentru a avea suc-
ces în aceastã situaþie”, a expli-
cat Tony Blair. “Dacã va deveni
clar fie cã acesta este un acord
care nu meritã aprobat sau unul
care va avea implicaþii serioase,
oamenii ar putea decide cã nu îl
vor; vor trebui sã existe modali-
tãþi, fie prin Parlament, fie prin
alegeri anticipate, posibil printr-
un nou referendum, în care oa-
menii sã îºi exprime punctele de
vedere”, a subliniat Blair, citat de
BBC. Tabãra favorabilã Brexit a
obþinut la limitã victoria în refe-
rendumul din 23 iunie, iar mulþi
lideri politici ºi analiºti au atras
atenþia cã mulþi alegãtori nu au
ºtiut ce presupune ieºirea Marii
Britanii din Uniunea Europeanã.

Acordul CETA trebuie aprobat de zeci de parlamente,
riscând sã fie respins de Bundesrat

lamentare procedura de aprobare va fi una
de rutinã, probleme serioase ar putea apãrea
în Bundesrat, Camera superioarã a Parlamen-
tului Germaniei, formatã din reprezentanþii
landurilor. Activiºtii care se opun CETA vor
sã propunã organizarea unui referendum pe
tema Tratatului UE-Canada în landul Bava-
ria, iar votul va influenþa decizia în Bun-
desrat. Reprezentanþii landurilor germane
în care se aflã la putere formaþiuni extre-
miste ar putea face front comun împotriva
CETA, periclitând aprobarea acordului. For-
maþiunie Die Linke (extremã-stânga) ºi Parti-
dul Verzilor au semnalat deja cã se opun apro-
bãrii CETA, conform ediþiei germane a agen-
þiei Reuters. Premierul Belgiei, Charles Michel,

a anunþat joi cã regiunile belgiene au ajuns la
un acord, depãºind disensiunile pe tema CETA,
precizând cã modificãrile vor trebui aprobate
de parlamentele tuturor regiunilor belgiene pânã
vineri la ora 24.00, precum ºi de celelalte sta-
te UE ºi de Canada.
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gerinþe ale Moscovei în campania
electoralã de la Washington. “Oare
cineva crede în mod serios cã
Rusia poate influenþa în vreun fel
alegerea poporului american!?
Aceastã isterie a fost amplifica-
tã”, a declarat Vladimir Putin într-

un discurs rostit la Forumul Val-
dai, desfãºurat în staþiunea Soci,
pe litoralul rus al Mãrii Negre.
“Este America un fel de republicã
bananierã!?”, a întrebat liderul rus
în mod retoric, potrivit postului
Russia Today ºi agenþiei de ºtiri
Bloomberg. “America este un stat
mãreþ. Corectaþi-mã, vã rog, dacã
greºesc!”, a subliniat liderul de la
Kremlin. Recent, Administraþia
Statelor Unite a formulat acuzaþii
oficiale la adresa Rusiei privind o
serie de atacuri cibernetice care
au vizat servere ale Partidului
Democrat în timpul campaniei
electorale pentru alegerile prezi-
denþiale ºi legislative. În ultimele
luni, oficiali americani au semna-
lat cã atacurile cibernetice au fost
efectuate de hackeri susþinuþi de
Administraþia de la Moscova, sco-
pul posibil fiind de a perturba cam-
pania în care candidata democra-
tã la funcþia de preºedinte, Hillary
Clinton, se confruntã cu republi-
canul Donald Trump. “Avem
motive sã credem, date fiind sco-

pul ºi sensibilitãþile acestor efor-
turi, cã aceste activitãþi puteau fi
autorizate doar de oficiali de ran-
gul cel mai înalt din Rusia”, a
transmis Administraþia SUA. Co-
municatul Departamentului pentru
Securitatea Internã ºi al Biroului
directorului serviciilor de infor-
maþii atribuie atacurile serverelor
unor companii ruse. “Aceste fur-
turi de informaþii ºi dezvãluiri au
rolul efectuãrii unor ingerinþe în
procesul electoral din SUA. Sun-
tem în mãsurã sã atribuim aceste
activitãþi Administraþiei Rusiei”,
precizeazã comunicatul. Preºedin-
þia Rusiei a calificat drept “absur-
de” acuzaþiile Statelor Unite. “Nu
existã nicio dovadã pentru aceste
acuzaþii grave. Sunt acuzaþii fa-
bricate de cei care executã acum
ordinele politice de la Washington,
continuând sã alimenteze isteria
rusã fãrã precedent”, a reacþionat
Kremlinul. Moscova a reiterat dis-
ponibilitatea de a coopera cu Wa-
shingtonul pentru combaterea in-
fracþionalitãþii cibernetice.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia

etapei de încadrare (APM
DOLJ). APM Dolj anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare-fãrã
acord de mediu ºi fãrã evaluare
adecvatã- pentru proiectul
“Construire spaþiu comercial
parter, amplasare firma lumi-
noasã ºi totem“ propus a fi am-
plasat în comuna Sadova, satul
Sadova, str. Mihail Kogãlnicea-
nu, nr 401, judeþul Dolj,  titular
CÎNTÃRAªU VICTORINA. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1,
în zilele de L-V, între orele 9-14
precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 8 zile.

Primãria ªimnicu de Sus
vinde la licitaþie publicã deschi-
sã în data de 16.11.2016, ora
10.00 urmãtoarele: imobil com-
pus din casã ºi teren în supra-
faþã de 420 mp, amplasate în
satul ªimnicu de Sus, pe strada
George Coºbuc, judeþul Dolj.
Persoanele interesate se adre-
seazã la secretariat pentru ridi-
carea caietului de sarcini.

Primãria ªimnicu de Sus
vinde la licitaþie publicã des-
chisã în data de 16.11.2016,
ora 11.00, teren în suprafaþã
de 440 mp situat în satul Flo-
reºti, strada Constantin Flo-
reºteanu, judeþul Dolj. Per-
soanele interesate se adre-
seazã la secretariat pentru ri-
dicarea caietului de sarcini.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.
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 lu-
creazã împreunã la
curãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi
pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru curã-
þenie, menaj, îngriji-
re bãtrân. Telefon:
0767/323.821.

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 superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
confort A – Centru (
40m) etaj I, cu bal-
con închis, boxã la
subsol- luminã. Tele-
fon: 0766/ 304.708.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, cana-
lizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon:
0746/498.818.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
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Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
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.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu co-
mercial + societa-
te. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
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 Robot patise-
rie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
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.
Vând 4 gropi în cimi-
tirul Romaneºti- Cra-
iova. Telefon: 0744/
846.895.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îm-
blãnitã, guler astra-
han pe comandã, 4
bare cornier de 70
cm, lungime 2,80m,
3 foi tablã zincatã 2/
1- 15 lei buc. Telefon:
0770/303.445.

Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic,
centralã Bosch, sobã
teracotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.

Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x
0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã-
150 w.  Telefon:
0351/809.908.
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Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând în Cimitirul
Ungureni (zona
Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4-
mormânt - construit
din ciment, gard  fier,
3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0745/601.438;
0740/012.173.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârli-
ge jgheaburi zinca-
te. Telefon: 0767/
153.551.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
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 avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând car bãtrânesc
cu jug, original, preta-
bil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.

Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON.
Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
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, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

DIVERSE
Ofer gratuit perucã
de damã de culoare
blondã. Telefon:
0721/352.831.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultra-
central, complet mo-
bilat, 2 camere deco-
mandate, microcen-
tralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte depli-
nã. Telefon: 0722/
956.600.
Închiriez apartament
3 camere decoman-
date etaj1/8 zona
Rotonda, mobilat.
Preþ 360 Euro nego-
ciabil. Telefon 0746/
541.175.
Închiriez spãlãto-
rie. Telefon: 0726/
230.679.

Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil
în zona centralã,
preferabil studenþi.
Negociabil. Telefon:
0767/008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
SPAÞII COMERCIALE
Închiriez spaþiu co-
mercial 145 mp pen-
tru activitate medi-
calã în Vâlcea, str.
Calea lui Traian lân-
gã Spitalul Jude-
þean. Telefon: 0734/
877.885.

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.

COMEMORÃRI
Au trecut greu pri-
mele 40 de zile din
nemãrginita eterni-
tate spre care a
plecat fratele meu
GEORGE TOMA.
Te plâng cu nestins
dor  Mihaela împre-
unã cu fiicele Da-
niela ºi Alexandra.
Drum în luminã
spre Bunul Dum-
nezeu frate iubit.
S-au scurs ºase
sãptãmâni de la
dispariþia fulgerã-
toare a scumpu-

lui nostru PIÞA
ªTEFAN – IULIAN
(GUÞÃ). Niciodatã
nu te vom uita, su-
flet blând ºi bun.
Familia ºi prietenii.
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CSO Filiaºi a
reuºit sã treacã,
ieri, scor 1-0, pe
teren propriu, de
ocupanta poziþiei
secunde a ierar-
hiei, Flacãra
Moreni, formaþie
neînvinsã pânã la
aceastã disputã.
Reuºita i-a aparþi-
nut lui Alex
Fotescu (54), care
a transformat o
loviturã de pe-
deapsã, dictatã ca
urmare a unui
fault asupra lui Borneci. De menþionat
ºi faptul cã vizitatorii au evoluat
începând cu minutul 72 în inferioritate
numericã, M. Plãcintã fiind eliminat
direct.

Graþie acestei victorii, trupa lui Gigi
Ciurea, fie ºi în cazul unui clasament
provizoriu al rundei, a fãcut un salt

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 10-A

VVVVVictorie notabilã pentru Filiaºiictorie notabilã pentru Filiaºiictorie notabilã pentru Filiaºiictorie notabilã pentru Filiaºiictorie notabilã pentru Filiaºi
Vineri: CSO Filiaºi – Flacãra Moreni 1-0, SCM Piteºti – Concor-

dia Chiajna II 2-1.
Sâmbãtã, ora 15:00: Sporting Roºiori – CS U Craiova II, CS

Podari – FC Voluntari II, FC Aninoasa – Urban Titu, Steaua Bucu-
reºti II – CS Mioveni II, FCM Alexandria – ACS ªirineasa. Atletic
Bradu stã.

Clasament
1. Piteºti 26 (10j)  9. Aninoasa       11 (9j)
2. Moreni 14 (9j) 10. Alexandria       11 (8j)
3. Roºiori 14 (8j) 11. CRAIOVA II       10 (9j)
4. Bradu 12 (9j) 12. Voluntari II       9 (8j)
5. FILIAªI 12 (9j) 13. Titu       9 (9j)
6. Chiajna II 12 (10j) 14. Mioveni II       6 (8j)
7. ªirineasa 12 (8j) 15. PODARI       6 (8j)
8. Steaua II 11 (8j)

impresionant, de pe locul 13, pânã pe 5.
CSO Filiaºi: Mogoºanu – Calu,

Bãlaºa, Istudor, Cruºoveanu (Lupu 80)
– Borhot, Bogdanovici, Borneci, Duriþã
(Neacºu 63) – Fotescu, Tãnase (Obea-
nu 46, Zamfir 75). Antrenor: Gigi
Ciurea.

Flacãra Moreni: Halcu – Mocanu,

Acsandrei, Pârvu, Palamariu, L.
Plãcintã, M. Plãcintã, Drãgan (Cârna-
ru 76), Guþã (Ene 61), D. Iliescu
(Matei 74), A. Iliescu. Antrenor: Gabi
Paraschiv.

În proxima etapã (4/5 noiembrie),
Filiaºiul merge în Ilfov, pentru încleº-
tarea cu echipa secundã a Voluntariu-
lui. Pânã una alta, gruparea din vecinã-
tatea Capitalei joacã, azi, la Podari.

Sâmbãtã, ora 11:00: Arena Bulls Preajba – Ajax Dobroteºti, Luceafã-
rul Craiova – Progresul Segarcea, Metropolitan Iºalniþa – Tractorul Ce-
tate, Unirea Leamna – Recolta Ostroveni, ªtiinþa Malu Mare – Viitorul
Cârcea, ªtiinþa Danubius Bechet – Dunãrea Calafat.

Clasament
1. Cârcea 25 7. Luceafãrul 10
2. Iºalniþa 25 8. Leamna 8
3. Bechet 23 9. Malu Mare 7
4. Cetate 21 10. Calafat 7
5. Segarcea 21 11. Dobroteºti 6
6. Ostroveni 14 12. Preajba 4

LIGA A IV-A – ETAPA A 11-A

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-

a: Sepsi Sf. Gheorghe – Chindia
Targoviºte / 14:00 – FOTBAL –
Liga I: CS U Craiova – Pandurii
/ 17:15 – FOTBAL Spania – La
Liga: Alaves – Real Madrid /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Di-
namo – Astra.

DIGI SPORT 2
7:30 – MOTO GP – Calificãri

Marele Premiu al Malaeziei /
11:00, 14:30 – TENIS (F) – Tur-
neul Campioanelor, semifinale:
Svetlana Kuzneþova – Dominika
Cibulkova, Angelique Kerber –
Agnieszka Radwanska / 18:00 –
FORMULA 1 – Antrenamente
Marele Premiu al Mexicului /
19:30, 21.45 – FOTBAL Spania
– La Liga: Atletico Madrid – Ma-
laga, Barcelona – Granada / 3:45
– MOTO GP – Cursa MP al Ma-
laeziei.

DIGI SPORT 3
11:45 – VOLEI (F) – Divizia

A1: Dinamo – Medicina Tg.
Mureº / 14:00 – FOTBAL Spania
– La Liga: Gijon – Sevilla / 16:15
– CURSE DE MAªINI – Euro-
formula Open: cursa 1 / 17:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
CSM CSU Oradea – SCM U Cra-
iova / 19:00, 21:45 – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Bologna – Fiorenti-
na, Juventus – Napoli.

DIGI SPORT 4
14:00 – FOTBAL Scoþia –

Premier League: Aberdeen –
Celtic / 16:00, 19:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: As-
trakhanochka – HC Vardar, Ros-
tov-Don – Midtjylland / 21:00 –
FORMULA 1 – Calificãri Mare-
le Premiu al Mexicului / 22:00 –
FOTBAL Argentina – Primera

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV ÎN WEEK-END –T LA TV ÎN WEEK-END –T LA TV ÎN WEEK-END –T LA TV ÎN WEEK-END –T LA TV ÎN WEEK-END –
TRANSMISII ÎN DIRECTTRANSMISII ÎN DIRECTTRANSMISII ÎN DIRECTTRANSMISII ÎN DIRECTTRANSMISII ÎN DIRECT

Division: Boca Juniors – Tem-
perley.

DOLCE SPORT 1
11:30 – FOTBAL – Liga a II-

a: Sepsi Sf. Gheorghe – Chindia
Targoviºte / 14:00 – FOTBAL –
Liga I: CS U Craiova – Pandurii
/ 17:15 – FOTBAL Spania – La
Liga: Alaves – Real Madrid /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Di-
namo – Astra.

DOLCE SPORT 2
11:00, 14:30 – TENIS (F) –

Turneul Campioanelor, semifina-
le: Svetlana Kuzneþova – Domi-
nika Cibulkova, Angelique Ker-
ber – Agnieszka Radwanska /
16:30 – TENIS (M) – Turneele
de la Basel ºi Viena / 19:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: Rostov-Don – Midtjylland
/ 21.45 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Granada.

DOLCE SPORT 3
14:00 – FOTBAL Spania – La

Liga: Gijon – Sevilla / 16:00 –
JUDO – Grand Prix la Abu Dhabi
/ 21:00 – FORMULA 1 – Califi-
cãri Marele Premiu al Mexicului.

DOLCE SPORT 4
13:00 – NATAÞIE – FINA

World Cup Hong Kong / 15:30
– TENIS (M) – Turneele de la
Viena ºi Basel / 19:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Atletico
Madrid – Malaga.

EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Campio-

natul Internaþional, la Daqing: se-
mifinale / 14:30, 17:00, 19:30 –
FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Sunderland – Arsenal, Tot-
tenham – Leicester, Crystal Pa-
lace – Liverpool / 21:30 – CI-
CLISM – Cursa de ºase zile, pe
velodrom, la Londra.

EUROSPORT 2
7:15 – CICLISM – Turul Hai-

nan / 16:30, 19:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Augsburg
– Bayern Munchen, Dortmund –
Schalke / 21:30, 23:15 – PATI-
NAJ ARTISTIC – Grand Prix-ul
canadian de la Mississauga.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: U Cluj – HC Zalãu.
LOOK TV
14:00 – FOTBAL Scoþia –

Premier League: Aberdeen –
Celtic / 19:00 – FOTBAL Belgia
– Pro League: Waragem – Bru-
ges / 22:00 – FOTBAL Argenti-
na – Primera Division: Boca Ju-
niors – Temperley.

LOOK PLUS
14:00, 20:30 – FOTBAL –

Liga I: CS U Craiova – Pandu-
rii, Dinamo – Astra.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:30 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor: finala / 16:00 –
FOTBAL Rusia – Premier Lea-
gue:  Zenit  – Tom Tomsk /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: ASA Tg. Mureº – Gaz Metan
Mediaº, CSM Iaºi – Steaua.

DIGI SPORT 2
6:00, 7:00 – MOTO GP – Cur-

sa Marele Premiu al Malaeziei /
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a:
Unirea Târlungeni – UTA Bãtrâna
Doamnã / 13:00 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Eibar – Villarreal /
15:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Thuringer – Buduc-
nost / 17:15 – FOTBAL Spania –
La Liga: Bilbao – Osasuna / 21:00
– FORMULA 1 – Cursa Marele
Premiu al Mexicului.

DIGI SPORT 3
13:30, 16:00 – FOTBAL Ita-

lia – Serie A: Atalanta – Genoa,
Milan – Pescara /  17:45 –

HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: Team Esbjerg – Larvik /
19.30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Betis – Espanyol / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Sam-
pdoria – Inter.

DIGI SPORT 4
13:30 – CURSE DE MAªINI

– Euroformula Open: cursa 2 /
16:00 – FOTBAL Italia – Serie
A: Empoli – Roma / 18:00 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Rennes – Metz / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: Di-
namo – CSU Sibiu / 21:45 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Mar-
seille – Bordeaux.

DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-

a: Unirea Târlungeni – UTA Bã-
trâna Doamnã / 13:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Eibar –
Villarreal / 15:30 – FOTBAL An-
glia – Premier League: Eibar –
Villarreal / 18:00, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: ASA Tg. Mureº –
Gaz Metan Mediaº, CSM Iaºi –
Steaua / 23:30 – FOTBAL AME-
RICAN – NFL.

DOLCE SPORT 2
13:30 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor: finala / 16:00 –
FOTBAL Rusia – Premier Lea-
gue: Zenit – Tom Tomsk / 15:30
– FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Southampton – Chelsea /
21:00 – FORMULA 1 – Cursa
Marele Premiu al Mexicului.

DOLCE SPORT 3
14:00 – CURSE DE MAªINI

– Raliu WRC Þara Galilor / 15:00

– HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: Thuringer – Buducnost /
19.30, 21:45 – FOTBAL Spania
– La Liga: Betis – Espanyol, Las
Palmas – Celta Vigo.

DOLCE SPORT 4
13:00 – NATAÞIE – FINA

World Cup Hong Kong / 16:30
– FOTBALA MERICAN – NFL:
Cincinnati – Washington.

EUROSPORT 1
7:00, 12:30 – SNOOKER –

Campionatul Internaþional, la
Daqing: finala / 17:15, 19:00 –
SUPERBIKE – Campionatul
Mondial de la Doha / 21:00,
23:00 – FOTBAL SUA/Canada –
MLS: Montreal Impact – New
York RB, LA Galaxy – Colorado
Rapids.

EUROSPORT 2
6:30 – CICLISM – Turul Hai-

nan / 16:30, 18:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Hoffen-
heim – Hertha Berlin, Koln –
Hamburg.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: Corona Braºov – Du-
nãrea Brãila.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro

League: Oostende – Standard Lie-
ge / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga
I: ASA Tg. Mureº – Gaz Metan
Mediaº, CSM Iaºi – Steaua.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro

League: Mechelen – Gent / 21:00
– FOTBAL Argentina – Primera
Division: Newell’s Old Boys –
San Lorenzo.
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Venitã dupã un rateu teribil la Zalãu, SCM
Craiova s-a revanºat în faþa propriilor su-
porteri printr-un succes entuziasmant în
compania celor de la CSM Roman, scor 30-
21, joi searã, la Polivalentã. Prima reprizã a
fost de-a dreptul excelentã, pauza gãsindu-
le pe oltence la adãpostul unui avantaj de 11
“lungimi”, 18-7.

Tocmai menþionatã în lotul lãrgit pentru
Campionatul European din luna decembrie,
Cristina Zamfir a înscris aproape o treime
dintre goluri – 9. Fosta jucãtoare a Coronei
a fost urmatã de Landre (6), ªelaru (4), Ni-
kolic (4), Bãbeanu (2), Burlachenko (2),
Andrei (2) ºi Apipie (1). Pe parchet ºi-au
mai fãcut apariþia Trifunovic, Ianaºi ºi Tãlu,
alãturi de goalkeeperii Paºca, Dumanska ºi
Stanciu.

„A fost o primã reprizã foarte bunã, dar
pot sã spun cã pe toatã durata partidei fetele
au avut o evoluþie constant bunã. Romanul
este o echipã importantã, iar fetele meritã

Craiova a fãcut spectacol cu RomanulCraiova a fãcut spectacol cu RomanulCraiova a fãcut spectacol cu RomanulCraiova a fãcut spectacol cu RomanulCraiova a fãcut spectacol cu Romanul
Burcea: “Fetele meritã toate laudele”

Rezultate: SCM Craiova – CSM Roman 30-21, HCM
Rm. Vâlcea – CSM Bucureºti 21-32, CSM Cetate Deva-
trans – CSU Danubius Galaþi 19-27, CS Mãgura Cisnãdie
– CSM Ploieºti 46-15. U Cluj – HC Zalãu se joacã astãzi,
iar CSM Bistriþa – CSM Unirea Slobozia ºi Corona Bra-
ºov – Dunãrea Brãila – mâine, când se disputã ºi restanþa
CSM Ploieºti – HCM Rm. Vâlcea.

Clasament
1. CSM Buc. 21 8. Vâlcea* 10
2. Brãila* 21 9. Zalãu* 10
3. Cisnãdie 16 10. Roman 9
4. CRAIOVA 15 11. Slobozia* 5
5. Braºov* 13 12. Galaþi 5
6. Bistriþa* 12 13. Devatrans 3
7. U Cluj* 10 14. Ploieºti* -3

toate laudele dupã acest succes”, a declarat
tehnicianul Bogdan Burcea.

„Am reuºit sã câºtigãm ºi ne bucurãm pen-
tru acest lucru. Este o victorie muncitã ºi
ne-am dorit foarte mult sã luãm cele trei
puncte. Îmi doresc foarte mult sã continuãm

seria victoriilor”, a afirmat ºi principala rea-
lizatoare, Cristina Zamfir. A vorbit ºi cea care
a urmat-o în topul realizatoarelor, franþuzoai-
ca Laurissa Landre: „Era foarte important
sã câºtigãm, pentru cã ºtiam cã este un meci
foarte greu. Mã bucur cã am învins la o di-

ferenþã aºa de mare. Sper sã continuãm în
acelaºi mod.”

Runda viitoare, SCM se va deplasa pe te-
renul marii revelaþii Dunãrea Brãila, meci
programat duminicã, 6 noiembrie, de la ora
16:00, în direct la TVR.

Voleibaliºtii craioveni sunt
gata sã facã uitatã prestaþia ne-
reuºitã din derby-ul cu Munici-
pal Zalãu (0-3). Într-o confe-
rinþã de presã susþinutã joi, an-
trenorul Dan Pascu ºi doi din-
tre echipierii campioanei en-ti-
tre, Laurenþiu Licã ºi Cristian
Bartha, au prefaþat disputa pro-
gramatã, azi, în compania lui
CSM Bucureºti.

“Întâlnim o echipã imprevi-
zibilã, incomodã, arþãgoasã,
ambiþioasã. Am încercat sã le
imprim jucãtorilor o stare de se-

VOLEI (M) – DIVIZIA A 1 – ETAPA A 4-A

Dan Pascu: “Întâlnim o echipã
imprevizibilã, incomodã, arþãgoasã”
SCM U Craiova – CSM Bucureºti, sâmbãtã, ora 18:00, Sala Polivalentã, meci netelevizat

În restul rundei: VCM LPS Piatra Neamþ – CS Unirea Dej, CS ªtiinþa
Bacãu – CS Arcada Galaþi, CS Caransebeº – CS “U” Cluj (de asemenea
azi). Partidele CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – LMV Tricolorul Ploieºti
ºi ACS Municipal Zalãu – CSA Steaua Bucureºti au avut loc asearã.

Clasament
1. Steaua 9 7. Caransebeº 3
2. Ploieºti 9 8. “U” Cluj 3
3. Zalãu 8 9. Baia Mare 1
4. Galaþi 7 10. Dej 1
5. CSM Buc. 7 11. Bacãu 0
6. CRAIOVA 6 12. Piatra N. 0

riozitate, sã tratãm meciul cu
multã atenþie. Pot spune cã sunt
mulþumit într-o oarecare mãsu-
rã de rezultate, dar jocul nu este
cel pe care mi-l doream. Echi-
pa nu are încã o structurã de
joc care sã dea siguranþã. Su-
ferim la omogenitate, dar lu-
crãm la acest capitol. Dupã
cum vãd cã se comportã bãieþii
la pregãtire, se pare cã în scurt
timp vom ajunge la capacitate
maximã”, a fost de pãrere Dan
Pascu.

 “CSM a început foarte bine

campionatul, dar noi nu avem
în gând altceva decât sã câºti-
gãm cele trei puncte. Sper sã
reuºim sã facem un joc bun,
pentru cã apoi vor veni ºi alte
meciuri grele, cu Steaua ºi Ca-
ransebeº. Aºteptãm ºi suporte-
rii la salã, sã ne susþinã”, a fost
discursul cãpitanului Laurenþiu
Licã.

Finalmente, Cristian Bartha,
a spus:“Toatã lumea vrea sã ne
batã, pentru cã suntem cam-
pioni. ªi noi am vrut sã învin-
gem Constanþa în trecut. Tre-
buie sã fim foarte atenþi la toa-
te meciurile. Noi am avut niºte
colegi accidentaþi, ne-am adu-
nat destul de târziu, pentru cã

am avut acþiuni ale loturilor na-
þionale. Zalãul a avut o echipã
omogenã faþã de noi. Campio-
natul va fi foarte lung, dar tre-
buie sã considerãm fiecare meci

Misiune mai mult decât complicatã, astãzi,
pentru bãieþii lui Vladimir Vuksanovic, nevoiþi
sã înfrunte echipa campioanã chiar pe terenul

Sâmbãtã: VC Unic LPS Piatra Neamþ – SCM U CRAIOVA (ora 14:00),
CS Dinamo Bucureºti – CSU Medicina CSS Tg. Mureº, CSU Galaþi –
CS ªtiinþa Bacãu, CSM Târgoviºte – ACS Penicilina Iaºi, CSM Bucureºti
– SCM Piteºti, CS Volei Alba-Blaj – CSM Lugoj.

Clasament
1. Târgoviºte 9 7. Iaºi 3
2. Alba-Blaj 8 8. Tg. Mureº 3
3. CSM Buc. 7 9. Galaþi 3
4. Bacãu 7 10. Lugoj 2
5. Piteºti 6 11. Piatra N. 1
6. Dinamo 5 12. CRAIOVA 0

VOLEI (F) – DIVIZIA A 1 – ETAPA A 4-A

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 6-A

Alb-albaºtrii, în fief-ul campioanei
CSM CSU Oradea – SCM U Craiova, sâmbãtã, ora 17:00, în direct la Digi Sport 3

În restul rundei: U-BT Cluj – Municipal Olimpic Baia Mare, CS
Phoenix Galaþi – Steaua CSM Eximbank Bucureºti (tot astãzi), CS Dina-
mo Bucureºti – BC CSU Sibiu (mâine), ABC Mureº Tg. Mureº – BC
SCM Timiºoara (luni). BCM U Piteºti stã.

Clasament
1. Steaua 4/0 8 7. CRAIOVA   2/2   6
2. Oradea 3/2 8 8. Mureº   1/3   5
3. Timiºoara 3/2 8 9. Baia Mare   1/3   5
4. Piteºti 3/2 8 10. Dinamo   0/4   4
5. U-BT Cluj 3/1 7 11. Galaþi   1/2   4
6. Sibiu 2/2 6

acesteia. Craiovenii se prezintã la aceastã
partidã dupã un succes repurtat, vinerea
trecutã, cu Phoenix Galaþi, 80-69, la Polivalen-

tã, în vreme ce de partea
cealaltã, gazdele arenei “Anto-
nio Alexe” se înclinau, 86-90,
în casa liderului Steaua, pentru
ca mai apoi sã cedeze ºi într-o
deplasare în Israel, 56-69 cu
Maccabi Rishon LeZion, în
grupele Ligii Campionilor.

Amintim, SCM U ºi-a întãrit
lotul în aceastã sãptãmânã prin
achiziþionarea pivotului ameri-
can Dino Pascal Gregory II (27
ani, 2.01 m.).

ca o finalã. Mã bucurã faptul cã
la primul nostru meci pe teren
propriu, cel cu Clujul, a venit
mai multã lume decât în sezo-
nul trecut.”

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-A
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Liga I – etapa a 14-a
Meciul Concordia – CFR Cluj s-a jucat asearã.

„U” Craiova – Pandurii, sâmbãtã, ora 14

Dinamo – Astra, sâmbãtã, ora 20.30

ASA – Gaz Metan, duminicã, ora 18

CSMS Iaºi – Steaua, duminicã, ora 20.30

Viitorul – FC Voluntari, luni, ora 18

FC Botoºani – ACS Poli, luni, ora 20.30

1. Steaua 13 8 3 2 18-10 27
2. Craiova 13 7 3 3 19-14 24
3. Viitorul 13 7 2 4 16-13 23
4. Botoºani 13 6 2 5 21-14 20
5. Gaz Metan 13 5 5 3 15-14 20
6. Dinamo 13 5 4 4 22-14 19
7. Pandurii 13 5 4 4 14-14 19
8. CFR Cluj 13 6 5 2 23-11 17
9. Voluntari 13 5 3 5 19-20 13
10. Astra 13 3 4 6 11-18 13
11. Chiajna 13 3 4 6 6-15 13
12. CSMS Iaºi 13 3 3 7 12-15 12
13. ASA 13 2 2 9 11-24 2
14. ACS Poli 13 4 2 7 13-20 0
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)
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Arena de lângã Parcul Roma-
nescu va fi gazda derby-ului Olte-
niei, în care se vor duela Universi-
tatea Craiova, formaþie aflatã în cea
mai bunã formã din ultimii ani ºi
Pandurii, o echipã cu obiectiv de-
clarat clasarea la finalul sezonului
regulat pe un loc de play-off. De
la revenirea Craiovei pe prima sce-
nã, cele douã echipe s-au mai în-
tâlnit de cinci ori în Liga 1 Oran-
ge, palmaresul cuprinzând câte o
victorie de fiecare parte ºi trei re-
zultate de egalitate.Gigi Mulþescu
vs. Petre Grigoraº în Liga 1: 7 jo-
curi - 3 victorii Mulþescu - 4 vic-
torii Grigoraº.

Antrenorul gazdelor, Gigi Mul-
þescu, nu crede cã gorjenii vor ali-
nia echipa a doua, din cauza pro-
blemelor salariale cu care se con-
fruntã, ºi considerã partida una
dificilã, þinând cont de valoarea
jucãtorilor adverºi.  „Sunt sigur cã
pentru noi va fi un meci foarte
greu, fiindcã ºtiu lotul celor de la
Pandurii ºi au jucãtori de valoare.
În plus, existã ºi orgolii în acest
joc, fiind vorba de un derby regio-
nal. Nu cred cã vor veni cu echipa
a doua, dar acest lucru nu trebuie
sã ne precoupe pe noi, trebuie sã
abordãm jocul la fel, indiferent de
jucãtorii pe care-i vom întâlni. Sãp-
tãmâna aceasta am avut probleme
cu recuperarea unor jucãtori acci-

CSM Râmnicu Vâlcea - CFR Cluj 0-1
A marcat: Omrani 11
Metalosport Galaþi - Luceafãrul Oradea 0-1
A marcat: Arnãutu 60 - pen
ASU Poli Timiºoara - Pandurii Târgu Jiu 0-3
Au marcat: Val. Alexandru 39, Obodo 48-

pen., Bunoza 90
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – „U” Craiova

0-1, dupã prel.
A marcat: Ivan 99.
Unirea Tãrlungeni - ASA Târgu Mureº 0-5
Au marcat: Cip. Rus 9, 51, 65, Al. Ioniþã 41,

Deaconu 57
Olimpia Satu Mare - CS Mioveni 1-3
Au marcat: Luduºan 87 / A. Popa 46, Ayza

59, Rãdescu 68
Cetate Deva - Gaz Metan Mediaº 1-7
Au marcat: Tecsi 21 / Bic 42 - pen., 57,

Danci 45, Axente 52, 59, Zaharia 79,
Buziuc 86.

Academica Clinceni - FC Voluntari 1-5
Au marcat: C. Gheorghe 17 / Ad. Bãlan 15,

Universitatea Craiova întâlneºte Pandurii,
echipã ai cãrei jucãtori au ameninþat

cã vor boicota duelul oltenesc

dentaþi ºi ne-a afectat ºi progra-
mul încãrcat, oboseala resimþindu-
se, mai ales cã am folosit cam
aceiaºi jucãtori” a spus Mulþescu,
aduãgând cã nu va putea conta în
meciul cu Pandurii pe Mateiu ºi Du-
mitraº (trimiºi la echipa a doua),
Madson (accidentat) ºi Bãluþã
(suspendat).

Mulþescu s-a referit la prestaþia
celor doi jucãtori de câmp achizi-
þionaþi din varã, Gustavo ºi Ram-
be, care nu au confirmat, dar ºi la
revelaþia turului pentru Universita-
tea, Alex Bãluþã: „În ultimul joc am
fost nemulþumit de prestaþia lui
Gustavo, dar Rambe a fãcut ºi lu-
cruri bune, ne-a ajutat în anumite
faze, am ºi fost surprins de unele
execuþii ale sale. Lui Bãluþã i-am
atribuit o poziþie nouã, pe care dã
randament foarte bun, dar este
numai meritul lui, munceºte foarte
mult ºi se vede asta în jocul lui. Ne
va lipsi la acest meci, fiindcã era
în formã bunã”.

Mulþescu nu se gândeºte la lup-
ta pentru titlu, ci la intrarea în play-
off, care depinde, în viziunea sa,
ºi de arbitraje: „Observ cã adver-
sarii abordeazã altfel meciurile cu
noi, sunt mai mai defensivi, fiind-
cã sunt avizaþi de forþa noastrã de
atac. Nu vreau sã vorbesc despre
obiective, despre locul 1, 2 sau al-
tul, suntem preocupaþi doar sã

prindem play-off-ul, iar speranþa
mea este sã avem parte de arbitra-
je corecte, sã nu mai pierdem
puncte nemeritat”.

Andrei Ivan a marcat în ultime-
le trei meciuri ale Universitãþii, dar
spune cã obiectivul sãu este sã ajute
echipa sã câºtige, nu neapãrat sã
înscrie: „Nu mã preocupã neapã-
rat golul, mã gândesc doar sã câº-
tigãm meciurile ºi sã aducem lu-
mea la stadion. Eu joc pe orice
poziþie în teren, unde are echipa
nevoie de mine, dar recunosc cã
m-am obiºnuit în dreapta ºi acolo
mã descurc mai bine. Noi pregã-
tim fiecare meci la fel, sã-l câºti-
gãm, aºa cã nu are importanþã dacã
Pandurii vine cu prima sau a doua
echipã, trebuie sã dãm totul pe te-
ren pentru a învinge, fiindcã nici un
adversar nu este uºor de trecut.
Cred cã ne meritãm locul ocupat,
deºi nu pot sã nu mã gândesc la
punctele pe care le-am pierdut ne-
meritat, cu care puteam fi pe prima
poziþie. Fiind în competiþie cu Stea-
ua, normal cã îmi doresc ca noi sã
câºtigãm ºi ei sã piardã, cred cã ºi
invers e valabil din punctul lor de
vedere”. Gigi Mulþescu a declarat
cã nu-l deranjeazã cã Ivan face tum-
be dupã ce marcheazã: „N-am ni-
mic cu aceste tumbe ale lui, aº vrea
chiar sã facã ºi trei pe meci, dacã
asta înseamnã sã dea trei goluri”.

32, Fl. Cernat 29 - pen., Gab. Deac 63, 71
Dacia Unirea Brãila - Concordia Chiajna 1-0
A marcat: C. Neagu 31 - pen.
Metalurgistul Cugir - CSM Poli Iaºi 0-2
Au marcat: Frãsinescu 52, Andrei Cristea 62.
Chindia Târgoviºte - ACS Poli Timiºoara 0-2
A marcat: Doman 30, 54.
Dinamo II – Dinamo 1-2
Au marcat: Târcoveanu 65 / Groza 55 -

autogol, P. Petre 79
CS Afumaþi - FC Botoºani 1-0
A marcat: V. Olariu 39.
Nuova Mama Mia Becicherecu Mic – Astra

Giurgiu 0-1
A marcat: V. Gheorghe 30.
CS Baloteºti – Viitorul 0-4
Au marcat: Hodorogea 14, Nimely 23, 35,

Vânã 79.
Foresta Suceava – Steaua 1-2
Au marcat: M. Matei 18 / Ov. Popescu 9,

Aganovic 47.
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Pandurii: Lazar – Pleaºcã, Va-
silijevic, Piþian, Bunoza – Obodo,
Voiculeþ - Antal, Sânmãrtean, V.
Munteanu - Þucudean. Antrenor:
Petre Grigoraº. Rezerve: Stanca –
Unguruºan, Rãuþã, Pârcãlabu, Tri-
fu, Hlistei, V. Alexandru.

Universitatea Craiova: Calan-
cea – Briceag, Popov, Acka, Vãtã-
jelu – Zlatinski – Ivan, Nuno Ro-
cha, Bancu, Mãzãrache – Rambe.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve:
L. Popescu – Vlãdoiu, Kay, Kelic,
Manea, Gustavo, Surugiu.
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