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Pe locul
rãmas liber
dupã demolarea
celor câteva
construcþii
improvizate, ce
au însemnat
mult timp una
dintre cele mai
frecventate zone
de comerþ,
începe, în sfâr-
ºit, sã se con-
struiascã. Atât
cât este vizibil
din stradã,
profilul noii
pieþe este o
structurã cu un
singur etaj care
va trebui sã fie
îmbracatã în
isopan de cu-
loare gri. Ceea
ce va rezulta va
fi prima piaþã
privatã a Craio-
vei ºi va funcþi-
ona timp de 15
ani.
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Un prieten rezident în
Germania de ani buni, poetul
ºi traducãtorul Dan Dãnilã,
îmi atrãgea atenþia, într-un
succint comentariu la artico-
lul meu de ieri, cã nu prostia,
rectè imbecilitatea, ar fi de
vinã, ci lipsa bunei cuviinþe,
obrãznicia: a nu avea, cum se
spune, lungul nasului.  Cu
siguranþã cã aºa este, dar mai
conteazã oare felul în care
definim astfel de comporta-
mente deviante atâta vreme
cât, odatã liberalizatã „piaþa
mediaticã”

Renumitul ortoped,Renumitul ortoped,Renumitul ortoped,Renumitul ortoped,Renumitul ortoped,
prof.univprof.univprof.univprof.univprof.univ.dr.dr.dr.dr.dr
Christian Heiss,Christian Heiss,Christian Heiss,Christian Heiss,Christian Heiss,
Doctor HonorisDoctor HonorisDoctor HonorisDoctor HonorisDoctor Honoris
C a u s aC a u s aC a u s aC a u s aC a u s a
al Universitãþiial Universitãþiial Universitãþiial Universitãþiial Universitãþii
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova

UMF Craiova,UMF Craiova,UMF Craiova,UMF Craiova,UMF Craiova,
centrucentrucentrucentrucentru
de rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiatde rezidenþiat
pe 20 noiembriepe 20 noiembriepe 20 noiembriepe 20 noiembriepe 20 noiembrie

Ministerul Sãnãtãþii
organizeazã concurs de
intrare în rezidenþiat pe post
ºi rezidenþiat pe loc în
domeniile medicinã, medici-
nã dentarã ºi farmacie la
data de 20 noiembrie a.c.
Concursul se desfãºoarã în
centrele universitare: Bucu-
reºti, Cluj-Napoca, Craiova,
Iaºi, Târgu Mureº ºi Timi-
ºoara. Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie (UMF)
din Craiova scoate la concurs
în aceastã toamnã 312 locuri.

Se acordãSe acordãSe acordãSe acordãSe acordã
premiilepremiilepremiilepremiilepremiile
ConcursuluiConcursuluiConcursuluiConcursuluiConcursului
Naþional deNaþional deNaþional deNaþional deNaþional de
Poezie „TPoezie „TPoezie „TPoezie „TPoezie „Traianraianraianraianraian
Demetrescu”Demetrescu”Demetrescu”Demetrescu”Demetrescu”
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Iohannis despre

taxa radio-tv:

Vreau sã organizez

o dezbatere publicã

cu oameni

din domeniu
Preºedintele Klaus Iohan-

nis a anunþat ieri organizarea
unei dezbateri publice cu
scoietatea civilã ºi jurnaliºti
privind taxa radio-tv, dacã sã
fie eliminatã sau nu aºa cum
se prevede în legea propusã
de Liviu Dragnea. ‘’Vreau sã
organizez cel puþin o dezbate-
re publicã cu oameni din
domeniu, cu jurnaliºti, cu
manageri din media, cu
oameni din societatea civilã
sã discutãm împreunã sã
vedem: e mai bine sã pãs-
trãm taxa, vorbesc de radio-
tv, sau este mai bine sã
renunþãm la ea. Dupã
pãrerea mea, aici s-a greºit
cel mai mult, fiindcã aceastã
discuþie trebuie purtatã odatã
ºi odatã, dar ea trebuie
purtatã în societate, trebuie
purtatã pe o perioadã sufi-
cient de lungã ca sã se
lãmureascã toate aspectele ºi
sã venim cu soluþii reale’’, a
declarat Klaus Iohannis.
Preºedintele a spus cã în
ultimele zile a primit nume-
roase cereri de a nu promul-
ga legea privind eliminarea a
102 taxe, deoarece prin
eliminarea taxei radio-tv atât
televiziunea publicã, cât ºi
radioul public, ar ajunge
‘’prea uºor sã fie dirijate
politic’’. ‘’Am primit în
ultimele zile foarte mute
solicitãri de la entitãþi euro-
pene, de la EBU, de la
sindicate din media, de la
asociaþii profesionale care
toþi îmi cer sã nu promulg
aceastã lege fiindcã Tv-ul ºi
radioul public nu e bine sã
funcþioneze pe bani de la
buget fiindcã ajung prea uºor
sã fie dirijate politic’’, a
adãugat el.
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Consiliul Naþional al PNL a va-
lidat în unanimitate ieri desem-
narea lui Dacian Cioloº ca pro-
punere de premier a partidului,
precum ºi preluarea principiilor
Platformei 100 în programul de
guvernare al formaþiunii. “Înce-
pând de astãzi în afara progra-
mului de guvernare am preluat
în programele noastre ºi Platfor-
ma România 100”, a spus secre-
tarul general Ilie Bolojan. “Din
acest moment PNL se prezintã
în alegeri cu trei elemente: echi-
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Guvernul a decis miercuri desfiinþarea Departamen-
tului de Informaþii ºi Protecþie Internã din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne ºi înfiinþarea Direcþiei
Generale de Protecþie Internã, noua structurã urmând

sã fie pusã sub control parlamentar.

Ministrul de Interne, Dragoº
Tudorache, a afirmat cã înfiin-
þarea DGPI a reprezentat o prio-
ritate care ‘’venea din realitãþile
apãrute de-a cursul timpului, mai
ales în acest an, în ceea ce pri-
veºte funcþionarea acestei struc-
turi’’. ‘’Elementul de noutate e
faptul cã avem o normã primarã
la nivel de lege pentru funcþio-
narea structurii de protecþie in-
ternã a ministerului, ceea ce
pânã acum nu aveam. Era regle-
mentatã doar prin câteva preve-
deri în legea funcþionãrii MAI.

Deci creãm practic, pentru pri-
ma oarã, un cadru juridic clar
pentru funcþionarea acestei
structuri. Aceasta nu poate de-
cât sã aducã garanþii suplimen-
tare cu privire la modul în care
funcþioneazã o astfel de struc-
turã’’, a declarat Dragoº Tudo-
rache, dupã ºedinþa de guvern.

El a mai spus cã ordonanþa
adoptatã miercuri clarificã com-
petenþele acestei structuri. ‘’Eli-
minã suprapunerile care existau
pânã acum în competenþa DIPI,
aºa cum exista pânã acum, ºi alte

structuri ale statului, în speþã
SRI în ceea ce priveºte relaþio-
narea cu instituþiile din afara mi-
nisterului, dar ºi suprapuneri în
activitatea acestei structuri cu
alte structuri din cadrul MAI, în
speþã Poliþia Românã ºi DGA.
Deci aceastã ordonanþã înca-
dreazã foarte clar noile compe-
tenþe ale structurii ºi le circum-
scrie activitãþii MAI în domeniul
ordinii publice ºi în domeniul in-
tegritãþii personalului Ministeru-
lui Afacerilor Interne ºi a misiu-
nilor pe care le desfãºoarã. Un
alt element foarte clar e contro-
lul parlamentar. Acest control
parlamentar se va înscrie pe douã
paliere - un control parlamentar
pasiv, prin faptul cã ministrul de
resort este chemat în Parlament
sã dea raportul asupra activitãþi-
lor noii structurilor, atunci când
i se cere, dar introduce ºi un ele-
ment proactiv, pentru cã creeazã
posibilitatea ca Parlamentul sã
creeze mecanisme de auditare a
acestei structuri, aºa cum o face
ºi pentru celelalte servicii de in-

formaþii’’, a adãugat ministrul de
Interne.

Ministrul de Interne a expli-
cat cã Guvernul a emis Ordo-
nanþa de Urgenþã pentru crearea
acestei structuri pentru cã în
ultima perioadã aceastã struc-
turã ‘’ºi-a pierdut foarte mult
credibilitate atât în plan extern,
cât ºi în intern’’. ‘’În ceea ce
priveºte urmãtorii paºi, ce se va
întâmpla de astãzi începând:
potrivit dispoziþiilor tranzitorii
ale OUG va începe sã curgã o
perioadã de 15 zile în care se
va face transferul de responsa-
bilitate, predare-primire, între
actuala structurã ºi structura
noua. Un element foarte impor-
tant, ºi din nou au fost multe
întebãri din spaþoul public pe
aceastã zonã, în zilele urmãtoa-
re prin ordin de ministru voi lua
mãsuri specifice ºi foarte stric-
te pentru a asigura securizarea
activelor, securizarea echipa-
mentelor, materialului cu care
aceastã structurã funcþionea-
zã’’, a precizat Tudorache.

Tribunalul Constanþa a admis,
ieri, contestaþia DNA la decizia Ju-
decãtoriei Medgidia de eliberare
condiþionatã a lui Mircea Bãses-
cu, astfel cã fratele lui Traian Bã-

Consiliul Naþional al PNL a validat în unanimitate desemnarea
lui Cioloº ca propunere de premier

pa de candidaþi la nivelul fiecã-
rui judeþ, programul platfomã
România 100 ºi propunerea de
premier, Dacian Cioloº’’, a adã-
ugat el, anunþ primit cu aplauze.
Premierul Dacian Cioloº a decla-
rat, marþi seara, la RRA, cã mer-
ge la partide pentru a explica
principiile ºi valorile din Platfor-
ma România 100, nu pentru a
exprima ‘’o adeziune politicã’’,
precizarea venind în contextul în
care participã la Consiliul Naþi-
onal al PNL.

Mircea Bãsescu nu va fi eliberat condiþionat, decizia Tribunalului
Constanþa fiind definitivã

sescu nu va fi eliberat, transmite
corespondentul MEDIAFAX.

Marþi, Tribunalul Constanþa a
amânat pronunþarea în cazul ce-
rerii lui Mircea Bãsescu, fratele lui

Traian Bãsescu, de eliberare con-
diþionatã. Ieri, Tribunalul Con-
stanþa a admis contestaþia DNA la
decizia Judecãtoriei Medgidia de
eliberare condiþionatã. Decizia de
ieri a Tribunalului Constanþa este
definitivã. În 6 octombrie, Jude-
cãtoria Medgidia a admis cererea
lui Mircea Bãsescu, fratele lui Tra-
ian Bãsescu, de eliberare condiþi-
onatã, însã decizia nu a fost defi-
nitivã, iar DNA a contestat-o.

Condamnat, în luna iunie a
acestui an, la patru ani de închi-
soare cu executare pentru trafic
de influenþã, Mircea Bãsescu, fra-
tele lui Traian Bãsescu, a depus o

cerere de eliberare condiþionatã.
Conform legii, el întruneºte con-
diþiile pentru eliberare condiþiona-
tã - are peste 60 de ani, deci exe-
cutã doar o treime din pedeapsã,
iar timp de 12 luni s-a aflat în arest
preventiv sau la domiciliu. În data
de 16 iunie Curtea de Apel Con-
stanþa a menþinut verdictul dat de
Tribunal de condamnare a lui Mir-
cea Bãsescu la patru ani de închi-
soare cu executare pentru trafic
de influenþã, în dosarul în care a
fost acuzat cã a primit 600.000
de euro mitã de la familia lui San-
du Anghel. Decizia Curþii de Apel
a fost definitivã.
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Câte ceva despre patriotism!Câte ceva despre patriotism!Câte ceva despre patriotism!Câte ceva despre patriotism!Câte ceva despre patriotism!
MIRCEA CANÞÃR

Evitãm premeditat, de la o
vreme, în a ne complica în ple-
doarii mai mult sau mai puþin
oportune, cu precãdere în
spaþiul public, despre patrio-
tism ºi ce înseamnã a fi pa-
triot, de parcã ar fi cãzut în
totalã desuetitudine un ase-
menea concept. Ne vom adu-
ce aminte, de toate acestea,
conform obiceiului, în apro-
pierea zile de 1 decembrie,
pentru a trece totul în uitare,
dupã aceea. Or, sentimentul
de dragoste ºi devotament
faþã de patrie ºi de popor, sta-
tornicit în decursul istoriei,
cum este definit patriotismul
în Dicþionarul Explicativ al
Limbii române, este unul or-
ganic, funciar, inalterabil.
Chiar dacã este legat de o sta-
re emoþionalã, ºi anume dra-
gostea, orice nutrire patrio-

ticã modernã exprimã flexibil,
valorile ºi reperele naþiona-
le, fãrã a afecta sau ofensa
valorile altor popoare, capa-
bili fiind, prin disponibilitãþi-
le avute, chiar de un cosmo-
politism sãnãtos, deschis dia-
logului ºi cooperãri, cum s-a
întâmplat în istorie, ca semn
de inteligenþã ºi sãnãtate
moralã. De bunã seamã sen-
timentul naþional ºi patriotic
se formuleazã în termeni di-
feriþi, astãzi, faþã de secolul
precedent, deºi în esenþã pu-
tem proba cã suntem patrioþi
fãcându-ne treaba acolo unde
suntem, cu conºtinciozitate,
asumându-ne ceea ce sun-
tem, cu bune ºi cu rele. Re-
cunoaºtem, discuþia de faþã e
delicatã, subînþelegându-se
cã aceste formulãri nu se vor
exhaustive. Dar nu putem fi

decât triºti la ceea ce vedem
cã se întâmplã în jurul nostru.
Cu semeni de-ai noºtri. Dacã
nu ne-am lãsat desfiguraþi de
valurile unei demagogii xeno-
fobe, care se resimte chiar în
spaþiul UE, pe alocuri în re-
crudescenþã, am înþeles în
schimb, cã ºi valurile patrio-
tarde, otova, de dupã ’90, nu
fãceau întotdeauna bine: cum
pot românii sã fie patrioþi
atunci când þara lor nu le ofe-
rã locuri de muncã rezonabil
plãtite, educaþie ºi sãnãtate,
când unica dezbatere din zori
ºi pânã în searã, este antico-
rupþia ºi foarte mulþi aleg sã
plece în strãinãtate, evitând
a se mai întoarce, din dispreþ
pentru þara lor. Ideea de pa-
triotism, din pãcate, se vede
condamnatã la o nedreaptã
stigmatizare, deºi parcã Lu-

cian Blaga spunea cã „nici un
popor nu e atât de decãzut
încât sã nu merite sã te jert-
feºti pentru el dacã îi aparþii”.
Ce vrem sã spunem? Senti-
mentul patriotic nu se apãrã
ºi nu se cultivã prin retorica
simulatã, confecþionatã, neau-
tenticã, lozincardã. Fiindcã pa-
triotismul modern impune
chiar rãsturnarea raportului,
mult timp tradiþional: o miº-
care nu doar dinspre Europa
înspre noi, ci ºi de la noi spre
Europa, prin manifestãri ºi
iniþiative creatoare, cu speci-
fic de autenticitate. Ceea ce
se mai întâmplã. Patriotismul
modern cere o tot mai mare
încredere în capacitatea
noastrã de inovaþie, de crea-
þie originarã, de avangardã, în
sensul larg ºi constructiv al
termenilor. Prin promovarea

valorilor rurale ºi citadine.
Patriotismul nu este, într-
adevãr, un delir demogogic
ºi nu trebuie confundat cu
„mândria de a fi român”, cla-
matã cam anapoda. Un pa-
triotism autentic, modern ºi
tenace, curãþat de zgura po-
pulismelor ºi minciunii, al-
toit pe demnitate naþionalã,
este de îmbrãþiºat. Avem
motive sã fim nemulþumiþi
de ceea ce trãim, de faptul
cã nu puþini dintre ai noºtri
par pãtrunºi doar de intere-
se mercantile, ºi îºi brico-
leazã de ani buni doar ceea
ce le este lor folositor. Sun-
tem pentru un patriotism in-
teligent, lucid ºi harnic, cu
care sã nu ne fie ruºine, în
faþa copiilor noºtri, cu care
sã nu fim inhibaþi în faþa al-
tor naþiuni europene.

Pentru cã SC Pieþe nu are sufi-
ciente resurse financiare ca sã con-
struiascã o piaþã nouã, din temelii,
aºa cum se preteazã în vecinãtatea
Spitalului nr. 1, s-a ajuns la conclu-
zia cã numai un privat ar putea sã
facã acest lucru. Aºa au început
demersurile pentru ceea ce urmea-
zã sã fie prima piaþã privatã a Craio-
vei. Primul pas a fost scoaterea la
licitaþie, spre concesiune, a terenu-
lui de 1.241 de metri pãtraþi, încer-
cându-se gãsirea unui om de afaceri
dispus sã se implice în aceastã afa-
cere. Dupã mai multe încercãri, în
cele din urmã, s-a gãsit o firmã inte-
resatã de aceastã investiþie, care a
participat la licitaþie ºi care a fost
declaratã câºtigãtoare.

O concesiune pe 15 ani
În ianuarie 2016, consilierii

municipali au votat contractul de
concesiune cu SC Cuture by AMC

Piaþa din 1 Mai va costa 1,4 milioane de leiPiaþa din 1 Mai va costa 1,4 milioane de leiPiaþa din 1 Mai va costa 1,4 milioane de leiPiaþa din 1 Mai va costa 1,4 milioane de leiPiaþa din 1 Mai va costa 1,4 milioane de lei
Pe locul rãmas liber dupã demolarea celor câteva construc-

þii improvizate, ce au însemnat mult timp una dintre cele mai
frecventate zone de comerþ, începe, în sfârºit, sã se constru-
iascã. Atât cât este vizibil din stradã, profilul noii pieþe este o
structurã cu un singur etaj care va trebui sã fie îmbracatã în
isopan de culoare gri. Ceea ce va rezulta va fi prima piaþã
privatã a Craiovei ºi va funcþiona timp de 15 ani.

SRL, reprezentatã de omul de afa-
ceri Cristian Dogaru. În hotãrâre
se spune cã terenul de 1.241 de
metri pãtraþi i se atribuie spre con-
cesiune pentru o perioadã de 15
ani, redevenþa stabilindu-se la suma
de 14 lei pe metru pãtrat pe lunã,
fãrã TVA. Urmãtorul pas era ca
firma sã solicite autorizaþie de con-
struire ºi sã porneascã, în sfârºit,
munca pe ºantier. La fel cum a tre-
cut primãvara, a trecut ºi vara, iar
pe locul eliberat, ce-i drept, de
construcþiile improvizate, nu a fost
sesizatã nici o miºcare.

Termen de execuþie: 12 luni
Pe 7 septembrie, Primãria Cra-

iova a eliberat firmei Cuture by
AMC SRL autorizaþia de construi-
re. În document se precizeazã cã
piaþa trebuie sã fie ridicatã în 12
luni de la data eliberãrii autoriza-
þiei, urmând deci sã fie gata pe data

de 7 septembrie 2017. De câteva
sãptãmâni, construcþia pieþei a ºi
fost începutã. Incinta spaþiului
agro-alimentar a fost împrejmuitã
cu gard de protecþie, dincolo de
care se poate zãri structura din
metal a noii pieþe. Atât cât se poate
vedea peste împrejmuire, aceasta
este deja ridicatã pânã la etajul unu,
lucrându-se acum pentru întregi-
rea scheletului de metal spre par-
tea de acoperiº.

O clãdire cu un etaj
Piaþa din 1 Mai va fi o investiþie

privatã 100%. SC Cuture by AMC
SRL a precizat, în autorizaþia de
construire, cã va efectua lucrãri în
sumã de 1.457.887,00 de lei. Pro-
iectul noii pieþe a fost elaborat de
Biroul de Arhitecturã Raluca Mi-
dava, cu sediul pe strada Constan-

tin Lecca, ºi propune o soluþie P+1,
adicã parter ºi un etaj: suprafaþã
construitã – 974,30 metri pãtraþi,
suprafaþã desfãºuratã – 1.302,50
metri pãtraþi, suprafaþã utilã –
1.216,95 de metri pãtraþi. Autori-
tãþile au autorizat o construcþie cu
fundaþii din beton armat, structu-
rã metalicã ºi acoperiº ºarpantã
metalicã cu învelitoare din isopan,
de culoare gri.

Condiþii impuse
prin autorizaþia de construire
Existã ºi câteva condiþii care au

fost impuse constructorului de
cãtre Primãria Craiova. Prin auto-
rizaþie, acesta este obligat sã res-
pecte o distanþã de 12,5 metri li-
niari din axul strãzii „Tabaci”. De
asemenea, se menþioneazã cã res-
pectiva construcþie va avea carac-

ter provizoriu ºi se va desfiinþa
„prin grija ºi pe cheltuiala benefi-
ciarului, în termen de 30 de zile de
la sesizarea în scris a Primãriei
Craiova, în funcþie de necesitãþile
urbanistice, fãrã a solicita despã-
gubiri”. Arhitecþii municipalitãþii au
specificat ca, la recepþia lucrãri-
lor, sã se prezinte „dovada ridicã-
rii deºeurilor provenite în urma lu-
crãrilor de construire, precum ºi
certificatul de performanþã ener-
geticã al clãdirilor”, dupã cum se
precizeazã în autorizaþia de con-
struire. Printre altele, autoritãþile
i-au impus concesionarului sã ob-
þinã ºi avizul de securitate la in-
cendiu pentru toate clãdirile care
se vor face în incinta pieþei, aviz
pe care trebuie sã îl prezinte la re-
cepþia lucrãrii.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au anunþat cã
au dispus trimiterea în judecatã a
cinci persoane, într-o cauzã com-
plexã vizând comiterea infracþiu-
nilor de viol în formã calificatã
(comis de trei persoane) ºi cum-
pãrare de influenþã, cu intenþia de
a scãpa de cercetãri în dosarul de
viol. Este vorba despre Viorel
Guluº, de 49 de ani, acuzat de
cumpãrare de influenþã ºi viol în

formã calificatã, Aurelia Daniela
Cimpoeru, acuzatã de complicita-
te la cumpãrare de influenþã, Vio-
rel Alexe, acuzat de complicitate
la cumpãrare de influenþã, Alexan-
dru Gabriel Guluº, acuzat de viol
în formã agravatã ºi Florian Iulian
Ferariu, acuzat tot de viol în for-
mã agravatã.
900 de lire sterline ºpagã
pentru a scãpa...

Cercetarea în cauzã a început
dupã ce o fatã în vârstã de 14 ani
a depus o plângere la Secþia 3 Po-
liþie Craiova în care explica faptul
cã, în dimineaþa zilei de 4 septem-
brie a.c., Viorel Guluº, împreunã

Cinci craioveni la judecatã pentru violCinci craioveni la judecatã pentru violCinci craioveni la judecatã pentru violCinci craioveni la judecatã pentru violCinci craioveni la judecatã pentru viol
calificat ºi cumpãrare de influenþãcalificat ºi cumpãrare de influenþãcalificat ºi cumpãrare de influenþãcalificat ºi cumpãrare de influenþãcalificat ºi cumpãrare de influenþã

Cinci craioveni, doi dintre ei tatã ºi fiu, au
fost trimiºi în judecatã pentru comiterea in-
fracþiunilor de cumpãrare de influenþã ºi viol
în formã calificatã. Trei dintre inculpaþi au vio-
lat o fatã de 14 ani, apoi unul dintre autori a
oferit 900 de lire sterline ºpagã unui poliþist
al Secþiei 3 Craiova pentru a schimba decla-
raþiile lui ºi ale fiului din dosarul de viol. Patru

dintre inculpaþi sunt în spatele gratiilor, iar pe
26 septembrie a.c. s-a emis mandat de ares-
tare preventivã în lipsã pe numele celui de-al
treilea bãrbat implicat în comiterea infracþiu-
nii de viol, care a fost dat în urmãrire la nivel
internaþional. Dosarul s-a înregistrat luni, 31
octombrie a.c., la Tribunalul Dolj ºi este acum
analizat de judecãtori în camera preliminarã.

cu alte douã persoane (fiul sãu Ale-
xandru Gabriel, în vârstã de 16 ani
ºi un alt tânãr, Florian Iulian Fera-
riu, de 25 de ani) au forþat-o sã
întreþinã relaþii sexuale. Plângerea
penalã formulatã împotriva celor
trei a fost înregistratã la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
au fost demarate verificãrile, însã
în raportul medico-legal nu au fost
consemnate leziuni fizice, astfel cã
cercetãrile au continuat cu suspec-

þii în libertate, toþi trei fiind che-
maþi sã dea declaraþii cu privire la
fapta de care erau acuzaþi. Numai
cã, în acest context, joi, 8 septem-
brie a.c., agentul principal Sîrbu
Marian Alin, din cadrul Secþiei 3
Poliþie Craiova, a fost contactat
telefonic, în repetate rânduri, de
Daniela Cimpoeru, de 32 de ani,
din Craiova, care i-a solicitat spri-
jin pentru schimbarea declaraþiei lui
Viorel Guluº, de 49 de ani, din
municipiu din dosarul de viol. În
timpul convorbirilor telefonice cra-
ioveanca i-a propus poliþistului sã
îi ofere o sumã de bani în schim-
bul ajutorului, care ar fi constat în
ruperea declaraþiilor aflate deja la

dosarul de viol ºi înlocuirea cu al-
tele, astfel încât sã scape de rãs-
punderea penalã. Agentul de poli-
þie însã ºi-a informat superiorii ºi
pe ofiþerii specialiºti ai Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj. S-a
deschis un dosar penal la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj, iar
procurorul desemnat ºi ofiþerii an-
ticorupþie au pus la punct rapid
detaliile flagrantului, întrucât Vio-
rel Guluº ºi fiul sãu intenþionau sã

disparã (ºi chiar plecase-
rã din Craiova).

Astfel, pe 8 septembrie
a.c., agentul Sîrbu Mari-
an Alin a înregistrat discu-
þia pe care a avut-o cu fe-
meia ºi cu Guluº Viorel,
într-un birou al Secþiei 3
Poliþie Craiova, în timp ce
Guluº recunoºtea comite-
rea faptei, convins fiind cã
banii pe care îi dãduse îl
vor salva.

(Guluº Viorel)G.V.: Nu
cã mi-e ruºine….

(Sîrbu Marian Alin)
S.M.A.: Pe mine nici nu
mã cunoºti foarte bine,
poþi sã spui, eu vãd multe
probleme, înþelegi? Nu e
o ruºine, ai fãcut-o, asta
e!Se poate repara, sau

nu! Eu zic cã se poate, dar, ºi
de dumneata depinde, degea-
ba dai, degeaba dai dacã nu
eºti sincer.

(Cimpoeru Aurelia Daniela)-
C.A.D.: El e prietenul meu…

S.M.A.: Eu te simt, dar
acum dumneata ºtii! Spune-mi
ce s-a întâmplat acasã!

G.V.: Am ajuns acolo acasã,
am bãut, am ãlea, am ãlea,
înþelegi?!

S.M.A.: Erai bãut?
G.V.: Mort în cap! Nici nu

ºtiu ce-am fãcut!
S.M.A.:Fii atent…De ce te…
C.A.D.: Bã, vere, spune…
G.V.: ªi i-am zis, mã sora

mea, hai sã stãm ºi noi de vor-
bã, rãmâne între noi, una, alta,
cutare, s-a dezbrãcat…

S.M.A.: Dumneata…
G.V.: Da!
S.M.A.:Aºa!?
G.V.: S-a dezbrãcat, am fãcut

ce-am fãcut…
(...)
G.V.: N-am bãtut-o, n-am atins-

o…am luat-o din vrãjealã frumoa-
sã, uite rãmânem prieteni, una,
alta, te mai ajut ºi eu.

S.M.A.: Bine mã nene, câþi bani
dãduºi acia? Sunt banii lu mata,
nu? Câþi bani dãduºi? Cã de ba-

nii ãºtia te duceai la curve…
G.V.: Pãi dacã beat, omu beat,

nebun…m-ai înþeles!?
S.M.A.: Spune-mi mata mie,

câþi bani sunt aici?
G.V.: Sunt 45 de milioane!
S.M.A.: Sunt lire, dacã îi trans-

formãm vin 45 de milioane!
„Prin comiterea faptei de cum-

pãrare de influenþã, inculpatul
Guluº Viorel urmãrea înlocuirea
propriilor declaraþii, respectiv cele
date de cãtre inculpatul minor
Guluº Alexandru Gabriel (fiul sãu
în vârstã de 16 ani), cu alte de-
claraþii olografe conþinând o si-
tuaþie de fapt contrarã realitãþii,
în scopul obþinerii unei soluþii
favorabile în cauza penalã instru-
mentatã de organele de poliþie
judiciarã. În acest demers, incul-
patul Guluº Viorel a fost spriji-
nit, în mod succesiv, de cãtre in-
culpaþii Alexe Viorel ºi Cimpoeru
Aurelia Daniela, aceasta din
urmã intermediind legãtura din-

tre primul inculpat ºi martorul-
denunþãtor, sens în care ulterior,
în cursul zilei de 08.09.2016, l-a
însoþit pe acesta în incinta Sec-
þiei nr.3 Poliþie Craiova, ocazie cu
care au fost surprinºi în flagrant
când i-au oferit denunþãtorului
suma de 900 lire sterline”, au reþi-
nut procurorii în rechizitoriu.
Dosarul ºpãgii ºi cel al violului
au fost conexate

Ulterior, pe 13 septembrie a.c.,

Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj a preluat de la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova cauza de
viol, cele douã dosare fiind cone-
xate, având în vedere cã erau în
strânsã legãturã. În lipsa unor le-
ziuni traumatice pe corpul victimei,
specifice doar în situaþia constrân-
gerii fizice a acesteia, ancheta a
urmãrit sã scoatã la ivealã circum-
stanþele producerii faptei. Astfel, în
urma cercetãrilor ºi a audierilor
efectuate, anchetatorii au reþinut cã
victima a fost violatã de cei trei
craioveni, care au acþionat împre-
unã, în mod coordonat ºi prin con-
strângere psihicã. Mai mult, s-a
stabilit cã Viorel Guluº i-a dat mi-
norei de mai multe ori bãuturi al-
coolice, înainte de a ajunge cu ea
în locuinþa unde au batjocorit-o.-
 Din declaraþiile date în calitate de
suspect de Viorel Guluº, tatãl lui
Alexandru Guluº, a rezultat cã cel
dintâi i-a oferit spre consum bãu-
turi alcoolice fetei de 14 ani, în douã

locaþii diferite, iar apoi a invitat-o
la domiciliul sãu, deºi era pe deplin
conºtient de faptul cã victima este
minorã (colegã de ºcoalã cu fiul
sãu) ºi se afla într-o evidentã dis-
proporþie de forþã fizicã în raport
cu inculpaþii, stare de vulnerabili-
tate de care aceºtia au profitat pe
deplin.

Dosarul s-a înregistrat luni, 31
octombrie a.c., la Tribunalul Dolj,
ºi a intrat în camera preliminarã,
pentru a fi analizat de judecãtori.
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Un prieten rezident în Germania de
ani buni, poetul ºi traducãtorul Dan
Dãnilã, îmi atrãgea atenþia, într-un suc-
cint comentariu la articolul meu de ieri
(aici), cã nu prostia, rectè imbecilita-
tea, ar fi de vinã, ci lipsa bunei cuviin-
þe, obrãznicia: a nu avea, cum se spu-
ne, lungul nasului.

Cu siguranþã cã aºa este, dar mai
conteazã oare felul în care definim ast-
fel de comportamente deviante atâta
vreme cât, odatã liberalizatã „piaþa me-
diaticã”  de minime constrângeri ale
bunului-simþ, aria nesimþirii deschide
larg porþile mistificãrii? ªi ce ne facem
când mistificarea se infiltreazã, pânã la
a o condiþiona, în lumea politicului, unde
în numele unui „adevãr”, asezonat po-
trivit „enteresului” personal ori de…
partid, nici nu mai e vorba doar de o
gratuitã pãlãvrãgealã, ci de puncte de
vedere înglobând poziþii a cãror vehe-
menþã nu e egalatã decât de tertipurile
unei manipulãri cu consecinþe grave
pentru o comunitate? ªi chiar pentru o
þarã ori pentru lumea întreagã?

ªi nu mã refer nici la anostele confrun-
tãri aºa-zicând „politice”, cu ori fãrã iz
electoral, nici la rapsodiile, repetate, ale
delaþiunilor personalizate ori partinice, ci

New Media ºi capcanele mistificãriiNew Media ºi capcanele mistificãriiNew Media ºi capcanele mistificãriiNew Media ºi capcanele mistificãriiNew Media ºi capcanele mistificãrii
la cele care, orchestrate în forma unui
sistem propagandistic structurat la cel
mai înalt nivel statal, devin o armã uneori
mai puternicã decât orice armatã.

Cã propaganda n-are, în structurile
sale istoricizate, neapãrat suport în ca-
drul unei logici elementare, indiferent
ce culoare i se conferã, e o evidenþã pe
care o ºtiu bine cei ce-au trãit sub dic-
taturi. Cum am putea uita „daciadele”
ceauºiste, generalizate în toate dome-
niile, cu o râvnã ºi cu cheltuieli de ener-
gii ce-ar fi putut servi în alte scopuri
mai fireºti ºi mai trebuincioase Þãrii?

În lumea de azi, în acelaºi context al
tehnologiei mediatice la care fãceam re-
ferire ieri invocând conceptul de socie-
tate lichidã al unui cunoscut sociolog
contemporan, o propagandã sistemicã
ºi cu suport statal, centristã, aºadar,
este neîndoielnic cea pe care o exersea-
zã în ultimii ani Rusia lui Putin. Dove-
zile sunt la vedere – de la scandalul ha-
ckerilor compromiþând structuri infor-
mative din SUA, cu implicãri chiar în
campania electoralã de peste ocean, la
denaturarea pro domo sua a întregii dez-
bateri geopolitice, în care rãzboiul rece
a fost reînviat ºi, pe deasupra, a fost
încãlzit pânã spre fierbere.

Sistemul propagandistic putinian are
o anvergurã, astãzi, care, în sine, e pe
punctul sã alerteze nu doar guverne, oc-
cidentale ori vecine, luate drept þintã, ci,
raportat la experienþe mai vechi ori noi,
chiar ºi pe concetãþenii sãi. Gama me-
diaticã este imensã (de la Russia Today,
puternicul network în limba englezã fi-
nanþat de guvern ºi care numãrã nu mai
puþin de 2500 de angajaþi, la agenþia vi-
deo Ruptly cu sediul la Berlin ºi pânã la
penetrarea reþelelor de socializare sub di-
verse ºi misterioase usere, ca sã nu mai
vorbim de cele anonime), iar þintele în
plin proces de extindere.

Procedeele sunt, într-o aparenþã ori-
cât de înºelãtoare, de o simplitate dez-
armantã. Se lucreazã, de obicei, cu ma-
terialul clientului: se evocã un eveniment
politic dintr-o þarã X, „inamicã” ori

doar consideratã adversarã, ºi i se
ataºeazã o judecatã, fie cu jumãtãþi de
adevãr, fie de-a dreptul printr-o rãstur-
nare radicalã.

Recent, ºi Italia cu premierul sãu
Renzi, s-a aflat pe lista unor astfel de
manipulãri mediatice. Duminica trecutã,
la Roma, s-a desfãºurat un miting în fa-
voarea memorandumului constituþional
prevãzut pe 4 decembrie. Era, deci, un

miting redus numeric, al susþinãtorilor
lui DA. Russia Today l-a prezentat, ma-
siv ºi repetat, exact pe dos: „Mii de ce-
tãþeni au protestat pe strãzile Romei îm-
potriva primului-ministru italian Renzi,
care a lansat un referendum de reformã
constituþionalã ce va avea loc pe 4 de-
cembrie. Oamenilor le e teamã cã refor-
mele, menite sã demoleze Senatul, vor
conduce la puteri mai mari în mâinile
preºedintelui Consiliului…” ªi, ciracii de
pe reþele, atâta au aºteptat, ruºi speciali-
zaþi ori italieni subsumaþi taberei „ami-
cilor” Rusiei ºi ai lui Putin, s-au dedat la
reluarea, în forme încã ºi mai virulente,
ale acestei false ºtiri.

Cât despre hackeri, în definitiv cy-
bercriminals, cum mai sunt definiþi în
orice dicþionar englez, cu suport finan-
ciar generos ºi selectaþi dupã criterii cu
adevãrat „meritocratice” (cãci în pro-
pagandã nivelul costurilor nu… contea-
zã), pe ei i-aº ataºa acelei armate de
minþi germane despre care viitorul au-
tor al  romanului „1984”, Orwell, spu-
nea, încã de prin anii patruzeci, cã dacã
inteligenþa ºi capacitãþile lor intelectua-
le ar fi fost folosite în scopuri paºnice
cultura lumii ar fi avut nesperat de mult
de câºtigat.

Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie (S.J.A.) Dolj, sub
coordonarea procurorului desem-
nat din cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, au prins în
flagrant, în noaptea de marþi spre
miercuri, un cetãþean albanez,
B.F., în timp ce încerca sã ofere
suma de 150 euro unui poliþist de
frontierã din cadrul Punctului de
Trecere a Frontierã (PTF) Bechet,
dupã ce, în prealabil, încercase sã
ofere 50 de euro unui coleg al
acestuia, în vederea permite-
rii intrãrii pe teritoriul Româ-
niei fãrã documentaþia nece-
sarã justificãrii scopului ºi
condiþiilor ºederii.

Mai exact, în cursul zilei
de marþi, B.F. s-a prezentat
în P.T.F. Bechet, declarând
cã doreºte sã intre în þarã, în
scop turistic. La controlul de
frontierã, s-a constatat fap-

Poliþiºtii Biroului Rutier Craio-
va au organizat, ieri, pe principa-
lele strãzi din municipiul Craiova,
o acþiune pentru conºtientizarea
pietonilor cu privire la riscurile la
care se expun atunci când aleg sã
traverseze strãzile neregulamen-
tar, prin alte locuri decât cele pre-
vãzute de lege. În mai puþin de
douã ore, poliþiºtii craioveni au
depistat 27 de pietoni care au tra-
versat neregulamentar strãzile,
valoarea sancþiunilor aplicate ri-
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dicându-se la peste 4000 de lei.
Activitãþile oamenilor legii se

desfãºoarã în contextul în care,
în primele 9 luni ale anului în curs,
pe strãzile din municipiul Craiova
s-au produs 8 accidente rutiere
grave din cauza traversãrilor ne-
regulamentare, soldate, din nefe-
ricire, cu decesul a douã persoa-
ne ºi rãnirea gravã a altor 6 per-
soane, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Un cetãþean albanez cãruia
i s-a refuzat intrarea pe
teritoriul României, la PTF
Bechet, a vrut sã dea 150 de
euro ºpagã pentru ca poliþiºtii
de frontierã sã-i permit
accesul. Numai cã a fost prins
în flagrant, în noaptea de
marþi spre miercuri, de
ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie ºi procurorul
desemnat de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj, care
fuseserã anunþaþi de poliþiºtii
de frontierã, astfel cã, acum
albanezul este în arestul IPJ
Dolj ºi urmeazã sã fie prezen-
tat instanþei de judecatã cu
propunere de arestare pre-
ventivã pentru dare de mitã.

tul cã pe numele acestuia figura o
interdicþie de intrare sau ºedere în
spaþiul Schengen, iar B.F. nu a
putut prezenta nici documentaþia
necesarã pentru a intra pe terito-
riul României. Astfel, pentru a i
se permite intrarea, cetãþeanul a
oferit, iniþial, unui agent, apoi unui
ofiþer de poliþie de frontierã dife-
rite sume de bani.

Poliþiºtii au refuzat categoric
oferta ºi au sesizat S.J.A. Dolj.

Poliþiºtii anticorupþie ºi procurorul
de caz de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj au ajuns la PTF
Bechet, au pus la punct detaliile
prinderii în flagrant, B.F. fiind sur-
prins, în cursul nopþii, în timp ce
încerca sã-i mituiascã pe poliþiºti
cu suma de 150 euro. Cel în cauzã
a fost adus la Craiova, la sediul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în vederea continuãrii cerce-
tãrilor sub aspectul sãvârºirii a douã

infracþiuni de dare de mitã, iar
în urma probelor administrate,
procurorul de caz a dispus faþã
de inculpatul B.F. reþinerea pen-
tru o perioadã de 24 ore, ur-
mând sã fie prezentat Tribuna-
lului Dolj cu propunere de ares-
tare preventivã pentru 30 de
zile, dupã cum se aratã în co-
municatul Direcþiei Generale
Anticorupþie.

CARMEN ZUICAN
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Republica Moldova tre-
ce, în aceastã perioadã,
printr-o fazã electoralã, cu
multe mize puse în joc. Anii
din urmã au fãcut ca legã-
turile dintre locuitorii de pe
cele douã maluri ale Pru-
tului sã fie mult mai diver-
sificate ºi chiar amplifica-
te. Mii de locuri scoase la
concurs în mediul univer-
sitar românesc destinate
exclusiv tinerilor basara-
beni au arãtat cã schimba-
rea de mentalitate, com-
portament ºi deschiderea
spre noi valori ºi-au atins
scopul. Nu puþini au fost
acei absolvenþi din Repu-
blica Moldova, ce odatã li-
cenþiaþi în România au
mers ºi mai departe, câºti-
gând joburi bine cotate în
þãri occidentale, cu o eco-
nomie atractivã.

De peste doi
ani, în inima Bãniei

Dacã în urmã cu 15-18 ani,
Universitatea din Craiova avea în
schemã studenþi basarabeni din
Chiºinãu, Bãlþi, Cahul sau Orhei,
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Alãturi de miile de studenþi basara-
beni care se aflã în România, în aceas-
tã perioadã, nu puþini sunt ºi cei de
vârsta maturitãþii depline, ce ºi-au
gãsit un loc în societatea noastrã. ªi,
vorbim aici, de familii de peste Prut,
ce au dobândit cetãþenia românã, al
cãror destin este legat, de acum înain-

te, de evoluþia þãrii noastre. O istorie
de viaþã presãratã cu bune ºi cu rele,
cu eforturi de integrare într-o lume
cumva diferitã, cu pasiunea unei acti-
vitãþi împinse adesea spre artã, dar
mai ales cu speranþa cã, destul de re-
pede, destinul le va fi zâmbitor, o deta-
liem în rândurile de mai jos.

Pânã în prezent, conform date-
lor AFIR, au fost depuse 636 de
proiecte pentru zona montanã, va-
loarea publicã totalã a acestora fi-
ind de 9.540.000 euro. De aseme-
nea, pentru sectorul normal au fost
depuse 2.012 proiecte, cu o va-
loare publicã totalã de 30.180.000
euro. Scopul investiþiilor sprijinite

Agenþia de Finanþare a Investiþiilor Rurale
(AFIR) a prelungit termenul limitã pentru de-
punerea proiectelor cu fonduri europene în
cadrul submãsurii 6.3 – Dezvoltare ferme mici,
pânã la data 15.12.2016, ora 16.00. Fermierii

români mai au la dispoziþie, în cadrul submã-
surii 6.3, fonduri europene nerambursabile în
valoare de 15.660.000 euro pentru zona mon-
tanã ºi fonduri în valoare de 64.620.000 euro
pentru zona normalã.

în cadrul acestei sub-mãsuri este
sprijinirea investiþiilor pentru
creºterea competitivitãþii exploa-
taþilor agricole prin dotarea cu uti-
laje ºi echipamente performante în
raport cu structura agricolã actualã,
precum ºi investiþiile pentru mo-
dernizarea fermei (în special cele
de dimensiuni medii ºi asocieri de

ferme mici ºi medii) ºi îmbunãtãþi-
rea calitãþii activelor fixe. Sprijinul
nerambursabil este de maxim
15.000 euro ºi se acordã în douã
tranºe astfel: 75% din cuantumul
sprijinului la primirea deciziei de
finanþare ºi 25% din cuantumul
sprijinului în maximum 3 ani de la
primirea deciziei de finanþare.

iatã cã acum, în Craiova întâlnim
familii compacte de basarabeni,
ce-ºi duc alãturi de noi acelaºi trai.

Una dintre acestea este ºi fa-
milia Manza. Soþii Natalia ºi Ser-

giu au venit din Chiºinãu
ºi s-au stabilit, aici, în
Craiova de aproximativ
trei ani. Accentul basara-
ben nu a dispãrut ºi nu va
dispare. Este o notã de dis-
tincþie ºi, totodatã, de di-
versitatea. Primii paºi în
Craiova nu au fost chiar
aºa de grei. Poate ºi pen-
tru cã au fost sprijiniþi, cu
toatã deschiderea, de cã-
tre persoane cu aceleaºi
origini. „Actriþa Alla Ce-
botari de la Teatrul pentru
Copii ºi Tineret «Colibri»,
totodatã o interpretã desã-
vârºitã de muzicã popula-
rã ne-a fost alãturi. Îi mul-
þumesc pe acestã cale,
pentru cã, fãrã sprijinul ei,
sunt convinsã cã integra-
rea aici, departe de Chiºi-
nãu, ar fi fost cu mult mai
dificilã. În Craiova, am
continuat sã fac ceea ce
am început cu mulþi ani în

urmã: creaþie vestimentarã. Este
mai mult decât o pasiune, este
ceea ce ºtiu sã fac cel mai bine.
Iar, aici, în Craiova, gusturile
vestimentare sunt cât mai diver-
sificate ºi provocatoare în sen-
sul bun al termenului”, ne-a des-
tãinuit Natalia Manza. Sã mai
amintim cã, actriþa Alla Cebotari
a fost prima basarabeancã sta-
bilitã la Craiova, în martie 1990,
prin repatriere.

O pasiune
transformatã în artã

ªi, într-adevãr, Natalia Man-
za poate fi vãzutã zilnic la «Na-
goti», atelierul sãu, lucrând cu
migalã la rochiile solicitate. Nu
se rezumã deloc la a scurta îm-
brãcãmintea, cum face majori-
tatea, mai ales cã segmentul de
comerþ second-hand al hainelor
a luat mult din pâinea acestui tip

de activitate de prestãri-servicii,
ci graþie celor aproape 20 de ani
experienþã dã viaþã unor creaþii
adorabile. Ca orice femeie, mai
are ºi îndatoriri de mamã, mai
ales cã, acasã, un bebeluº de
câteva luni o aºteaptã, precum
pãmântul însetat o ploaie de varã.

„Folosesc materiale de calita-
te ºi prefer sã lucrez cu mãtase.
Iar ca accesorii, mãrgele japo-
neze ºi paiete franþuzeºti. Satis-
facþia mea este, de multe ori, mai
mare decât cea a clienþilor, pen-
tru cã pun suflet ºi, cumva, o
parte din mine rãmâne în acea
creaþie”, mai spune Natalia Man-
za. Cu studii de specialitate la
Universitatea Tehnicã din Chiºi-
nãu, specializare în design ves-
timentar în Sankt Petersburg,
aceasta este foarte riguroasã în
alegerea materialelor de lucru.
Achiziþiile ei provin din Franþa,
SUA, Germania.

Craiova, un oraº
atât de tânãr

Rapiditatea în exprimare a ol-
tenilor a luat-o puþin prin sur-
prindere, dar a însemnat ºi o
provocare. Limba românã nu i
se mai pare, acum, la fel de greu
de întrebuinþat, ca la primele
sãptãmâni în care a poposit în
România. Faptul cã locuieºte în
cel mai mare cartier al Craiovei
a fãcut ca acomodarea sã se re-

alizeze cu uºurinþã. „Am cãlã-
torit recent la Chiºinãu, la pã-
rinþi. Am traversat România
aproape de la un capãt la altul.
Când am revenit în Craiova am
simþit cã este, de departe, unul
dintre cele mai vii oraºe. Multe
parcuri, multã verdeaþã în inte-
riorul cartierelor, mulþi copii.
Despre strãzile de aici, numai
de bine. Faþã de alte oraºe din
þarã, unde lucrurile nu stau prea
bine la acest capitol”, ne-a mai
spus Natalia Manza.

Un teckel de rasã purã o aº-
teaptã acasã cu o privire plinã
de reproº. Uneori, când întâr-
zie mai mult la atelier, doar o
mângâiere sincerã îl mai poate
readuce la sentimente mai bune.
O familie normalã, cu doi ur-
maºi pe linie bãrbãteascã ºi un
destin care se consumã, în linii
mari, la fel ca toate celelalte. Cu
rutina zilnicã, cu nopþile nedor-
mite când bebeluºul îºi reven-
dicã drepturile, cu ºansa de a
face ceea ce le place în materie
profesionalã, dar mai ales cu
mulþumirea cã Dumnezeu ve-
gheazã ca cel mai important
bun – sãnãtatea – sã nu le lip-
seascã, familia Manza ºi ca ea,
toate familiile de basarabeni sta-
bilite în Craiova, devin, pe zi ce
trece, o patã de culoare, ce dã
specificitate spectacolului cita-
din craiovean.
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Cele mai multe locuri au fost
scoase la concurs pentru dome-
niul Medicinã (270), urmat de
Medicinã Dentarã (31) ºi Farma-
cie (11).Înscrierile s-au încheiat
la data de 28 octombrie a.c, Mi-
nisterul Sãnãtãþii fiind cel care are
responsabilitatea centralizãrii lis-
telor cu candidaþi. Tot instituþia
va comunica universitãþilor de
medicinã ºi farmacie numãrul de
candidaþi pentru fiecare domeniu
din centrul universitar respectiv,
urmând ca pânã joi sã transmitã
în format electronic listele nomi-
nale ale acestor candidaþi.

Listele cu candidaþii admiºi în
concurs, pe centre universitare

Ministerul Sãnãtãþii organizeazã con-
curs de intrare în rezidenþiat pe post ºi
rezidenþiat pe loc în domeniile medici-
nã, medicinã dentarã ºi farmacie la data
de 20 noiembrie a.c. Concursul se desfã-

ºoarã în centrele universitare: Bucureºti,
Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº
ºi Timiºoara. Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie (UMF) din Craiova scoate la
concurs în aceastã toamnã 312 locuri.

ºi domenii, se afiºeazã pe site-ul
rezidentiat.ms.ro la data de 7 no-
iembrie a.c.

Repartizarea candidaþilor pe sãli
se face diferenþiat, pe domeniile
pentru care s-au înscris, de cãtre
fiecare universitate de medicinã ºi
farmacie.  La data de 16 noiem-
brie, candidaþii pot afla sala ºi ora
începerii probei de concurs vizi-
tând paginile de internet ale uni-
versitãþilor de medicinã ºi farma-
cie sau site-ul rezidentiat.ms.ro Cu
cel puþin 24 de ore înainte de con-
curs, la fiecare salã se afiºeazã lis-
ta candidaþilor repartizaþi în sala
respectivã. Candidaþii ale cãror
dosare de înscriere au fost admi-

se, dar în ziua concursului sunt
declaraþi absenþi în sãlile de con-
curs, nu vor beneficia de  retur-
narea taxei achitate pentru con-
curs. Beneficiazã de returnarea
taxei achitate pentru concurs doar
candidaþii ai cãror dosare de în-
scriere sunt respinse. Rezidenþia-
tul se desfãºoarã în ziua de dumi-
nicã, 20 noiembrie a.c.

Test-grilã cu 200 de întrebãri
Concursul se desfãºoarã sub

formã de test-grilã cu 200 de în-
trebãri pentru fiecare domeniu,
identice pentru toate centrele uni-
versitare în care se organizeazã
concursul, pe o duratã de 4 ore.
Întrebãrile sunt diferite, în func-
þie de domeniu.

Alegerea unui loc sau post este
condiþionatã de obþinerea unui
punctaj minim de promovare de
60% din punctajul maxim realizat
la nivel naþional pentru cele 200
de întrebãri pentru fiecare dome-
niu. Ocuparea locurilor/posturilor
în specialitate se face în ordinea
punctajului de promovare obþinut,
în limita locurilor/posturilor publi-
cate la concurs, alcãtuindu-se o
singurã clasificare naþionalã pen-
tru fiecare domeniu.

Candidaþii, posesori ai diplomei
de medic obþinutã în România ori
întrun alt stat membru al Uniunii
Europene, pentru locurile oferite

românilor de pretudinteni de cã-
tre Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtinþifice, conform
Legii nr.299/2007, privind spriji-
nul acordat românilor de pretu-
tindeni, Republicatã, susþin con-
cursul în aceleaºi condiþii precum
cetãþenii români, însã concurea-
zã pe locurile publicate de acest
minister, care le va distribui pe
centrele universitare.

Clasificarea este naþionalã
Clasificarea pe domenii rezultã

prin unificarea electronicã a rezul-
tatelor din toate centrele univer-
sitare în care s-a desfãºurat con-
cursul, stabilite în urma aplicãrii
grilei corecte rãmase definitivã.
Clasificarea este naþionalã ºi se
face pentru fiecare domeniu în
care s-a desfãºurat concursul.

Clasificãrile se vor afiºa simul-
tan pe site-ul rezidentiat.ms.ro ºi
pe paginile de internet ale celor 6
universitãþi de medicinã ºi farma-
cie. Data afiºãrii clasificãrilor pe
domenii este anunþatã în timp util
prin mass-media ºi pe paginile de

internet ale universitãþilor de me-
dicinã ºi farmacie ºi pe site-ul re-
zidentiat.ms.ro.

Alegerea locurilor/posturilor în
specialitate ºi a centrelor de pre-
gãtire se face în aceeaºi zi, prin
teleconferinþã, pe baza punctaju-
lui ºi a clasificãrilor, la o datã sta-
bilitã de comun acord între Mi-
nisterul Sãnãtãþii ºi universitãþile
de medicinã ºi farmacie, în in-
tervalul orar 9.00 – 21.00. Can-
didaþii se vor putea prezenta în
unul din centrele universitare:
Arad, Braºov, Bucureºti, Cluj
Napoca, Craiova, Galaþi, Iaºi,
Oradea, Sibiu, Târgu Mureº sau
Timiºoara.

În urma alegerii locului/postu-
lui ºi a centrului de pregãtire în
specialitate se vor înainta Minis-
terului Sãnãtãþii listele nominale,
inclusiv în format electronic, pri-
vind locurile/posturile, specialitã-
þile ºi centrele alese ºi procesele-
verbale ale sesiunii de alegeri (cu
semnãturile candidaþilor) în ter-
men de 3 zile lucrãtoare.

RADU ILICEANU

Sãptãmâna aceasta a
debutat cu oarece suspri-
ze în ceea ce priveºte con-
cursul pentru ocuparea
posturilor de director, res-
pectiv director adjunct în
instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar. Astfel, la
Colegiul Naþional „Nicolae
Titulescu” se profileazã o
nouã conducere, dupã
competiþie, director fiind
Ionel Bogdan, iar ca ad-
junct fiind Simon Valen-
tin Viorel.  La Colegiul
Tehnic de  Arte ºi Meserii „Con-
stantin Brîncuºi” din Craiova, La-
urenþiu Puicin  ºi-a pãstrat postul,
avându-l ca secondant pe Gheor-
ghe  Chisãr, cel care a promovat
examenul de „adjunct”. La ªcoala
Gimnazialã „Traian”, din Craiova,
una dintre cele  recunoscute în ceea
ce priveºte procersul de învãþã-
mânt, prima poziþie, dupã concurs,

A treia sãptãmânã a debutat cu surprize, iar „greii”
au intrat în joc, pentru concursul directorilor

A început cea de-a treia sãptãmânã a concur-
sului pentru ocuparea funcþiilor de director, res-
pectiv director adjunct în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar din Dolj, la fel ca în toatã þara. Pe
1 noiembrie a fost una dintre sesiuni, având ºi

oarece surprize, iar, din data de 2 noiembrie, se
deruleazã bãtãlia pentru instituþiile cu greutate
în ceea ce înseamnã învãþãmântul doljean – Co-
legiul Naþional „Carol I”, Colegiul Naþional „Ele-
na Cuza”, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”.

este ocupatã de  Marian Vlad.
Sunt aºteptate rezultatele concur-
sului, din data de 2 noiembrie, de la
„Carol I”, Liceul „Voltaire”, Liceul
„Henri Coandã”, CJRAE Dolj, iar
pe 3 noiembrie se va definitiva con-
cursul ºi la Colegiul Naþional Eco-
nomic „Gheorghe Chiþu”. Pe 4 no-
iembrie, intrã în luptã competitorii
de la Colegiul Naþional „Elena

Cuza”, Liceul de Arte
„Marin Sorescu”. Luni,
7 noiembrie, concuren-
þii pentru funcþiile scoa-
se la concurs, de la Co-
legiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” ºi vor susþine
lucrãrile, iar pe 8 no-
iembrie cei de la ªcoala
Gimnazialã „Mircea
Eliade” din Craiova ºi
ªcoala Specialã „Sf.
Mina” se vor prezenta
în faþa comisiilor de
examen. Pe 9 noiem-

brie, cei care luptã pentru mana-
gementul Liceului „CFR” ºi al Cen-
trului de Excelenþã îºi vor face cu-
noscute ofertele, ultimele douã zile
fiind destinate ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova,
respecrtiv Colegiului Militar „Tudor
Vladimirescu”  ºi Colegiului Peda-
gogic „ªtefan Velovan”.

CRISTI PÃTRU

Pe 31 octombrie 1996, toate þã-
rile riverane Mãrii Negre au stabilit
ca ziua respectivã sã fie declaratã
una de importanþã majorã. „Alãturi
de þara noastrã, participã Bulgaria,
Georgia, Rusia, Turcia, Ucraina ºi
sunt mai multe activitãþi educative

Simpozion pentru „Marea Neagrã”
Zilele trecute, la Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova s-

a desfãºurat simpozionul judeþean dedicat „Zilei Internaþiona-
le a Mãrii Negre”, având tema „Gestionarea resurselor de

apã, în contextul dezvoltãrii durabile”, activitate cuprinsã în
Calendarul activitãþilor ºtiinþifice, metodice ºi culturale în

anul ºcolar 2016/2017, semestrul I, în judeþul Dolj.

ºi culturale dedicate evenimentului
, pentru conºtientizarea probleme-
lor marine. În judeþul Dolj, a avut
loc un simpozion judeþean – „Ges-
tionarea resurselor de apã în con-
textul dezvoltãrii durabile” – orga-

nizat de cãtre profesorii de geo-
grafie, istorie ºi biologie de la Co-
legiul Naþional „Carol I”, în par-
teneriat cu Inspectoratul ªcolar
ªcolar Judeþean Dolj ºi Casa Cor-
pului Didactic Dolj. La simpozion
au participat, cu lucrãri, un nu-
mãr de 50 de cadre didactice.
Temele abordate au atins proble-
matica apei marine ºi resursele
valorificate din Marea Neagrã. În
contextul actual al politicii euro-
pene, au fost aduse în discuþie
avantajele ºi dezavantajele pozi-
þiei strategice a României la Ma-
rea Neagrã”, a precizat prof.
Maria Ciobanu, inspector de
geografie în cadrul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Prof.univ.dr Nicolae Panea,
prorectorul Universitãþii din Craio-
va, a subliniat ideea cã decizia  de
acordare a titlului de Doctor Ho-
noris Causa, profesorului Christian
Heiss reprezintã atât manifestarea
recunoaºterii prestigioasei sale ac-
tivitãþi ºtiinþifice din domeniul me-
dicinii, cât ºi continuarea unei tra-
diþii începute cu mulþi ani în urmã,
prin care Universitatea din Craio-
va îºi exprimã admiraþia ºi preþui-
rea faþã de personalitãþi marcante
ale lumii academice internaþionale.
„Ne-am adunat aici pentru a con-
sacra munca, prestigiul, devota-
mentul unui astfel de doctor. Este
cu totul ºi cu totul aparte acest
eveniment. În primul rând, perso-
nalitatea pe care o onorãm  cu ti-
tlul de Doctor Honoris Causa, este
o personalitate specificã Germa-
niei, în acelaºi timp ºi specificã
Europei. Reprezintã o culturã uma-
nistã. Discutam recent cu domnia
sa ºi spunea cã a terminat liceul
clasic ºi cu alte cuvinte, a avut acel
respect faþã de întreaga culturã
educaþionalã a Germaniei ºi în ace-
laºi timp, reprezintã Europa cu tot
ce are ea mai bun, ce are ea mai
deschis, pentru cã este în acelaºi
timp reprezentant al Germaniei,
reprezentant al României, reprezen-
tant al Italiei, al Spaniei, reprezen-
tant al tuturor acestor centre me-
dicale pe care le-a vizitat ºi a cola-
borat. Profesorul Christian Heiss
este o personalitate, doar ºi  prin
simplu fapt cã este cel mai tânãr
profesor pe care Germania l-a avut
în domeniul ortopediei ºi trauma-
tologiei. Astãzi ( n.r marþi) dum-
nealui va primi titlul de Doctor
Honoris Causa propus de Faculta-
tea de Educaþie ºi Sport, dar nu
numai, pentru cã aceastã speciali-
zare, pe care dumnealui o are uneºte
Universitatea din Craiova cu cea-
laltã Universitate a Craiovei, cu
Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie. Cea mai bunã prezentare o
vor face desigur, colegii dumnea-
lui ºi veþi asista la o dublã Lauda-
tio, pentru cã personalitatea dom-
niei sale este aparte”, a subliniat
prof.univ.dr Nicolae Panea.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport din ca-
drul Universitãþii din Craiova a acordat, marþi,
1 noiembrie a.c, titlul de de Doctor Honoris Cau-
sa  prof.univ.dr Christian Heiss, medic specia-
list ortopedie – medicinã sportivã – chirurgia
mâinii la University Hospital of Giessen –  Mar-
burg Germania. Evenimentul a reunit  profe-

sori, medici  ºi studenþi ºi a fost un adevãrat
omagiu adus medicinii sportive ºi implict unei
personalitãþi de renume internaþional. Profeso-
rul Christian Heiss este cel mai tânãr profesor
din Germania în domeniul ortopedie ºi trauma-
tologie, iar CV-ul domniei sale explicã totul de-
spre ceea ce înseamnã o carierã de succes.

„Activitatea de cercetare
este orientatã cãtre sfera de

biocompatibilitate materialã”
Despre personalitatea ºi activi-

tatea profesorului Christian Heiss,
medic specialist, ortopedie-trau-
matologie ne-a vorbit prof.univ.dr
Ligia Rusu de la Facultatea de Edu-
caþie Fizicã ºi Sport, care a subli-
niat faptul cã evenimentul este unul
de excepþie ºi meritã trecut în car-
tea de onoare. „Personalitate re-
marcabilã din domeniul traumato-
logiei ºi ortopediei, cu o bogatã
activitate ºi experienþã clinicã, dar
ºi o bogatã activitate de cercetare

reprezentatã prin publicaþiile pe
care le are. Doctorul Christian
Heiss s-a nãscut la 22 aprilie 1970,
în Germania. Este absolvent al Fa-
cultãþii de Medicinã din Giessen.
Parcurge etape ale formãrii sale ca
medic în perioada 1990-1997 la o
prestigioasã Universitate din Ger-
mania. Este prezent ca bursier al
Institutului de Cercetãri, Departa-
mentul de Biomecanicã ºi Histolo-
gie din Davos, Elveþia. Încã de la
începutul formãrii sale profesionale,
profesor Christian Heiss îºi orien-
teazã  direcþiile de specializare cã-
tre traumatologie, chirurgie gene-
ralã ºi ortopedie, fiind rezident al
unei prestigioase Universitãþi din
Germania ºi Elveþia. Apoi, bursier

începând cu anul 1999, la  Univer-
sity of Mississippi din SUA ºi în
anul 2000 la Boston University
Medical. În 2003 devine medic
specialist ortopedie ºi îºi începe
activitatea ca ºi cadru didactic la
Universitatea Giessen din Germa-
nia. Activitatea de cercetare este
orientatã cãtre sfera de biocompa-
tibilitate materialã, utilizarea clini-
cã, bazatã pe rezultate experimen-
tale de laborator. Din anul 2009,
devine vicepreºedinte al Departa-
mentului de Traumatologie ºi Or-
topedie al Spitalului Universitar din
Giessen, iar din 2014 devine pro-
fesor plin al acestei univesitãþi ºi
preºedinte al Departamentului de
Traumatologie din cadrul spitalu-
lui. În acelaºi an, îºi dezvoltã acti-
vitãþile de cercetare experimenta-
lã. Obþine numeroase premii  în
perioada 1999-2013 fiind preocu-
pat de o permanentã perfecþionare
profesionalã ºi  ºtiinþificã. Rezul-
tatele cercetãrilor sale au fost apli-
cate în activitatea clinicã care se
desfãºoarã în spitalul univesitar în
cadrul tehnicilor operatorii. Pânã în
prezent profesorul Christian Heiss
a publicat un numãr de 25 de arti-
cole de cercetare în calitate de au-
tor, 106 de articole de co-autor. Ac-
tivitatea publicisticã este comple-
tatã de apariþia unui numãr de trei
cãrþi ºi nouã capitole de carte de

specialitate, apãrute la edituri de
prestigiu. Prin, urmare putem spu-
ne cã este o onoare pentru Facul-
tatea noastrã ºi pentru Universita-
tea din Craiova ºi în colaborare cu
colegii noºtri de la UMF, Secþia de
Ortopedie a Spitalului Clinic Jude-
þean, sã recunoaºtem întreaga ac-
tivitate a domnului profesor ºi sã
propunem acordarea titlului de
Doctor Honoris Causa a Universi-
tãþii din Craiova”, a precizat prof.u-
niv.dr Ligia Rusu.

„Ca sã înþelegi un om despre
sã ºtii cine este, ce face,

de unde vine, unde s-a educat
ºi unde munceºte”

Conf.univ.dr Dan Grecu de la
Universitatea de Medicinã ºi Farma-
cie i-a fãcut o Laudatio  mai deose-
bitã profesorului Christian Heiss,
acesta a suprins în prezentarea sa
mai mult calitãþile umane, pe care
mai puþin i le cunosc medicului ger-
man, dar care au legãturã cu suc-
cesul sãu profesonal. „Dacã distin-
sa noastrã colegã, doamna profe-
sor Rusu a vorbit despre realizãrile
pe care le-a avut Christian Heiss,
eu am sã discut mai multe despre
personalitatea dânsului, pentru cã
întotdeauna, ca sã înþelegi un om
despre sã ºtii cine este, ce face, de
unde vine, încotro se duce, unde s-
a educat ºi unde munceºte. Ce vreau
sã vã spun, nu apare în niciun CV,
provine dintr-o clinicã universitarã
cu foarte multã experienþã. Este un
profesionist dar ºi un om cu emoþii
puternice. Nu a vrut sã plece de la
Universitatea din Giessen ºi a refu-
zat sã obþinã postul de ºef de De-

partament Ortopedie din cadrul
Spitalului AKH Viena, în condiþiile
în care toþi ºtiþi cât este de mare
acest spital ºi este un spital cu re-
zonanþã pentru noi toþi. A refuzat sã
se ducã acolo pentru a fi mai aproa-
pe de casã. Este un om cu suflet
mare care nu se desparte de cei la
care þine, de cei cu care a crescut
ºi faþã de care simte cã are o dato-
rie emoþionalã. Vreau sã vã spun ºi
câteva cuvinte despre locul în care
lucreazã acum ca sã vã demonstrez
cã Laudaþio fãcut de doamna Rusu
este cu totul ºi cu totul întemeiat.
Dânsul lucreazã la Spitalul din Gies-
sen, afiliat Universitãþii, o universi-
tate cu tradiþie în Germania. Este
pe locul II ca vechime fiind fonda-
tã la începutul secolului XVII. Uni-
versitatea din Giessen funcþionat
vreme de 200 de ani cu cinci facul-
tãþi importante pentru aceea vreme.
La Universitatea din Giessen au stu-
diat ºi alte nume celebre care au câº-
tigat Premiul Nobel ºi unul dintre
acestea este profesorul de fizicã Er-
nest Rutherford, cel care a creat mo-
delul atomic al elementelor. A fost
acolo student ºi a întreprins cercetã-
ri. Ce este în acest moment Univer-
sitatea din Giessen. Este o Universi-
tate cu peste 28.000 de studenþi. În
anul I sunt înscriºi 7000 de studenþi
ºi are un numãr de 11 grupe mari de
facultãþi. Ca sã fii profesor la aceas-
tã vârstã, destul de micã, sã predai
la o astfel de univesitate, înseamnã
calitãþi fantastice. Nu poþi sã ajungi
profesor la o astfel de universitate
care a dat laureaþi ai Premiului No-
bel, decât dacã în mod cert ar cali-
tãþi ºi umane ºi profesionale”, a subli-
niat medicul Dan Grecu.

Colaborãri la nivelul universitã-
þilor din Craoiova ºi Germania

Prof.univ.dr Christian Heiss a
spus în încheiere cã este o mare
onoare pentru domnia sa sã pri-
meascã acest titlu de la Universi-
tatea din Craiova ºi cã acesta este
începutul unei colaborãri fructuoa-
se între mediul academic din Cra-
iova ºi cel din localitatea germanã
Geissen. Acesta a vorbit ºi despre
succesul în medicinã dar ºi despre
munca de cercetare. Nu a uitat sã
sublinieze nici importanþa muncii
în echipã  ºi a mulþumit prietenilor
pe care îi are la ambele universitãþi
din Craiova ºi care erau prezenþi
în salã sã-l susþinã.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Flavian Sãvescu este membru al Asocia-
þiei Artiºtilor Fotografi din România,  Photo-
graphic Society of America – P.S.A. (distins
în anul 2015 cu 4 stele PSA – absolvent al
cursului Image analysis), Global Photograp-
hic Union (distins în anul 2015 cu Crown 1,
iar în 2016 cu Crown 2), Fotoclubului „Pro
Arad” ºi preºedinte al Foto Club Banatul Mon-
tan. Anul acesta a primit Premiul „Honorific”
din partea Pascal English School and Greec
School Photographic Club – PESGSPC pen-
tru activitatea de promovare a artei fotografi-
ce. De asemenea, este câºtigãtor al Premiului
I la secþiunea „Naturã ºi Biodiversitate” ºi al
Marelui Premiu la Salonul Naþional de Foto-
grafie Turisticã (Bucureºti, 2014).

Artistul a participat la peste 60 de saloane
naþionale ºi internaþionale de artã fotografi-
cã, în 24 de þãri, cu aproximativ 100 de lu-

La Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei (stra-
da „Popa ªapcã” nr. 8) se deschide astãzi, ora 11.00, ex-
poziþia de fotografie cu titlul „Printre trestii”, aparþinând
artistului Flavian Sãvescu. Vor fi prezentate peste 40 de
fotografii realizate de artist în expediþia efectuatã în Delta
Dunãrii, în vara acestui an, fiind evidenþiatã pasiunea aces-

tuia pentru forme, culori ºi volume, pentru habitatul ºi viaþa
animalelor aparþinând sitului  unic în Europa. Expoziþia
este organizatã sub patronajul Asociaþiei Artiºtilor Foto-
grafi din România (A.A.F.R.) ºi al Asociaþiei Române de
Artã Fotograficã „DACICA” (A.R.A.F.) ºi va putea fi vizi-
tatã timp de o lunã.

crãri distincte acceptate, în cadrul cãrora a
obþinut 28 premii – dintre care 8 medalii de
aur, argint ºi bronz, 10 menþiuni onorifice,
diplome ºi alte premii. A deschis expoziþiile
personale „Impresii despre luminã”, „Right
state of mind”, „Impresii ºi moment”, „Ro-
mânia de poveste”, „Chipuri, locuri ºi în-
chipuiri”, „Labirynth”.

La vernisajul expoziþiei „Printre trestii”
de la Craiova iau parte astãzi dr. Florin Ridi-
che – managerul Muzeului Olteniei, dr. Au-

relian Popescu – ºeful Secþiei de ªtiinþele
Naturii, ºi col. (r.) Mircea Anghel – preºe-
dintele Asociaþiei Române de Artã Fotogra-
ficã „DACICA”, din Craiova. «Expuneri fo-
tografice precum „Zborul”, „În oglindã”,
„Spre înalt”, „Regalitate” impresioneazã
prin diversitatea speciilor prezentate (peli-
cani, cormorani, egrete, vulturi, raþe, gâºte
etc.), precum ºi prin echilibrul între iposta-
zele statice ºi dinamice, între diurn ºi noc-
turn, rezultând o lume mirificã a pãsãrilor

Deltei», precizeazã reprezentanþii muzeului
craiovean, referindu-se la lucrãrile prezen-
tate de artist.

Expoziþia este deschisã publicului pânã pe
data de 3 decembrie, organizatorii integrând-
o în circuitul expoziþional al instituþiei muzea-
le craiovene, putând fi vizitatã de marþi pânã
duminicã, în intervalul orar 9.00-17.00. Pre-
þurile biletelor sunt cele practicate în mod
obiºnuit de muzeul craiovean: 5 lei pentru adulþi
ºi 2,5 lei pentru elevi, studenþi ºi pensionari.

La secþiunea Creaþie, juriul alcã-
tuit din Nicolae Coande, Petriºor
Militaru ºi Silviu Gongonea a avut
de ales dintre 83 de grupaje de po-
ezie înscrise în concurs. Au fost
acordate Premiul TRADEM (în
valoare de 2.000 lei) – Savu Popa
(25 de ani, Ocna Sibiului), Premiul
I (1.500 lei) – Ioana Vintilã (19 ani,
Sibiu), Premiul al II-lea (1.000 lei)
– Anastasia Gavrilovici (21 de ani,
comuna Ipoteºti, judeþul Suceava),
Premiul al III-lea (800 lei) – Elena
Gabriela Crângaºu (17 ani, Medgi-
dia, judeþul Constanþa) ºi Premiul
pentru un autor din Oltenia (800 lei)

Se acordã premiile Concursului Naþional
de Poezie „Traian Demetrescu”

Festivitatea de decernare a premiilor celei de-a XXXVIII-a ediþii a
Concursului Naþional de Poezie „Traian Demetrescu” va avea loc sâmbã-
tã, 5 noiembrie, de la ora 12.00, la Galeria „Vollard” a Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”. Competiþia a avut o secþiune de creaþie ºi una de
traduceri ºi premii constând în bani – peste 11.000 lei –, diplome, pache-
te cu cãrþi ºi publicarea creaþiilor. Evenimentul are loc în cadrul „Sãptã-
mânii TRADEM” (1-5 noiembrie), prilejuitã de împlinirea, la 3 noiem-
brie, a 150 de ani de la naºterea scriitorului Traian Demetrescu.

„Circle of Love”
– spectacol
multimedia la
Teatrul Naþional
din Craiova

Sâmbãtã, 12 noiembrie, ora 18.00, în
Sala Mare a Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova va avea loc specta-
colul multimedia „Circle of Love” – un
show ce combinã într-un mod neconvenþi-
onal muzica reinterpretatã a trupei
britanice Depeche Mode cu o serie de
proiecþii video special realizate pentru a
relata o poveste de dragoste.

«„Circle of Love” prezintã un întreg
ciclu al evenimentelor, de la etapa îndrã-
gostirii la ceartã, despãrþire, cu depresia
aferentã, valurile de suferinþã ºi excesele
de tot felul, pentru a se refugia în final în

– Florin Emilian Dumitru (36 de ani,
Balº).

De asemenea, în cadrul festivi-
tãþii de sâmbãtã vor mai fi înmâna-
te Premiul revistei „Mozaicul” –
Bogdan Istrate (17 ani, Suceava),
Premiul revistei „Egophobia” –
Raluca-Ioana Ialomiþeanu (20 de
ani, Bucureºti), Premiul revistei
„Prãvãlia culturalã” (pravaliacul-
turala.ro) – Cornelius Ioan Drãgan
(35 de ani, Vaslui), toate constând
în pachete cu cãrþi.

La secþiunea Traduceri au intrat
în competiþie 50 de concurenþi care
au avut de tãlmãcit un fragment din

jurnalul „Intim” al lui Traian Deme-
trescu, în cinci limbi de circulaþie
internaþionalã. Juriul a fost alcãtuit
din Eleanor Mircea (limba englezã),
Mihaela Baba (limba francezã), Ele-
na Pîrvu (limba italianã), Cosmin
Dragoste (limba germanã) ºi Oana
Duþã (limba spaniolã).

La Limba englezã au fost acor-
date Premiul I – Raluca-Ana Pra-
hoveanu (37 de ani, Braºov), Pre-
miul al II-lea – Monica Manolachi
(40 de ani, Bucureºti), Premiul al
III-lea – Ivona Berceanu (34 de ani,
Bucureºti). La limba francezã:
Premiul I – Maria Gavrilovici (22
de ani, comuna Ipoteºti, judeþul
Suceava), Premiul al II-lea – Nico-
leta Andreea Ghergu (24 de ani,
Craiova), Premiul al III-lea – Eliza
Biþã (38 ani, Bucureºti). La limba
spaniolã: Premiul I – Roxana Ilie
(25 de ani, Craiova), Premiul al II-
lea – Nicoleta Andreea Ghergu (24
de ani, Craiova), Premiul al III-lea

– Ozana Ciobanu (18 ani, Sucea-
va). La limba italianã: Premiul I –
Mircea Alexandru Stan (20 de ani,
Craiova), Premiul al II-lea – Ana-
Maria Lorena Tudor (20 de ani,
Craiova), Premiul al III-lea – Bian-
ca Dulgheru (16 ani, comuna Tãl-
paº, sat Soceni, judeþul Dolj). La
limba germanã: Premiul I – Ro-
xana Ilie (25 de ani, Craiova), Pre-
miul al II-lea – Cezar-Florin Ciobî-

cã (45 de ani, Botoºani), Premiul al
III-lea – Adina Ailoaiei (23 ani, Su-
ceava). De asemenea, pentru tra-
ducerile realizate au mai fost acor-
date douã diplome de excelenþã:
Luca Cipolla (40 de ani, Italia) ºi
Renate Muller (59 de ani, Germa-
nia). La aceastã secþiune a concur-
sului, Premiul I a fost în valoare de
500 lei, Premiul al II-lea – 300 lei,
iar Premiul al III-lea – 200 lei.

lumina speranþei ºi pasiunea unui nou
început», precizeazã organizatorii. Filmul
a fost realizat de Mihai Georgiadi, iar
personajele au fost interpretate de actorii
Cãlina Epuran, Florian Ghimpu, Ana
Udroiu ºi Silvian Vâlcu. Regia îi aparþine
lui Florian Ghimpu, iar conceptul ºi
producþia întregului spectacol, lui Petre
Marinescu.

Biletele s-au pus în vânzare la Agenþia
teatrului (tel. 0251.413.677) ºi în reþeaua
EVENTIM ºi au preþurile de 40 lei (catego-
ria I), 30 lei (categoria II) ºi 20 lei (pen-
tru studenþi).
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Reprezentanþii Rusiei ºi UE
vor discuta despre situaþia tero-
riºtilor strãini cu ocazia consul-
tãrilor programate sã aibã loc în
luna noiembrie, a anunþat Oleg
Syromolotov, adjunctul minis-
trului rus de Externe, citat de
agenþia de ºtiri Tass. În ceea ce
priveºte agenda consultãrilor,
Syromolotov a declarat cã “în
primul rând este vorba comba-
terea terorismului în lume, situa-
þia cu teroriºtii strãini, problema
contracarãrii extremismului vio-
lent ºi alte chestiuni”.  Cele douã
pãrþi ar urma sã discute ºi de-

Canada va primi, în anul 2017,
300.000 de imigranþi,
în contextul crizei
demografice

Guvernul Canadei a decis sã
primeascã 300.000 de imigranþi
în cursul anului 2017, în scopul
stimulãrii creºterii economice pe
fondul îmbãtrânirii populaþiei,
anunþã John McCallum, minis-
trul canadian pentru Migraþie,
Refugiaþi ºi Cetãþenie, citat de
site-ul postului CBC. Într-o con-
ferinþã de presã organizatã dupã
prezentarea raportului anual în
Parlament, John McCallum a ex-
plicat cã noul nivel, stabilit la
300.000 de imigranþi, reprezintã
“baza viitoarei creºteri economi-
ce” a Canadei. În perioada 2011-
2015, Canada a avut planuri de
acceptare a câte 260.000 de imi-
granþi anual, dar pentru 2017 s-a
fixat cifra de 300.000, McCallum
argumentând cã sunt “circum-
stanþe speciale” din cauza crizei
siriene. Acest nivel va constitui
baza permanentã în urmãtorii ani.
În cadrul planului, sunt cãutaþi
în principal imigranþi calificaþi,
în contextul deficitului de forþã
de muncã în unele sectoare eco-
nomice. Consiliul Economic re-
comandase Guvernului de la Ot-
tawa sã accepte câte 450.000 de
imigranþi în urmãtorii cinci ani,
dar John McCallum a stabilit ni-
velul la 300.000. “Acea cifrã este
de luat în considerare cândva în
viitor, dar în mod sigur nu în
2017”, a precizat el. Problema
imigraþiei genereazã ample pole-
mici în Canada, în contextul în
care rata ºomajului este ridicatã.
De asemenea, existã semne de în-
trebare privind capacitãþile de
integrare a imigranþilor în noile
comunitãþi. “Integrarea se desfã-
ºoarã bine ºi cred cã putem învã-
þa sã o facem ºi mai bine”, a spus
McCallum. Kevin Lamoureux, se-
cretarul parlamentar pentru Re-
laþia cu Guvernul, a argumentat
cã imigranþii nu doar cã acoperã
locuri de muncã rãmase acum va-
cante, ci contribuie ºi la dezvol-
tarea economicã la nivel regio-
nal, precum ºi la configurarea
socialã a comunitãþilor. “Imigra-
þia joacã un rol esenþial pentru
viitorul Canadei, mai ales în re-
giunile în care riscurile depopu-
lãrii sunt reale”, a argumentat el.
Canada se confruntã cu o crizã
demograficã, pe fondul îmbãtrâ-
nirii populaþiei.

Turcia va achiziþiona încã 24
de avioane multirol invizibile
pe radar de tip Lockheed F-35

Ministrul turc al Apãrãrii,
Fikri Isik, a anunþat cã Turcia
urmeazã sã achiziþioneze alte 24
de avioane multirol invizibile pe
radar de tip Lockheed F-35, pri-
mele aeronave de acest fel ur-
mând sã fie livrate Turciei în anul
2018. Subsecretariatul pentru
Industria Apãrãrii a comunicat
sãptãmâna trecutã cã Ankara a
decis sã achiziþioneze o a doua
tranºã de avioane F-35, farã a
preciza numãrul aparatelor ce ar
urma sã fie comandate. Turcia a
plasat prima comandã pentru
avioane F-35 în anul 2014 ºi ur-
mãreºte sã ajungã la un total de
100 de aeronave de acest tip, a
precizat Subsecretariatul. Anka-
ra se aºteaptã sã primeascã pri-
mele avioane de tip F-35 în cur-
sul anului 2018.

România este statul european cu cel mai mare
numãr de emigranþi aflaþi în închisorile din UE,
în timp ce þara cu cel mai mare numãr de deþi-
nuþi în interiorul Blocului comunitar este Maroc.
Totuºi, Lituania ocupã primul loc în ceea ce pri-
veºte procentajul de infractori aflaþi în detenþie
în închisorile din UE din totalul de emigranþi ai
acestei þãri în comunitatea europeanã. O echipã
internaþionalã de jurnaliºti a colectat date de la
25 de state pentru a prezenta aceste statistici
pentru fiecare þarã UE în afarã de Croaþia, Malta
ºi Cipru. n ceea ce priveºte numãrul de deþinuþi
în închisorile din UE, Marocul ocupã primul loc
(11.700), urmat de România (11.511), Albania
(5.722), Turcia (4.798) ºi Polonia (4.449). Aces-
tea sunt date din anul 2015 (2014, în cazul Fran-
þei) ºi prezintã un numãr estimat, nu un numãr
precis, întrucât multe state au utilizat diferite
metode pentru a obþine aceste informaþii. În cele
mai multe dintre cazuri, românii sunt condam-

Muntenegru gãzduieºte cel mai
vast exerciþiu NATO efectuat vreo-
datã pe teritoriul statului balcanic, pe
fondul acuzaþiilor cã Rusia s-ar afla
în spatele unei recente tentative de
loviturã de stat, destinatã a împiedi-
ca aderarea þãrii muntenegrene la
Alianþa Nord-Atlanticã. Un exerciþiu
militar multilateral intitulat “Munte-
negru 2016”, la care vor participa
militari din 32 de state membre ºi
partenere ale Alianþei Nord- Atlanti-
ce, a înceut luni în capitala Podgori-
ca. Potrivit Guvernului muntene-
grean, în cadrul acestui exerciþiu
militar vor participa aproximativ 680
de militari. Vor fi prezente trupe mi-
litare din state precum Albania, Aus-
tria, Azerbaidjan, Belgia, Bosnia,
Croaþia, Finlanda, Macedonia, Ro-
mânia, Georgia, Isra-
el, Serbia, Slovenia,
Spania, Ucraina ºi
SUA. Exerciþiile mili-
tare simuleazã reac-
þia în faþa unor inci-
dente chimice ºi inun-
daþii ce ar putea afec-
ta populaþia civilã ºi
infrastructura criticã.
Acestea au fost efec-
tuate în oraºul Niksic
ºi în apropierea aces-
tuia. Duško Marko-

Vladimir Putin, preºedintele Ru-
siei, a declarat în mod unilateral
“pauzã umanitarã” de zece ore
pentru ziua de vineri, în oraºul si-
rian Alep, au comunicat oficiali
ruºi. “A fost luatã decizia intro-
ducerii unei pauze umanitare în
Alep, pentru ziua de 4 noiembrie,
de la ora localã 9:00 la 19:00”, a
declarat ieri Valery Gerasimov,
ªeful Statului Major General al
Rusiei. Armistiþiul are loc ca ur-
mare a intensificãrii conflictelor în
oraºul sirian. Rebelii sirieni, inclu-
siv unele grupãri islamiste, au de-
clanºat o contraofensivã care are

Rusia ºi UE vor discuta despre acþiunile antiteroriste, în specialRusia ºi UE vor discuta despre acþiunile antiteroriste, în specialRusia ºi UE vor discuta despre acþiunile antiteroriste, în specialRusia ºi UE vor discuta despre acþiunile antiteroriste, în specialRusia ºi UE vor discuta despre acþiunile antiteroriste, în special
problema combatanþilor strãiniproblema combatanþilor strãiniproblema combatanþilor strãiniproblema combatanþilor strãiniproblema combatanþilor strãini

spre problema controlului miº-
cãrilor combatanþilor strãini.
Vladimir Chizhov, ambasadorul
Rusiei la UE, a declarat cã ur-
mãtoare rundã a discuþiilor UE-
Rusia urmeazã sã aibã loc la
Moscova, în luna noiembrie. La
consultãri vor lua parte Pedro
Serrano, adjunctul secretarul
general al Serviciului de Acþiu-
ne Externã ºi Gilles de Kercho-
ve, coordonatorul pentru anti-
terorism din partea Uniunii Eu-
ropene, iar Oleg Syromolotov,
adjunctul ministrului rus de Ex-
terne, va reprezenta Rusia.

Preºedintele rus, Vladimir Putin declarã
“pauzã umanitarã” în Alep timp de 10 ore

drept obiectiv sã spargã asediul
asupra zonei de est a oraºului
Alep, impus de forþele loiale regi-
mului Assad. Peste 15 civili au
murit, iar alþi 280 au fost rãniþi, în
urma bombardamentului efectuat
de rebeli asupra zonei de vest a
Alepului, aflatã sub control guver-
namental. În luna octombrie a
avut loc un alt armistiþiu umanitar
de 11 ore anunþat de Moscova,
pentru a le permite civililor ºi re-
belilor sã pãrãseascã oraºul sirian
Alep. Armistiþiul era iniþial progra-
mat sã dureze opt ore, însã a fost
ulterior prelungit cu alte trei ore,

iar Putin s-a arãtat
dispus sã extindã
durata armistiþiu-
lui. Deºi Rusia a
anunþat cã armis-
tiþiul umanitar in-
stituit la Alep a
fost prelungit apoi
cu 24 de ore, po-
trivit relatãrilor,
unele coridoare de
evacuare a popula-
þiei ar fi fost vizate
de focuri de armã,
pãrþile combatante
acuzându-se reci-
proc de încãlcarea
pauzei umanitare.

Exerciþiu de mare amploare al NATO, organizat
în Muntenegru, pe fondul tensiunilor cu Rusia

viæ, vicepremierul Muntenegrului, a
numit amplul exerciþiu “un moment
important pentru statul muntene-
grean”, ce dovedeºte încã o datã cã
mica þarã adriaticã este pregãtitã sã
devinã membru al alianþei occiden-
tale. Exerciþiul NATO are loc numai
douã sãptãmâni dupã o presupusã
tentativã de loviturã de stat, ce a fost
dejucatã în ziua alegerilor, pe 16 oc-
tombrie. Oficialii din Muntenegru au
susþinut cã Rusia ar fi avut un rol în
cadrul acestei tentative de loviturã de
stat, având intenþia de a împiedica
aderarea statului adriatic la NATO.
Relaþiile diplomatice dintre Podgori-
ca ºi Rusia s-au redus din martie
2014, de când Muntenegru s-a alã-
turat sancþiunilor Uniunii Europene
impuse Rusiei.

România,  statul european cu cel mai mare
numãr de emigranþi aflaþi în închisorile din UE

naþi în UE pentru infracþiuni neînsemnate, cum
ar fi furturi din magazine, spargeri ºi furturi din
buzunare. “În Germania, aproximativ 60 la sutã
dintre români sunt în închisoare din cauza fur-
turilor ºi acest lucru este destul de neobiºnuit -
majoritatea oamenilor se aflã în detenþie în urma
unor delicte violente ºi jafuri”, a declarat Chris-
tian Walburg, doctor în ªtiinþe Infracþionale la
Universitatea Wilhelm din oraºul german Mun-
ster. Majoritatea cetãþenilor români condamnaþi
sunt sãraci ºi mulþi sunt discriminaþi acasã ºi în
afara þãrii, subliniazã EU Observer. Mulþi dintre
ei comit, de asemenea, aceeaºi infracþiune de mai
multe ori - ceea ce înseamnã cã se întorc de-
seori la închisoare pentru o serie de incidente
minore. Cu toate acestea, existã bande de ro-
mâni implicate în activitãþi de fraudã online, tra-
fic de fiinþe umane ºi furt din ATM-uri, mai co-
menteazã sursa citatã. Potrivit datelor oficiale,
2,9 milioane de români locuiesc în afara þãrii lor

în UE. În Italia de aflã cel mai mare numãr de
cetãþeni români, peste un milion, precum ºi cel
mai mare numãr de deþinuþi români. În închiso-
rile din Italia, timp de 10 ani pânã în 2015, româ-
nii erau cea mai numeroasã naþionalitate, însã în
2016 numãrul lor a scãzut de la 2.893 la 2.825.
“Aceasta este pentru prima oarã când valorile nu
cresc. De ce?”, întreabã Patrizio Gonnella, pre-
ºedintele asociaþiei Antigone, o organizaþie care
militeazã pentru protejarea drepturilor civile.
“Sunt românii mai integraþi în Italia? Nu cred.
Comit mai puþine infracþiuni? Nu cred. Poliþia ºi
sistemul juridic se concenteazã acum pe un alt
tip de ameninþare. Acum trebuie sã facem faþã
terorismului. (...)”, a mai spus el. Din iunie 2015
pânã în iunie 2016 cei mai mulþi deþinuþi strãini
din Italia, precum ºi din UE, sunt marocani. “Pre-
siunea acþiunilor teroriste ale Stat Islamic va
schimba prejudecata care îi vizeazã pe români”,
spune Gonnella.
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Labirintul:
Încercãrile focului

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:15

Labirintul: Încercãrile focului
este al doilea capitol din saga
Labirintul. Thomas (Dylan
O’Brien) ºi prietenii sãi din
Luminiº se confruntã cu cea
mai mare provocare de pânã
acum: cãutarea indiciilor referi-
toare la misterioasa ºi puterni-
ca organizaþie WCKD. Cãlãtoria
lor îi poartã într-un peisaj pãrã-
sit plin de obstacole...

Misionarul misterios

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora 20:30

Însetat de rãzbunare ºi dornic
sã facã dreptate, Dolph Lun-
dgren este regizorul, scenaris-
tul ºi actorul principal al aces-
tui western modern, plin de
acþiune ºi absolut nãucitor.
Când Ryder, un strãin miste-
rios care are de reglat niºte
conturi, apare pe neaºteptate
într-un orãºel, el va schimba
pentru totdeauna viaþa locuito-
rilor de aici, prinºi sub mâna de
fier a unui tiran local. Înarmat
cu Biblia, motocicleta ºi setea
sa de rãzbunare...

Arma biologicã

Se difuzeazã la Prima Tv, ora  20:30

Rãzboiul rece s-a sfârºit, ºi
guvernul Rusiei s-a hotãrât sã
scape de armele biologice
mortale returnându-le celor de
la care le-au furat. Matt Hen-
dricks este un ofiþer al forþelor
speciale americane care pri-
meºte misiunea dificilã de a
prelua ºi a transporta armele
biologice în Statele Unite. El
trebuie sã ia recipientele cu
viruºi ºi sã le aducã la bordul
unui submarin...

JOI - 3 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:40 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 Ediþie specialã (R)
11:25 Ediþie specialã (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Superconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Pirineii
18:00 Lozul cel mare
18:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 Superconsumatorul (R)
00:35 TVR 60 - Portret de secol
01:35 Perfect imperfect (R)
02:50 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 5 minute de istorie
08:10 Dimineaþa de sport
09:30 Pledez pentru Tine(ri)
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:45 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 TVR 60 - Generaþiile TVR

(R)
15:55 Auzul e un dar. Nu-l ignora!
16:00 Destine ca-n filme
17:00 În vizor, România
18:00 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
18:35 TVR60 - filler
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 TVR 60 - Portret de secol
21:10 Muzica destinului
1998, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:10 Conspiraþia mondialã
2008, Marea Britanie, Dramã
00:45 5 minute de istorie
00:50 TVR60 - filler
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei
01:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
02:25 Naturã ºi aventurã (R)
02:50 TVR 60 - Portret de secol (R)
03:40 În vizor, România (R)

TVR 2

07:30 Secretul lui Adaline
09:20 Star Wars: Trezirea Forþei
11:40 Omul-Furnicã
13:35 Scooby-Doo ºi monstrul

de pe Lunã
14:55 Rugul aprins
16:25 Autorii anonimi
18:00 Carol
20:00 Marea singurãtate
21:00 Cum sa fii o persoanã

normalã
22:25 Labirintul: Încercãrile

focului
00:40 Weekend
02:20 Poveste adevãratã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:00 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:00 Fotbal UEL: FC Zurich –

FC Steaua Bucureºti
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
01:30 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
03:00 Poveºti de groazã

americane
2011, SUA, Dramã, Horror,

Mister
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile PROTV

PRO TV

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

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

(R)
02:45 State de Romania (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

07:00 Ultima aventurã (R)
09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Model de la Paris (R)
14:45 Zborul 93 (R)
16:45 La bloc
19:00 Viaþa începe la 17 ani
20:30 Misionarul misterios
22:30 Seducþie
00:30 Iluzie americanã
02:30 Cine A.M.
06:15 Stuart Little (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Camelot
2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,
Fantastic, Istoric

02:00 Observator (R)
02:45 Observator special (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

bine
20:30 Arma biologicã
2000, Canada, Acþiune
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Arma biologicã (R)
2000, Canada, Acþiune
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

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

League: Steaua - Zurich
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 Fotbal UEL: FC Zurich -

FC Steaua Bucureºti
22:00 Fight Night: Greu de ucis!
22:50 Fotbal UEL: FC Zurich -

FC Steaua Bucureºti
23:00 Fight Night: Greu de ucis!
00:00 Fotbal UEL: FC Zurich -

FC Steaua Bucureºti
01:00 Fotbal UEL: FC Zurich -

FC Steaua Bucureºti

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnorat

cu averse
joi, 3 noiembrie - max: 11°C - min: 1°C

$
1 EURO ........................... 4,5040 ............. 45040
1 lirã sterlinã................................4,9873....................59873

1 dolar SUA.......................4,0652........40652
1 g AUR (preþ în lei)........169,3857.....1693857

Cursul pieþei valutare din 3 noiembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

ªCOALA Gimnaziala Do-
breºti, cu sediul în comuna Do-
breºti, str. Principalã, nr. 9, ju-
deþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei
contractuale temporar vacan-
te de: Muncitor calificat, treap-
ta profesionalã II: 1 post, con-
form HG 286/23.03.2011. Con-
cursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de
18.11.2016, ora 10.00, Proba
interviu în data de 18.11.2016,
ora 13.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: Studii medii; Vechime
3 ani. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la con-
curs în termen de 5 zile lucrã-
toare de la publicarea anunþu-
lui în Monitorul Oficial, Partea
a III-a la sediul instituþiei. Relaþii
suplimentare la sediul institu-
þiei, persoanã de contact: Dimu
Alina, telefon:  0760.29.19.25.

Primãria comunei Carau-
la, judeþul Dolj, cu sediul în co-
muna Caraula, judetul Dolj,
str. Craiovei nr. 142, cod fiscal
4711421, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale vacante de asistent
medical comunitar  debutant
– 1 post , conform HG nr. 286/
2011 republicatã, modificatã ºi
completatã cu HG 1027/2014.
Concursul se va desfãºura
astfel - Proba scrisã în data de
25 .11.2016, ora 9.00 - Proba
interviu în data de  25.11.2016,
ora 14.00. Pentru participarea
la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii -Condiþii prevãzute de
HG nr. 286/2011 republicatã,
modificatã ºi completatã cu
HG 1027/2014. - Studii de
Scoala postlicealã sanitarã
sau echivalentã ori studii
postliceale prin echivalare
conform HG nr. 797/1997 pri-
vind echivalarea studiilor ab-
solvenþilor liceelor sanitare.
Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrãtoa-
re de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul pri-
mãriei, situat în comuna Ca-
raula, judeþul Dolj, str. Craio-
vei nr. 142. Relaþii suplimen-
tare la sediul Primãriei Carau-
la, persoanã de contact Bu-
toi Paula, telefon ºi fax
0251369772, e-mail paula.bu-
toi74@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

OFERTE DE SERVICI
Creºtin iubitor de Dum-
nezeu ºi oameni, caut
sã angajez asistentã
personalã pentru dife-
rite activitãþi nevinova-
te. Persoana cãutatã
este sincerã, veganã
sau vegetarianã, nu se
aflã sub controlul nici-
unui om, nu a avut nici-
odatã relaþii intime cu
cineva ºi doreºte sã se
pãstreze astfel pânã la
o eventualã cãsãtorie.
De preferinþã sã aibã
pânã în 45 de ani ºi sã
cunoascã cel puþin o
limbã strãinã. Este im-
perios necesar sã ºtie
sã gãteascã sau sã-ºi
doreascã sã înveþe cât
mai repede. Mulþu-
mesc anticipat! Telefon
mobil: 0766/130.988.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã în-
cepãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

Angajez la marginea
Craiovei la scos þelinã
rãdãcini cu cazmaua,
1500 RON / lunar – ne-
cesitã bicicletã. Tele-
fon: 0727/714.184.
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru curãþe-
nie, menaj, îngrijire bã-
trân. Telefon: 0767/
323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 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.
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APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj
– 1820 mp. Informaþii.
Telefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. 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 întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

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 impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 4 gropi în cimiti-
rul Romaneºti- Craio-
va. Telefon: 0744/
846.895.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.



14 / cuvântul libertãþii joi, 3 noiembrie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 3 noiembrie 2016

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã pen-
tru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.

Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

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

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.
Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate, confortabil în
zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negociabil.
Telefon: 0767/008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Te-
lefon: 0726/230.679.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez spaþiu comer-
cial 145 mp pentru ac-
tivitate medicalã în Vâl-
cea, str. Calea lui Tra-
ian lângã Spitalul Ju-
deþean. Telefon: 0734/
877.885.

MATRIMONIALE
Domn de la þarã su-
flet bun doresc
doamnã sã fim uniþi
câte zile vom avea,
vârsta 60-72 ani. Te-
lefon: 0787/ 724.
894; 0251/ 458.472.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãici i
(vis-a-vis de Elec-
tr ica) unde gãsiþ i
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

DECESE
Fiicele Jeana ºi Tudo-
riþa profund îndurerate
anunþã decesul celei ce
a fost mamã deosebitã
ªTEFANA PÎRVULES-
CU. Înmormântarea
are loc azi, 3.11.2016,
în Viiºoara Micã. Dum-
nezeu so o odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
CONDOLEANÞE
Cuscrii, copii ºi nepo-
þii sunt alãturi de Sili
în aceste momente
grele pricinuite de
trecerea în nefiinþã a
mamei sale ºi transmit
sincere condoleanþe!
Dumnezeu sã o odih-
neascã în pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Învinsã la scor în urmã cu douã sãptãmâni (0-4),
Manchester City s-a revanºat cu stil în faþa Barcelo-
nei, reuºind sã se impunã cu 3-1, marþi searã, la ca-
pãtul unui joc disputat într-un ritm electrizant, cu faze
desprinse parcã de pe “play-station”. Eroul gazdelor
a fost neamþul cu origini turce, Ilkay Gundogan, au-
tor al unei duble, în minutele 39 ºi 74. Reuºita serii i-
a aprþinut însã coechipierului sãu, belgianul Kevin De
Bruyne, care a perforat butul catalan dintr-o loviturã
liberã (59). ªi totul dupã ce Barca deschisese scorul,
prin Messi (21), servit ca la manual de Neymar. La 2-
1, vizitatorii, veniþi în Insulã fãrã câteva piese de bazã,
numindu-i aici pe Iniesta, Pique ºi Jordi Alba (acci-
dentaþi), au avut o barã transversalã, semnatã de portu-
ghezul Andre Gomes.

“Tocmai am bãtut cea mai bunã echipã din lume.
Astãzi am jucat în mod diferit. Am jucat cu baloane
lungi deoarece nu suntem încã pregãtiþi sã þinem min-
gea ºi sã jucãm la fel ca ei. Ei joacã aºa de 25 de ani.
Noi încercãm de trei sau patru luni sã jucãm într-un
alt stil. Dacã vorbim de întregul meci, în primele 38
de minute nu am putut concura cu cea mai bunã echi-
pã. Aveau 1-0 ºi noi eram în bucluc. Au avut ºanse de
a marca al doilea gol, iar dacã o fãceau, meciul ar fi
fost terminat. Golul cu care am egalat ne-a schimbat
starea de spirit, iar repriza a doua a fost ceva diferit.
I-am vãzut pe jucãtorii mei optimiºti, au ºtiut cã au
trecut peste momentul lor mai slab. Acum, vor realiza
cã au învins cea mai bunã echipã din lume. Generaþii-
le viitoare vor vedea asta ºi vor ºti cã trebuie sã o facã
din nou. Acesta este progresul”, adeclarat tehnicianul
lui City, Pep Guardiola, cel care scria istorie la cârma
Barcei între 2008 ºi 2012, cucerind 14 trofee.

City – Barca,City – Barca,City – Barca,City – Barca,City – Barca,
ce spectacol sublim!ce spectacol sublim!ce spectacol sublim!ce spectacol sublim!ce spectacol sublim!
Britanicii au oprit toate punctele acasã,  rãzbunând astfel corecþia

suferitã în tur. Ce au spus cei doi tehnicieni

GRUPA A: Ludogoreþ – Arsenal
2-3 (Jonathan Cafu 12, Keºeru 15 / G.
Xhaka 20, Giroud 41, Ozil 87), FC Ba-
sel – Paris SG 1-2 (Zuffi 76 / Matuidi
43, Meunier 90).
Clasament: 1. Arsenal 10p, 2. PSG

10p, 3. Ludogoreþ 1p, 4. Basel 1p.
Etapa viitoare: Arsenal – PSG,

Ludogoreþ – Basel.

GRUPA B: Beºiktaº – Napoli 1-1
(Quaresma 78 pen. / Hamsik 82), Ben-
fica – Dinamo Kiev 1-0 (E. Salvio 45+2
pen.).
Clasament: 1. Napoli 7p, 2. Benfi-

ca 7p, 3. Beºiktaº 6p, 4. Kiev 1p.
Etapa viitoare: Beºiktaº – Benfi-

ca, Napoli – Dinamo Kiev.

GRUPA C: Monchengladbach –
Celtic 1-1 (Stindl 32 / Dembele 76
pen.), Manchester City – Barcelona
3-1 (Gundogan 39, 74, De Bruyne 51
/ Messi 21).
Clasament: 1. Barcelona 9p, 2. City

7p, 3. Monchengladbach 4p, 4. Cel-
tic 2p.

Rezultatele complete înregistrate marþi

În faza urmãtoare a competiþiei se calificã primele douã clasate din
fiecare grupã, în timp ce ocupantele poziþiilor trei vor continua în

cealaltã întrecere continentalã, Liga Europa.

Etapa viitoare: Celtic – Barcelona,
Monchengladbach – City.

GRUPA D: Atletico Madrid – Ros-
tov 2-1 (Griezmann 28, 90+3 / Azmoun
30), Eindhoven – Bayern Munchen
1-2  (Arias 14 / Lewandowski 34 pen.,
73).
Clasament: 1. Atletico 12p, 2. Ba-

yern 9p, 3. Eindhoven 1p, 4. Rostov
1p.

Etapa viitoare: Rostov – Bayern,
Atletico – Eindhoven.

Miercuri, dupã închiderea ediþiei
GRUPA E: Monaco (5p) – ÞSKA

Moscova (2p), Tottenham (4p) – Le-
verkusen (3p).

GRUPA F: Dotmund (7p) – Spor-
ting Lisabona (3p), Legia Varºovia
(0p) – Real Madrid (7p).

GRUPA G: FC Copenhaga (4p) –
Leicester (9p), FC Porto (4p) – Bru-
ges (0p).

GRUPA H: Sevilla (7p) – Dinamo
Zagreb (0p), Juventus (7p) – Lyon
(3p).

De partea cealaltã, Luis Enrique a afirmat: “Pânã la
primul gol al lui City, am jucat cele mai bune 40 de
minute pe care le-am disputat la un asemenea nivel
împotriva unui rival de înaltã calitate. Apoi am avut o
perioadã mai slabã, nu am mai putut controla jocul în
acelaºi fel, din cauza erorilor pe care le-am fãcut, dar
ºi din cauza presiunii adversarilor. City a jucat foarte
bine ºi a pus presiune cu agresivitate, forþându-ne sã
facem mai multe greºeli, de care au profitat apoi”.

Keºeru dã gol lui Arsenal, dar la final decepþie
La Sofia, Ludogoreþ a avut un început de vis cu

Arsenal. Keºeru a marcat pentru 2-0 la capãtul pri-
mului sfert de orã, însã londonezii au revenit, au ega-
lat pânã la pauzã, pentru ca în minutul 87 sã mar-
cheze chiar golul victoriei, prin Mesut Ozil. Keºeru
a jucat pânã în minutul 80, în vreme ce Moþi, celãlalt
român din tabãra bulgarã, a fost integralist. Andrei
Prepeliþã a fost ºi mai aproape de un rezultat mare.
În angrenajul lui Rostov din prelungirile primei re-
prize ale disputei de la Madrid, cu Atletico, fostul
craiovean a asistat la reuºita lui Griezmann din pre-
lungiri (1-2). La Napoli, care a remizat în Turcia, cu
Beºiktaº (1-1), Vlad Chiricheº a rãmas pe banca de
rezerve. Din Olanda, naþionala a primit un nou aver-
tisment în perspectiva partidei cu Polonia, din ca-
drul preliminariilor CE 2018, partidã programatã în
11 noiembrie. Lewandowski a înscris ambele reuºi-
te ale unei victorii reuºite de Bayern contra lui Ein-
dhoven (2-1). În plus, atacantul a lovit în trei rân-
duri ºi barele porþii batave. Cu aceste reuºite, Le-
wandowski a ajuns la 19 goluri marcate în 18 parti-
de pe care le-a jucat în acest sezon.

Conducerea clubului CSO
Filiaºi a anunþat, marþi searã,
întreruperea contractului cu
antrenorul Gigi Ciurea, care a
primit o ofertã bunã de peste
hotare, din Arabia Sauditã, ºi
este decis sã-i dea curs.

„Nu ne-a picat bine când am
auzit cã are o ofertã din Arabia
Sauditã, dar nu ne puteam
opune când e vorba despre
binele lui Gigi Ciurea, un

Gigi Ciurea pãrãseºte Filiaºiul
pentru un angajament în Golf

antrenor pe care-l respectãm ºi
care ne-a ajutat mult. Deja am
demarat discuþii cu mai mulþi
tehnicieni ºi vom numi în
curând pe cineva la cârma
echipei”, a declarat preºedintele
Florin Spânu, conform site-ului
oficial al grupãrii filieºene.

Ciurea lasã Filiaºiul pe locul
9 în Seria 3 a Ligii a III-a, cu
12 puncte strânse dupã 9
meciuri.

GRUPA A
Fenerbahce (4p) – Manchester

Utd (6p)
Zorya Luhansk (1p) – Feyenoord

(6p)

GRUPA B
Astana (1p) – Olympiakos (6p)
APOEL Nicosia (6p) – Young

Boys (4p)

GRUPA C
Qabala (0p) – St. Etienne (5p)
Anderlecht (5p) – Mainz (5p)

GRUPA D
Zenit (9p) – Dundalk (4p)
Maccabi Tel Aviv (3p) – AZ

Alkmaar (1p)

GRUPA E
Austria Viena (5p) – AS Roma

(5p)
Astra (3p) – Viktoria Plzen (2p)

GRUPA F
Bilbao (3p) – Genk (6p)
Sassuolo (4p) – Rapid Viena (4p)

DIGI SPORT 2
9:00 – TENIS (F) – Turneul de la Zhuhai: ziua a

3-a / 12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Paris: ziua
a 4-a.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC

CSU Sibiu – BCM U Piteºti / 21:00 – BASCHET
(M) – Euroliga: Olympiacos Pireu – ÞSKA Mosco-
va.

DIGI SPORT 4
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Zhuhai: ziua a

3-a / 22:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Real
Madrid – Galatasaray.

DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Astra –

Viktoria Plzen, FC Zurich – Steaua / 1:30 – HO-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
CHEI – NHL: Chicago Blackhawks – Colorado
Avalanche.

DOLCE SPORT 2
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

Astana – Olympiakos, Fenerbahce – Manchester
United, Southampton – Inter.

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

Viena – AS Roma, Villarreal – Osmanlispor.
DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Zenit –

Dundalk, Ajax – Celta Vigo.
EUROSPORT 1
7:30, 8:30, 12:30 – SNOOKER.
PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FC Zurich – Steaua.

LIGA EUROPA – GRUPE – ETAPA A 4-A

GRUPA G
Ajax (7p) – Celta Vigo (5p)
Panathinaikos (1p) – Standard

Liege (2p)

GRUPA H
Gent (4p) – ªahtior Doneþk (9p)
Braga (2p) – Konyaspor (1p)

GRUPA I
Schalke (9p) – Krasnodar (6p)
Nice (3p) – Salzburg (0p)

GRUPA J
Fiorentina (7p) – Slovan Liverec

(1p)
PAOK Salonic (4p) – Qarabag

(4p)

GRUPA K
Sparta Praga (6p) – Hapoel Beer

Sheva (4p)
Southampton (4p) – Inter Milano

(3p)

GRUPA L
FC Zurich (4p) – Steaua (2p)
Villarreal (5p) – Osmanlispor (4p)

Cu excepþia partidei Astana – Olympiakos, care va debuta la ora 18:00,
restul încleºtãrilor din grupele A-F încep la ora 20:00, în vreme ce

disputele din grupele G-L iau startul la 22:05.
În faza urmãtoare se calificã primele douã clasate.

Astãzi
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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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Reînfiinþatã în 2013 din asocie-
rea dintre municipalitate, Clubul
Sportiv ºi câþiva acþionari, echipa
de fotbal CS Universitatea Craio-
va are de acum alãturi, oficial, ºi
instituþia sub a cãrei egidã a luat
naºtere în 1948 ºi al cãrui nume
avea sã-l poarte, Universitatea din
Craiova. În Sala Albastrã a Univer-
sitãþii s-a semnat parteneriatul în-
tre  clubul craiovean ºi instituþia
de învãþãmânt superior, eveniment
catalogat de cei prezenþi ca o re-
venire la origini a ªtiinþei. În des-
chidere a rãsunat imnul academic
„Gaudeamus igitur”, iar motto-ul
evenimentului a fost: „Continuãm
o tradiþie universitarã de succes”.

Prin acest act, colaborarea din-
tre cele douã entitãþi-simbol ale Bã-
niei va reintra pe fãgaºul normalitã-
þii. Universitatea Craiova, singurul
club care poate purta aceastã de-
numire potrivit protocolului, va asi-

gura internshipuri pentru studenþi
atât în zona sportivã, cât ºi în de-
partamentul economic, de comu-
nicare, juridic, IT, adicã la toate ni-
velurile care trebuie sã edifice o in-
stituþie. Clubul de fotbal pune la dis-
poziþia studenþilor infrastructura
sportivã ºi personalul calificat. Tot-
odatã, cele douã instituþii vor de-
mara proiecte comune în beneficiul
studenþilor ºi al tuturor celor impli-
caþi în fenomenul fotbalistic.

Au participat la acþiune sportivi,
antrenori ºi conducãtori care fac
parte din istoria ªtiinþei, în frunte
cu componenþii Craiovei Maxima,
evenimentul fiind onorat ºi de soþia
regretatului Corneliu Andrei Stroe,
preºedintele de legendã al Universi-
tãþii. Protocolul a fost semnat din
partea cealor douã entitãþi de pro-
fesorul universitar doctor Cezar
Spânu - rectorul Universitãþii din
Craiova, ºi de managerul general al
clubului din Bãnie, Marcel Popes-
cu. Cei doi au þinut discursuri de-
spre însemnãtatea acestei asocieri,
evocând momente glorioase din is-
toria echipei de fotbal,  aflatã dece-
nii la rând sub „patronajul” Univer-

1. Steaua 14 9 3 2 20-10 30
2. Craiova 14 8 3 3 21-15 27
3. Viitorul 14 8 2 4 18-14 26
4. Botoºani 14 7 2 5 23-15 23
5. Gaz Metan 14 6 5 3 18-15 23
6. CFR Cluj 14 7 5 2 25-12 20
7. Dinamo 14 5 5 4 24-16 20
8. Pandurii 14 5 4 5 15-16 19
9. Voluntari 14 4 3 6 20-22 15
10. Astra 14 3 5 6 13-20 14
11. Chiajna 14 3 4 7 7-17 13
12. CSMS Iaºi 14 3 3 8 12-17 12
13. ASA 14 2 2 10 12-27 2
14. ACS Poli 14 4 2 8 13-25 0

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa viitoare

Gaz Metan – CSMS Iaºi, vineri, ora 17.30
FC Voluntari – Concoria, sâmbãtã, ora 14
ASA – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 18
ACS Poli – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
Astra – Pandurii, duminicã, ora 18
Steaua – Viitorul, duminicã, ora 20.30
CFR Cluj – FC Botoºani, luni, ora 20.30

În Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova s-a semnat
parteneriatul între clubul de fotbal din Bãnie ºi instituþia
de învãþãmânt superior, eveniment catalogat ca „o reveni-
re la origini a ªtiinþei”

sitãþii din Craiova. Au fost prezenþi
ºi jucãtorii de la prima echipã a ªtiin-
þei, cât ºi cei de la „satelit” ºi juniori
ai clubului. Totodatã, oameni de
sport ºi culturã din Cetatea Bãniei
au venit în Sala Albastrã pentru a fi
martori ai evenimentului în urma
cãruia Universitatea Craiova îºi re-
capãtã oficial specificul de echipã
studenþeascã. De-a lungul istoriei
sale, echipa-fanion a Olteniei s-a nu-
mit, în ordine cronologicã: UNSR
Craiova, CSU Craiova, ªtiinþa Cra-
iova ºi Universitatea Craiova.

„Nicio altã echipã de fotbal
nu mai poate purta numele

Universitatea Craiova”
Evenimentul a fost marcat ºi prin

lansarea unei serii de eºarfe per-
sonalizate cu sigla Universitãþii din
Craiova ºi cea a Clubului Sportiv

Universitatea Craiova. La final, cei
prezenþi au participat la o fotogra-
fie de grup chiar pe scãrile edifi-
ciului din centrul Bãniei.

„Dupã 1992, patronii care au
condus echipa de fotbal nu au avut
acordul Universitãþii din Craiova de

a purta numele instituþiei. Acum
existã un acord oficial în acest
sens, deºi încã din 2013 echipa de
fotbal a avut girul Clubului Spor-
tiv, care funcþioneazã în cadrul
Ministerului Educaþiei. Acum pu-
tem spune cu tãrie cã echipa care
ne reprezintã în Liga I se numeºte
Universitatea Craiova ºi nicio altã
echipã de fotbal nu poate purta
acest nume” a declarat Pavel Ba-
dea, directorul Clubului Sportiv de
drept public Universitatea Craiova.

„În urmã cu doi ani, când eram
la club, am avut iniþiativa acestui
parteneriat, este ceva normal ca
echipa de fotbal sã fie asociatã cu
Universitatea din Craiova. Au fost
perioade tulburi în fotbalul craio-
vean, care, din fericire, au luat
sfârºit. ªi de la Bucureºti se vede
bine parcursul ªtiinþei, sunt alã-
turi de echipã ºi doresc din suflet
ca pe noul stadion sã vedem bã-
ieþii în cupele europene” a decla-
rat componentul Craiovei Maxi-
ma, Gheorghiþã Geolgãu, cel care în-
deplineºte acum funcþia de ºef al de-
partamentului de scouting din cadrul
FRF.  „Este o asociere fireascã, ono-
rantã, care ne obligã la o conduitã
aparte ºi la performanþã” a spus Alex
Bãluþã, mijlocaºul ªtiinþei.
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