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- Când a intrat în politicã, Po-
pescu era ca “þârul” ºi acum nu
mai are loc pe uºã.
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Ambasadorul Statelor Unite
ale Americii la Bucureºti, Exce-
lenþa Sa Hans Klemm, a fost ieri,
prezent la Craiova, onorând ast-
fel invitaþia mediului academic
de a marca deschiderea „Zilelor
Facultãþii de ªtiinþe”, eveniment
ce s-a desfãºurat la Sala Albas-
trã a Universitãþii din Craiova,
într-o atmosferã destinsã, cu o
participare numeroasã, cu tineri
dornici sã afle lucruri noi despre
democraþia americanã. Întrebãri
interesante ºi rãspunsuri prag-
matice, diplomatice dar punctua-
le, elaborate într-o matrice. Ast-
fel, studenþii craioveni au putut
sta de vorbã cu Excelenþa Sa,
Hans Klemm despre alegerile
prezidenþiale din SUA, despre
sistemul de educaþie american,
despre economia americanã, de-
spre rãzboaiele din Vietnam ºi
Irak, dar ºi despre situaþia din
Siria ºi problema imigraþie.
Ambasadorul nu a ratat ocazia
de a le vorbi tinerilor despre
importanþa luptei împotriva co-
rupþiei, un fenomen existent ºi
în SUA, dupã cum a menþionat
ºi diplomatul.  Hans Klemm a
felicitat-o pe Laura Codruþa
Kovesi, procurorul ºef al DNA ºi
a vorbit despre þara noastrã la-
udativ, fiind un model pentru
Macedonia, Serbia sau Republi-
ca Moldova.
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Alegerile
americane:
Sondajele rãmân
favorabile lui
Hillary Clinton,
dar Donald Trump
este aproape!

Nu se poate ignora ceea ce a
fãcut cu 10 zile înainte de scrutin
directorul FBI, James Comey, rãs-
colind afacerea e-mailurilor private
ale lui Hillary Clinton - de fapt pu-
nând-o în centrul dezbaterilor –
spre a conferi a doua ºansã lui Do-
nald Trump. Sondajele au marcat
evenimentul imediat. Din 8 sondaje
naþionale publicate ieri, 4 o dau pe
Hillary Clinton câºtigãtoare, dacã
alegerile ar fi avut loc ieri, douã
prevedeau o egalitate ºi alte douã
prognosticau o victorie a lui Trump.

RyanairRyanairRyanairRyanairRyanair
a lansat rutaa lansat rutaa lansat rutaa lansat rutaa lansat ruta
Craiova - VCraiova - VCraiova - VCraiova - VCraiova - Valenciaalenciaalenciaalenciaalencia

SindicateleSindicateleSindicateleSindicateleSindicatele
din învãþãmântdin învãþãmântdin învãþãmântdin învãþãmântdin învãþãmânt
atrag atenþiaatrag atenþiaatrag atenþiaatrag atenþiaatrag atenþia
asupra salarizãriiasupra salarizãriiasupra salarizãriiasupra salarizãriiasupra salarizãrii

Peste 3.000Peste 3.000Peste 3.000Peste 3.000Peste 3.000
de doljeni,de doljeni,de doljeni,de doljeni,de doljeni,
vaccinaþivaccinaþivaccinaþivaccinaþivaccinaþi
împotriva gripeiîmpotriva gripeiîmpotriva gripeiîmpotriva gripeiîmpotriva gripei

În doar zece zile, nu mai puþin
de 3.224 de doljeni s-au vaccinat
împotriva gripei de sezon prin in-
termediul cabinetelor medicilor de
familie, centrelor de plasament ºi
spitalelor. Aceºtia au beneficiat gra-
tuit de dozele de vaccin, fiind in-
cluºi în grupele la risc. Sãptãmâna
aceasta, Institutul Naþional de Sã-
nãtate Publicã a anunþat primele
douã cazuri de gripã înregistrate
în acest sezon. Este vorba de o
fetiþã de 13 ani din Bucureºti ºi un
bãrbat de 58 de ani din judeþul Pra-
hova. Niciunul nu fusese vaccinat
împotriva gripei.
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Românii,

codaºi

la exerciþii

fizice
Doar 6% din români

practicã sport cu regularitate
ºi 5% din companii asigurã
angajaþilor un abonament la
un centru sportiv, în contex-
tul în care 61% din popula-
þie nu practicã sport, iar 18%
face miºcare foarte rar,
potrivit unui studiu al
companiei Benefit Seven.
Potenþialul pieþei fitness este
slab utilizat în România,
fiind fructificat în special la
nivelul marilor companii.
Între 3% ºi 5% din companii
plãtesc angajaþilor un
abonament la un centru
sportiv. Dintre acestea, cele
mai multe activeazã în
domenii precum IT, telecom,
farma, servicii profesionale,
media si comunciare. Pe o
piaþã estimatã în 2015 la
223 de milioane de euro,
frecvenþa practicãrii activitã-
þilor fizice a crescut în
ultimii ani, la fel ºi valoarea
pieþei de fitness. În medie,
un român cheltuia 11 euro
în 2015 pentru activitãþile
sportive, comparativ cu
aproape 5 euro cheltuiþi în
2012. „Piaþa de fitness din
România creºte, în medie,
cu 25% anual, chiar dacã tot
acelaºi procentaj rãmâne
nefiscalizat, adicã constituie
piaþa gri. Putem spune cã
numãrul centrelor de sport
este în creºtere, chiar dacã
din totalul populaþiei doar
6% din români practicã
sport. Suntem la coada
Europei, un procentaj mai
scãzut fiind înregistrat de
Cehia ºi Polonia, ambele cu
5% din populaþie, respectiv
Bulgaria, cu doar 2%”,
spune Andrei Creþu, co-
fondator Benefit Seven.
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MIRCEA CANÞÃR

Nu se poate ignora ceea ce a fãcut cu 10
zile înainte de scrutin directorul FBI, James
Comey, rãscolind afacerea e-mailurilor pri-
vate ale lui Hillary Clinton - de fapt punând-
o în centrul dezbaterilor – spre a conferi a
doua ºansã lui Donald Trump. Sondajele au
marcat evenimentul imediat. Din 8 sondaje
naþionale publicate ieri, 4 o dau pe Hillary
Clinton câºtigãtoare, dacã alegerile ar fi avut
loc ieri, douã prevedeau o egalitate ºi alte
douã prognosticau o victorie a lui Trump.
Potrivit unei media a sondajelor realizate de
New York Times, candidata democratã con-
servã 3 puncte avans faþã de adversarul sãu
republican. Fãrã îndoialã, James Comey a
comis o teribilã eroare, chiar dacã la 5 iulie
a.c. anunþase „neglijenþe inacceptabile” la un
secretar de stat, reluând o anchetã pe moti-
vul cã, în laptopul fostului soþ al Umei Abe-
din – Anthony Weiner – s-au gãsit nenumã-
rate e-mailuri, care ar putea fi relevante pen-
tru ancheta încheiatã în varã. Ce se ºtie cu 4
zile înainte de data de 8 noiembrie a.c.? Pen-
tru a-i succeda lui Barack Obama la Casa
Albã, dupã 20 ianuarie a.c., candidaþii la pre-
zidenþiale trebuie sã obþinã minimum 270 de
mari electori, repartizaþi în cele 50 de state,
proporþional cu populaþia lor. Votul este deja

în plinã desfãºurare, 32 de milioane de elec-
tori l-au exprimat, dar se resimte indecizia
alegãtorilor din unele state, iar ecartul care îi
desparte pe principalii pretendenþi, Hillary
Clinton ºi Donald Trump, în Florida, Caroli-
na de Nord, Iowa, Colorado, Nevada, New
Hampshire, se situeazã în marja de eroare.
În caz de egalitate între cei doi candidaþi, la
numãrul de mari electori, Camera Reprezen-
tanþilor – dominatã de republicani – va tran-
ºa prin vot. Sunt destule observaþii de fãcut.
Dacã Hillary Clinton are electoratul latino,
Donald Trump nu are susþinerea afro-ame-
ricanilor. La fel, dacã Hillary Clinton mobili-
zeazã generaþia tânãrã, aproape la nivelul lui
Barack Obama, în 2012, atunci este aberant
sã nu îl domine în sondaje pe Donald Trump.
Se spune cã alegerea lui Barack Obama, cu
un tatã negru ºi o mamã albã, a deschis o
nouã erã într-o Americã divizatã de tensiuni
rasiale. ªi actuala campanie readuce ches-
tiunea rasialã în discuþie. „Strong together”
este sloganul de ordine al democraþilor, afi-
ºat pe scena unde s-au aflat, ieri, Hillary Clin-
ton, acompaniatã de cântãreþul Pharrell Wil-
liams ºi senatorul de Vermont, Bernie San-
ders, care a ºi spus: „Nu este un concurs de
personalitãþi. Nu votãm pentru preºedintele

unei ºcoli secundare, ci pentru ºeful celui
mai puternic stat al lumii”. La Universitatea
din Florida, preºedintele american în exerci-
þiu, Barack Obama, s-a referit la pericolul
sosirii la Casa Albã  a candidatului republi-
can ºi a cerut tinerilor sã o voteze pe Hillary
Clinton. Cursa pentru campania electoralã a
alegerilor prezidenþiale a intrat în linie dreap-
tã. Avansul lui Hillary Clinton nu este consi-
derabil, ºi nici cel dorit de echipa sa de cam-
panie. Fostul secretar de stat este mai puþin
performant ca Barack Obama, în acelaºi sta-
diu, acum 4 ani. Diferitele media nu conte-
nesc sã comande sondaje ºi sã prezicã ºan-
sele de victorie ale celor doi candidaþi. New
York Times estimeazã cã ºansele lui Hillary
Clinton de a fi viitorul preºedinte al SUA
sunt de 86%, comparând ºansele de a pier-
de cu „probabilitatea unui lansator dintr-o
echipã de fotbal american de a rata o lovi-
turã de la 33 de metri”. Universitatea din Vir-
ginia opineazã cã Hillary Clinton adunã 293
de mari electori, iar Donald Trump doar 214.
Ceea ce este indubitabil este, însã, faptul cã
Hillary Clinton conservã un avantaj în son-
daje ºi statistici, suficient pentru a-i succe-
de lui Barack Obama, dar resimte respiraþia
lui Donald Trump.

Comisia ONU de Drept Interna-
þional (CDI) este un organ subsi-
diar al Adunãrii Generale ONU
având ca obiectiv realizarea dezvol-
tãrii progresive a dreptului interna-
þional ºi a codificãrii sale. Comisia
este formatã din 34 de experþi inde-
pendenþi în domeniul dreptului in-
ternaþional, ýcare trebuie sã aibã,
conform Statutului Comisiei, o ex-
perienþã recunoscutã pe plan inter-
naþional în acest domeniu, atât în
ce priveºte aspectele teoretice, cât
ºi cele practice ale dreptului inter-
naþional, putând proveni din mediul
universitar, din corpul diplomatic,
din mediul guvernamental sau al or-
ganizaþiilor internaþionale.

CDI a fost creatã în anul 1947, a
început sã funcþioneze în anul 1949

Potrivit iniþiaþivei pentru care se cere pro-
cedurã de urgenþã în Parlament, cetãþenii Ro-
mâniei sunt chemaþi sã îºi exprime voinþa prin
vot, în cadrul referendumului naþional cu pri-
vire la revizuirea Constituþiei, în ultima dumi-
nicã a perioadei de 30 de zile de la data adop-
tãrii propunerii de revizuire, prevãzutã la arti-
colul 151 alin.3 din Constituþie. Data referen-
dumului naþional se aduce la cunoºtinþã publi-

Consilierul prezidenþial Bogdan Aurescu,
ales în Comisia de Drept Internaþional a ONU

Consilierul prezidenþial Bogdan Aurescu a fost ales membru al
Comisiei de Drept Internaþional a Organizaþiei Naþiunilor Unite de
cãtre Adunarea Generalã ONU cu votul a 158 de state dintre cele

193 de state membre, anunþã Ministerul Afacerilor Externe.

ºi a elaborat pânã în prezent un nu-
mãr mare de proiecte de tratate in-
ternaþionale, adoptate ulterior sub
egida ONU, în domenii de impor-
tanþã deosebitã pentru comunitatea
internaþionalã, cum ar fi cele douã
Convenþii privind relaþiile diplomati-
ce ºi respectiv privind relaþiile con-
sulare (1961 ºi 1963), cele douã

Convenþii privind dreptul tratate-
lor (1969 ºi 1986), Convenþia privind
reducerea cazurilor de apatridie
(1968), cele douã Convenþii privind
succesiunea statelor (1978 ºi 1983),
Convenþia privind folosirea cursuri-
lor de apã în alte scopuri decât navi-
gaþia (1997), Convenþia privind imu-
nitãþile de jurisdicþie ale statelor ºi pro-
prietãþilor lor (2005), un proiect de
Statut al Curþii Penale Internaþionale

(finalizat în 1994) ºi multe altele.
Bogdan Aurescu, fost secretar

de stat ºi ministru de Externe, este
preºedintele Ramurii Române a In-
ternational Law Association, mem-
bru al Curþii Permanente de Arbitraj
de la Haga, arbitru desemnat de Ro-

mânia conform art. 2 al Anexei VII
a Convenþiei ONU privind dreptul
mãrii, membru supleant al Comisiei
de la Veneþia a Consiliului Europei
(unde a fost pânã în prezent rapor-
tor sau coraportor pentru 26 de ra-
poarte, studii sau opinii).

Doi deputaþi PSD au fãcut demersuri pentru revizuirea urgentã a Constituþiei
Senatorii PSD Ovidiu Donþu ºi Titus Corlãþean au depus la Senat un pro-

iect de lege care prevede cã românii sunt chemaþi la urne în ultima duminicã
a perioadei de 30 de zile de la data adoptãrii propunerii de revizuire a Con-
stituþiei, iar cheltuielile de organizare se suportã din bugetul pentru 2016.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat cã partidul nu susþine organiza-
rea referendumului pentru modificarea Constituþiei în aceeaºi zi cu alegerile

parlamentare, arãtând cã aºteaptã ca senatorii PSD Ovidiu Donþu ºi Titus
Corlãþean sã dea explicaþii ºi sã retragã proiectul depus.

cã de cãtre Guvern, în cel mult trei zile de la
intrarea în vigoare a legii, prin Monitorul Ofi-
cial ºi prin presã, radio ºi televiziune. Toate
cheltuielile pentru organizarea ºi desfãºurarea
referendumului naþional privind revizuirea Con-
stituþiei se suportã de la bugetul de stat pe anul
2016, mai stipuleazã iniþiatorii.

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat
miercuri cã referendumul de revizuire a Con-

stituþiei privind stabilirea definiþiei familiei tra-
diþionale, în legea fundamentalã, ca uniunea
dintre un bãrbat ºi o femeie, nu ar trebui
organizat în aceeaºi zi cu alegerile parlamen-
tare. El a explicat cã este normal ca o iniþia-
tivã cetãþeneascã sã primeascã ‘’un referen-
dum propriu’’.

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a decla-
rat ieri cã partidul nu susþine organizarea refe-
rendumului pentru modificarea Constituþiei în
aceeaºi zi cu alegerile parlamentare, arãtând
cã aºteaptã ca senatorii PSD Ovidiu Donþu ºi
Titus Corlãþean sã dea explicaþii ºi sã retragã
proiectul depus. ‘’Nu existã aºa ceva’’, a spus
Dragnea, întrebat dacã PSD susþine desfãºu-
rarea referendumului de modificare a legii fun-
damentale în ziua alegerilor parlamentare, 11
decembrie.
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Ryanair a sãrbãtorit noua
rutã Craiova - Valencia prin
punerea la vânzare a locurilor, la
preþ promoþional, începând de la
doar 9.99 euro pentru cãlãtorii în
decembrie ºi ianuarie. Aceste
locuri promoþionale pot fi
rezervate pânã astãzi la miezul
nopþii. “Sezonul de iarnã este
aici ºi suntem încântaþi sã
lansãm, oficial, aceastã nouã
rutã din Craiova cãtre Valencia,
ce va aduce peste 30.000de
clienþi. ºi va susþine 20 de locuri
de muncã la Aeroportul Craiova.
Serviciul nostru, operat cu o
frecvenþã de douã zboruri
sãptãmânale, este alegerea
idealã pentru cãlãtorii business
ºi de agrement, ºi suntem
nerãbdãtori sã anunþãm noi
rute, creºteri ale traficului ºi a
locurilor de muncã, la Aeropor-
tul Craiova, în urmãtoarele luni
ºi ani. Pentru a sãrbãtori noua
noastrã rutã din Craiova, scoatem
la vânzare locuri promoþionale,
începând de la doar 9.99 euro, ºi
care pot fi rezervate pânã
astãzi, la miezul nopþii pentru
cãlãtorii în decembrie ºi ianua-
rie. Pentru a evita epuizarea
locurilor promoþionale, clienþii
trebuie sã se grabeascã ºi sã
acceseze www.ryanair.com/
ro pentru rezervãri.”, a subli-
niat Denis Barabas, Sales &
Marketing Executive pentru
România, Ryanair.

MARGA BULUGEAN

Ryanair a lansat ruta Craiova - VRyanair a lansat ruta Craiova - VRyanair a lansat ruta Craiova - VRyanair a lansat ruta Craiova - VRyanair a lansat ruta Craiova - Valenciaalenciaalenciaalenciaalencia
Compania aerianã Ryanair a deschis joi seara, oficial, calendarul de iarnã

2016 la Craiova, prin lansarea noii rute cãtre Valencia, ce va fi operatã cu o
frecvenþã de douã zboruri sãptãmânale ºi care va aduce peste 30.000 de clienþi
p.a. ºi va susþine 20 de locuri de muncã la Aeroportul Craiova.

Mircea Dumitru,
directorul Aeroportului din Craiova :

“Mi-am dorit întotdeauna Ryanair în Craiova. Dupã cum vedeþi inves-
tiþiile Consiliului Judeþean, în general investiþiile într-un aeroport aduc
trafic, iar acum suntem în situaþia de a avea ce oferi unui operator de talia
Ryanair ºi cred cã, ca sã parafrazez un film clasic, este începutul unei
lungi prietenii”

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj :

“Am fost bucuros sã particip la evenimentul organizat cu ocazia
primei curse operate de compania Ryanair la Craiova, având ca desti-
naþie Valencia. Suntem într-un moment pe care îl aºteptam de mult,
pentru cã, de acum, ni se alãturã cea mai mare companie low-cost din
Europa – Ryanair; o companie care a ales sã opereze doar pe trei
aeroporturi din România, iar cel de la Craiova este unul dintre acestea.
Investiþiile care au fost fãcute la Aeroportul Internaþional Craiova ºi
modul în care aceastã instituþie, aflatã în subordinea CJ, se prezintã,
dar ºi regiunea Oltenia în sine au fost argumente determinante în ale-
gerea Ryanair de a se aºeza aici, la noi acasã. Sunt convins cã aceastã
primã cursã spre Valencia va atrage ºi alte destinaþii spre care vom
putea zbura în scurt timp, cu Ryanair”

Cei doi preºedinþi ai PNL Dolj,
senatorul Mario Ovidiu Oprea ºi
consilierul judeþean Nicolae Giugea,
au ieºit, ieri, într-o conferinþã de
presã, pentru a transmite cã ºi or-
ganizaþia de la Dolj îl susþine pe
Dacian Cioloº – premier, pe care l-
au ºi votat la Consiliul de Coordo-
nare al PNL, de miercurea trecutã.
Cei doi au rãspuns apoi la întreba-
rea retoricã, pe care ºi-au adresat-
o singuri: de ce Dacian Cioloº?

Oprea: „PNL, obligat de
simpatia popularã a lui Cioloº”

Senatorul Ovidiu Oprea  a spus
cã PNL a decis sã îl susþinã pe
actualul premier pentru încã un
mandat deoarece se bucurã de o
mare simpatie în rândul românilor,
dar ºi pentru cã este singurul care
poate sã dãrâme „marele mit” al
guvernãrii Ponta: „PNL susþine
mãsurile lui Cioloº. În primul rând,
deoarece este obligat de simpatia
popularã pe care o are ºi, în al doi-

PNL Dolj merge cu 750 de membriPNL Dolj merge cu 750 de membriPNL Dolj merge cu 750 de membriPNL Dolj merge cu 750 de membriPNL Dolj merge cu 750 de membri
sã-l susþinã pe Dacian Cioloºsã-l susþinã pe Dacian Cioloºsã-l susþinã pe Dacian Cioloºsã-l susþinã pe Dacian Cioloºsã-l susþinã pe Dacian Cioloº

PNL Dolj va participa la mitingul de susþi-
nere a lui Dacian Cioloº, ca premier al Ro-
mâniei, dupã alegerile din 11 decembrie. Or-
ganizaþia de la Dolj va trimite, duminicã, la
Bucureºti, 750 de membri pentru a-ºi mani-

festa aceastã susþinere politicã. Liberalii
doljeni spun cã ºi oltenii trebuie sã-l sprijine
ºi ei pe actualul premier deoarece acesta a
repus pe finanþare, cu bani europeni, auto-
strada Craiova – Piteºti.

lea rând, pentru cã are posibilita-
tea sã dãrâme, prin antitezã, acest
mare mit al bunei guvernãri Pon-
ta. O guvernare atât de bunã încât
a plecat pe uºa din dos, dupã pro-
testele românilor”.

Preºedintele PNL Dolj a arãtat cã,
opus Guvernului Ponta, Guvernul
Cioloº nu este hulit în stradã, nu s-
a remarcat prin 13 miniºtri condam-
naþi ºi va pãstra multe dintre liniile
trasate în programul de guvernare
al PNL. „Cioloº a avut un mandat
moral, nu politic, iar dupã data de
11 decembrie, va avea un mandat
ºi moral, ºi politic. PNL rezoneazã
la aceastã formulã ºi susþine un
guvern care va pãstra indemnizaþii-
le de creºtere a copiilor, va proteja
veniturile din activitãþi independen-
te, va accelera investiþiile, va creº-
te numãrul de locuri de muncã, o
debirocratizare evidentã, o creºte-
re economicã bazatã ºi pe consum,
dar ºi pe investiþii. Cioloº vorbeºte
întâi de locuri de muncã ºi, dupã
aceea, de asistenþã socialã”, a mai

spus senatorul Mario Ovidiu Oprea,
care candideazã pentru un loc la
Senat, având prima poziþie pe lista
PNL Dolj.

Giugea: ”S-a încadrat perfect
în modelul nostru”

Fostul prefect de Dolj, Nicolae
Giugea, a rãspuns ºi el la întreba-
rea de ce Cioloº. În opinia lui Giu-
gea, Dacian Cioloº este persoana
care corespunde „perfect” profilu-
lui de premier pe care ºi-l dorea
PNL. „Venim în faþa dumneavoas-
trã sã rãspundem la întrebarea de
ce Dacian Cioloº? PNL ºi-a contu-
rat un model de prim-ministru, iar
cel care s-a încadrat perfect în acest
model este premierul actual. (...).
De ce Cioloº, cã nu este ales? Nici
Mihai Viteazul nu a fost ales ºi a
fãcut multe pentru þara aceasta, nici
ªtefan cel Mare, ºi a fãcut la fel de
multe. Are atâtea variante de candi-
daturi de prim ministru PSD-ul cã,
în momentul de faþã, nu vine cu nici

una, ca sã nu se supere între ei”, a
spus Nicolae Giugea.

Preºedintele PNL Dolj, Nicolae
Giugea, a mai arãtat cã Oltenia este
acum una dintre cele mai sãrace
regiuni din România ºi din cauzã cã
nu a avut o autostradã. „Investiþiile
strãine directe, atrase în regiunea
Bucureºti-Ilfov, reprezintã cam
60% din total, regiunea Oltenia –
3,5%, mai jos de noi nu existã ni-
meni. Cioloº este primul care a in-
tervenit ºi a fãcut un act pentru
deblocarea economicã a Olteniei:
autostrada Piteºti – Craiova. Acolo
unde se terminã autostrada, se
opresc investitorii”, a spus Giugea.

Fostul prefect de Dolj a declarat
cã Victor Ponta ºi-a minþit electo-

ratul, în 2012, când a anunþat cã
nu mai vine în Oltenia dacã nu va
construit autostrada Craiova - Pi-
teºti. „Probabil cã acum, în Gorj,
merge cu elicopterul ca sã evite tra-
seul acesta. Este o deschidere care
se realizeazã cãtre Oltenia ºi sun-
tem cei care îl vom susþine pe Da-
cian Cioloº, în continuare. Eu con-
sider cã este un angajament extrem
de serios aceastã autostradã – 124
de kilometri, 900 milioane de euro,
fonduri europene. Dacã ºtii sã gã-
seºte bani, sunt, nu aºa ce ne arun-
ca Victor Ponta, într-o ceaþã totalã,
cu parteneriat public-privat, în anul
2030”, a mai spus Nicolae Giugea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii de la Curtea de
Apel Bucureºti au decis, ieri, ca
procesul primarului Craiovei,
Olguþa Vasilescu, sã se judece la
instanþa de fond, respectiv Tri-
bunalul Bucureºti. Mai exact, cu
toate obiecþiile vizând neregula-
ritãþi în rechizitoriu, acesta nu se
va restitui Direcþiei Naþionale
Anticorupþie, întrucât Curtea de
Apel Bucureºti a admis contesta-
þia procurorilor: „admite conte-
staþia formulatã de Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie-Direcþia Naþionalã
Anticorupþie împotriva încheie-
rii din data de 06.10.2016 pro-
nunþatã de Tribunalul Bucureºti-
Secþia I Penalã în dosarul nr.
27415/3/2016/a1. Desfiinþeazã
încheierea din data de
06.10.2016 pronunþatã de Tribu-
nalul Bucureºti-Secþia I Penalã
ºi trimite cauza spre rejudecare
la aceeaºi instanþã, Tribunalul
Bucureºti. În baza art. 275 alin.3
C.p.p. cheltuielile judiciare
avansate de stat rãmân în sarci-
na acestuia. Onorariul parþial al
avocatului din oficiu desemnat
pentru intimata–inculpatã Po-
pescu Elena Daniela, în cuantum

Judecãtorii Tribunalului Dolj
au respins, joi, 3 noiembrie a.c.,
contestaþia fãcutã de Vasile
Zdurcea, de 48 de ani, din Dã-
buleni, împotriva hotãrârii prin
care Judecãtoria Craiova a emis
pe numele sãu mandat de ares-
tare preventivã pentru 30 de
zile: „Respinge ca nefondatã
contestaþia declaratã de incul-
patul Zdurcea Vasile, împotri-
va încheierii nr. 96 din data de
31.10.2016 pronunþatã de jude-
cãtorul de drepturi ºi libertãþi
din cadrul Judecãtoriei Craio-
va. În baza art. 275 alin. 2 CPP

Doljeanul care a agresat un poliþist
din Dãbuleni rãmâne dupã gratii

Tribunalul Dolj a respins, joi, contestaþia bãrbatului
de 48 de ani, din Dãbuleni, ajuns dupã gratii pentru
ultraj ºi refuzul sau sustragerea de la prelevarea de
mostre biologice, dupã ce a lovit un agent de poliþie
din localitate. Doljeanul rãmâne astfel dupã gratii cel
puþin pânã la expirarea celor 30 de zile pe cât a primit
mandat de la Judecãtoria Craiova.

obligã pe contestatorul-inculpat
la plata sumei de 50 lei repre-
zentând cheltuieli judiciare cã-
tre stat. Definitivã. Pronunþatã
în camera de consiliu din data
de 03.11.2016”. Astfel, doljea-
nul rãmâne dupã gratii cel puþin
pânã la expirarea mandatului.

Reamintim cã, fapta s-a pe-
trecut duminicã, 30 octombrie
a.c., în jurul orei 18.00, în ora-
ºul Dãbuleni. Potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova, în sarcina
inculpatului, Vasile Zdurcea, de
48 de ani, s-a reþinut cã, în timp

ce-ºi conducea autoturismul
marca Mercedes, înmatriculat în
Bulgaria, pe strada „Simion Bãr-
nuþiu” din localitate, a fost oprit
pentru control, de un echipaj
format din doi agenþi de poliþie.
Unul dintre poliþiºti (D.M.O.) l-
a testat pe Zdurcea cu aparatul
etilotest, rezultând o concentra-
þie de 0,89 mg/l alcool pur în
aerul expirat, astfel cã bãrbatul
a fost urcat în maºina Poliþiei ºi
dus la Spitalul Orãºenesc Dãbu-
leni în vederea recoltãrii de pro-
be biologice pentru stabilirea al-
coolemiei. „În incinta Spitalu-
lui Oraºului Dãbuleni, inculpa-
tul a refuzat prelevarea de mos-
tre biologice ºi a înjurat-o, a
agresat-o fizic pe persoana vã-
tãmatã, a lovit-o cu cotul în
zona toracicã ºi cu pumnul în
zona feþei, adresându-i, totoda-
tã, ameninþãri cu acte de vio-
lenþã. Urmare a agresiunilor fi-
zice exercitate asupra sa, per-

soanei vãtãmate i-au fost dis-
truºi ochelarii de vedere ºi a
suferit leziuni care au necesitat
pentru vindecare un numãr de 2-
3 zile de îngrijiri medicale, con-
form certificatului medico-legal
ataºat la dosarul cauzei. De ase-

menea, inculpatul a adus în sta-
re de degradare uniforma pur-
tatã de persoana vãtãmatã în
exercitarea atribuþiilor de servi-
ciu”, ne-au comunicat reprezen-
tanþii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova.

Restituirea cauzei la DNA respinsã de Curtea de Apel Bucureºti!

Procesul primarului Craiovei, Olguþa VProcesul primarului Craiovei, Olguþa VProcesul primarului Craiovei, Olguþa VProcesul primarului Craiovei, Olguþa VProcesul primarului Craiovei, Olguþa Vasilescu,asilescu,asilescu,asilescu,asilescu,
rãmâne la Trãmâne la Trãmâne la Trãmâne la Trãmâne la Tribunalul Bucureºtiribunalul Bucureºtiribunalul Bucureºtiribunalul Bucureºtiribunalul Bucureºti

Curtea de Apel Bucureºti a admis, ieri,
contestaþia declaratã de Direcþia Naþionalã
Anticorupþie împotriva hotãrârii prin care
Tribunalul Bucureºti stabilise restituirea
cãtre DNA a rechizitoriului prin care s-a
dispus trimiterea în judecatã a primarului
Craiovei, Olguþa Vasilescu, împreunã cu
Radu Cosmin Preda, administrator public

al Craiovei, ºi Elena Daniela Popescu, la
data faptelor reprezentant al Asociaþiei
„Pro Craiova”, pentru infracþiuni de corup-
þie. În aceste condiþii, cauza rãmâne pe
rolul Tribunalului Bucureºti, unde va porni
de la zero, mai exact va intra din nou în
camera preliminarã, întrucât hotãrârea
Curþii de Apel Bucureºti este definitivã.

de 40 lei, se suportã din fondu-
rile Ministerului Justiþiei. Defi-
nitivã. Pronunþatã în camera de
consiliu azi, 04.11.2016”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a Cur-
þii de Apel Bucureºti.
Tribunalul Bucureºti hotãrâse
restituirea cauzei la DNA

Reamintim cã, joi, 6 octombrie
a.c., judecãtorii de la Tribunalul
Bucureºti au anunþat, la finalul
analizãrii cauzei în camera preli-

minarã, cã au hotãrât sã restituie
DNA rechizitoriul prin care s-a
dispus trimiterea în judecatã a
primarului Craiovei, Olguþa Vasi-
lescu, pentru infracþiuni de corup-
þie, întrucât s-au constatat mai
multe nereguli: „restituie cauza la
Parchetul de pe lângã ÎCCJ –
DNA Secþia de Combatere a Co-
rupþiei constatând neregularitatea
actului de sesizare a instanþei care
atrage imposibilitatea stabilirii
obiectului ºi limitelor judecãþii cu

privire la inculpaþii PREDA
RADU COSMIN, POPESCU
ELENA DANIELA ºi VASILES-
CU LIA OLGUÞA. Menþine dis-
poziþiile încheierii de ºedinþã din
data de 20.09.2016 pronunþatã de
judecãtorul de camerã prelimina-
rã ºi anume: În baza art.345
alin.2 Cpp rap.la art.282 alin.1
Cpp ºi art.102 alin.3 Cpp, cu ref.
la art.6 din CEDO constatã nuli-
tatea relativã a actelor de urmã-
rire penalã privind pe inculpata
VASILESCU LIA OLGUÞA, prin
încãlcarea dreptului acesteia la
apãrare. Exclude actele de urmã-
rire penalã efectuate de ofiþerii de
poliþie judiciarã fãrã a avea de-
legarea procurorului de caz ºi anu-
me: declaraþiile martorilor Sela-
vartea Constantin, Vlãsceanu Ion,
Miereanu Gabriela ºi denunþul
(declaraþie) formulat de Pârvu-
lescu Ionuþ Cosmin la data de
07.03.2016. Exclude proba con-
stând în interceptarea convorbi-
rii ambientale dintre Vlãsceanu
Ion ºi Pãrvulescu Ionuþ din data
de 19.02.2016, aceasta fiind ob-
þinutã în mod nelegal”. Hotãrâ-

rea Tribunalului Bucureºti de la în-
ceputul lunii trecute venea dupã
ce, pe 20 septembrie a.c., aceeaºi
instanþã a declarat nule o parte din
probele strânse la dosar de anche-
tatori. Numai cã, acum, dupã ce
s-a admis contestaþia procurorilor
DNA, judecãtorii de la Tribunalul
Bucureºti vor analiza, din nou, tot
dosarul, în camera preliminarã.

Pe 18 iulie a.c., s-a înregistrat
la Tribunalul Bucureºti dosarul în
care procurorii DNA au dispus tri-
miterea în judecatã, în stare de li-
bertate, a primarului municipiului
Craiova, Olguþa Vasilescu, pentru
luare de mitã, folosirea autoritãþii
sau influenþei în scopul obþinerii
de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite ºi spãlare de bani. În
acelaºi dosar, au fost deferiþi jus-
tiþiei, sub control judiciar, Radu
Cosmin Preda, fost administrator
public al Craiovei, pentru compli-
citate la luare de mitã ºi instigare
la spãlare de bani, ºi Elena Danie-
la Popescu, la data faptelor repre-
zentant al Asociaþiei „Pro Craio-
va”, pentru complicitate la luare
de mitã ºi spãlare de bani.
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Miercuri, pe 2 noiembrie 2016, s-a desfãºurat la Ra-
mada Plaza Craiova cocktail-ul caritabil “Putem schim-
ba destine”, organizat de Asociaþia de Consultanþã ºi
Consiliere Economico-Socialã Oltenia alãturi de parte-
neri sãi, prin care s-a demarat strângerea de fonduri
pentru dotarea Clinicii de Pediatrie a Spitalului Munici-
pal Filantropia Craiova cu un aparat medical radiologic.

Evenimentul a fost un exemplu de generozitate, so-
lidaritate ºi responsabiltate socialã, a strâns peste 200
de susþinãtori ºi prieteni care au înþeles importanþa ºi

În ultima sãptãmânã, în judeþul
Dolj s-au înregistrat 1.126 cazuri
de infecþii acute ale cãilor respi-
ratorii superioare, 397 cazuri de
pneumopatii acute ºi niciun caz de
gripã. Numãrul total al cazurilor
de viroze respiratorii înregistrat în
aceastã sãptãmâna (1.523) este
mai crescut faþã de valoarea în-
registratã în sãptãmâna anterioa-
rã (1.452 cazuri), dar se încadrea-
zã în limitele sezonului. Rata inci-
denþei în rândul populaþiei a ca-
zurilor de IACRS a fost
162,18‰oo ºi a pneumopatiilor a

Peste 3.000 de doljeni, vaccinaþi  împotriva gripeiPeste 3.000 de doljeni, vaccinaþi  împotriva gripeiPeste 3.000 de doljeni, vaccinaþi  împotriva gripeiPeste 3.000 de doljeni, vaccinaþi  împotriva gripeiPeste 3.000 de doljeni, vaccinaþi  împotriva gripei
În doar zece zile, nu mai puþin de 3.224 de

doljeni s-au vaccinat împotriva gripei de sezon
prin intermediul cabinetelor medicilor de fa-
milie, centrelor de plasament ºi spitalelor.
Aceºtia au beneficiat gratuit de dozele de vac-
cin, fiind incluºi în grupele la risc. Sãptãmâna

aceasta, Institutul Naþional de Sãnãtate Publi-
cã a anunþat primele douã cazuri de gripã înre-
gistrate în acest sezon. Este vorba de o fetiþã
de 13 ani din Bucureºti ºi un bãrbat de 58 de
ani din judeþul Prahova. Niciunul nu fusese
vaccinat împotriva gripei.

fost de 57,18‰oo. Ponderea spi-
talizãrilor din numãrul total de
cazuri a fost 10,24%. Deoarece
morbiditatea înregistratã se aflã în
intervalul aºteptat ºi nu existã do-
vada circulaþiei de virusuri gripa-
le în rândul populaþiei, Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj a caracteri-
zat sãptãmâna prin lipsã de acti-
vitate gripalã.

Vaccinarea a început,
în Dolj, pe 20 octombrie

Vaccinarea antigripalã a început

în jurul datei de 20 octombrie a.c.
Aceasta este cea mai importantã
metodã de prevenire a infecþiei ºi
în special a complicaþiilor cauzate
de infecþia gripalã. Imunizarea vi-
zeazã în special persoanele cu risc
de complicaþii cauzate de gripã ºi
pe cei care îngrijesc aceste per-
soane. Aceºtia beneficiazã de vac-
cin gratuit prin cabinetele medici-
lor de familie. În categoriile de risc
se regãsesc: persoanele cu vârsta
cuprinsã între 6 luni ºi 64 de ani în
evidenþã cu afecþiuni medicale cro-
nice pulmonare, cardiovasculare,
metabolice, renale, hepatice, neu-
rologice, diabet zaharat, obezitate,
astm sau virusul imunodeficienþei
umane; gravide; medici, cadre sa-
nitare medii ºi personal auxiliar,
atât din spitale cât ºi din unitãþile
sanitare ambulatorii, inclusiv sa-
lariaþi ai instituþiilor de ocrotire(-
copii sau bãtrâni) ºi ai unitãþilor
de bolnavi cronici, care prin na-
tura activitãþii vin în contact re-
spirator cu pacienþii sau asistaþii;
persoane, adulþi ºi copii, reziden-
te în instituþii de ocrotire socialã
precum ºi persoane care acordã
asistenþã medicalã, socialã ºi în-
grijiri la domiciliu persoanelor la
risc înalt; toate persoanele cu vâr-
sta egalã sau peste 65 de ani.

În afara acestor grupe de risc,
care beneficiazã de vaccin gratuit,
vaccinarea antigripalã este utilã ºi
pentru celelalte persoane, care pot
procura vaccinul din farmacii.
Ministerul Sãnãtãþii a distribuit deja,
prin intermediul Direcþiilor de Sã-
nãtate Publicã, 350.000 de doze de
antigripal, la nivelul întregii þãri, iar
cantitatea de vaccin ar putea fi
suplimentatã.

Trebuie respectate
regulile de igienã

Sezonul rece favorizeazã apari-
þia unor boli intercurente, aºa nu-
mite boli de sezon, dar ºi acutiza-
rea unor boli cronice preexistente.
Bolile de sezon includ guturaiul,
virozele respiratorii, pneumopatii-
le, gripa ºi alte afecþiuni acute din
sfera ORL. Ele pot surveni în ori-
ce anotimp, dar incidenþa lor este
crescutã în acest sezon tocmai din

cauza aerului rece care favorizea-
zã scãderea imunitãþii locale ºi ge-
nerale a organismului ºi creºterea
circulaþiei germenilor.

Mãsurile de igienã personalã
(spãlarea cu apã ºi sãpun a mâini-
lor, folosirea batistelor  pentru strã-
nut sau tuse, respectarea unui re-
gim de viaþã sãnãtos – alimentaþie
bazatã pe legume ºi fructe, odihnã
ºi miºcare) sunt esenþiale pentru
prevenirea îmbolnãvirilor prin
afecþiuni respiratorii ºi in special
prin gripa. Medicaþia antigripalã
(antiviralã) existentã în stoc la fie-
care secþie/spital de boli infecþioa-
se se administreazã doar la indica-
þia medicului, în cazurile grave sau
în prezenþa bolii la persoane cu
factor de risc cu complicaþii, indi-
ferent de rezultatul de laborator
pentru gripã.

RADU ILICEANU

DA, împreunã PUTEM
SCHIMBA DESTINE!

-Cocktail caritabil--Cocktail caritabil--Cocktail caritabil--Cocktail caritabil--Cocktail caritabil-
necesitatea promovãrii unei atitudini filantropi-
ce, a forþei credinþei în bine, a curajului de a în-
drãzni sã ne mobilizãm pentru a transforma im-
posibilul în posibil. A.C.C.E.S. Oltenia va conti-
nua stângerea de fonduri ºi pe parcursul urmã-
toarelor luni.

Reuºita acþiunii s-a datorat atât unor persoa-
ne generoase care au asigurat buna organizare
ºi desfãºurare de miercuri searã (Casual Band,
Playevents, Sweet Escape, Nitela, Florãria Iris,
Cofetãria Rio, Panã Ana Maria – Make-up Ar-
tist, Mic Ionut Gabriel – barman, Fabrica de dans,
Salsa Dynamyk –Dance club, Asociatia pentru -
Cultura si Tango, Lui by Luiza, Duo Cris&Lory,
Mihai Alexandru, Cioc Laura Elena ºi Ionicã Ioa-
na Alexandra – caricaturi), cât ºi tuturor celor
care au susþinut ºi promovat aceastã iniþiativã,
din spatele scenei.

Cocktail-ul caritabil „Putem schimba destine” a fost
un eveniment desfãºurat sub egida Campaniei ACCES
LA SPERANÞÃ, sub umbrela cãreia A.C.C.E.S. Olte-
nia desfãºoarã o multitudine de proiecte în domeniul
social, cultural, educaþional, de mediu, sãnãtate, edu-
caþie civicã etc.

Propunându-ne sã valorizãm altruismul oamenilor
dornici sã se implice, vã invitãm sã sustineþi în conti-
nuare aceastã iniþiativã ºi sã nu uitaþi cã orice contribu-
þie conteazã!
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În grupa abaterilor, inspectorii de
la Protecþia Consumatorilor au in-
clus pe cele privind informarea
consumatorilor; lipsã denumire pro-
dus; lipsã denumire ºi adresa pro-
ducãtorului/distribuitorului; abateri
privind traducerea în limba românã
a informaþiilor: informaþii netradu-
se parþial sau total în limba româ-
nã; abateri privind desfãºurarea pro-
moþiilor. Inspectorii au mai consta-
tat cã nu se precizã preþul vechi sau
data de începere a perioadei în care
se aplicã preþul special.
Zeci de abateri constatate

„La capitolul respectarea preve-
derilor privind etichetarea pneuri-
lor în ceea ce priveºte eficienþa
consumului de combustibil ºi alþi
parametri s-a descoperit lipsa pe
banda de rulare a autocolantului cu
o etichetã indicând clasa de eficien-
þã a consumului de combustibil,
clasa de zgomot exterior de rulare
ºi valoarea mãsuratã a acestuia,
precum ºi, clasa de aderenþã pe
teren umed; lipsa autocolantului
pus la dispoziþie de distribuitor –
«eticheta indicând clasa de eficien-
þã a consumului de combustibil,
clasa de zgomot exterior de rulare
ºi valoarea mãsuratã a acestuia,
precum ºi clasa de aderenþã pe te-
ren umed»; lipsa informaþiilor in-
cluse cel puþin în materialele teh-
nice promoþionale despre clasa de
eficienþã a consumului de combus-
tibil, despre clasa de zgomot exte-
rior de rulare ºi valoarea mãsuratã
a acestuia ºi despre clasa de ade-
renþã pe teren umed”, ne-a preci-
zat comisar ºef Radu Preda, din
cadrul Comisariatul Regional pen-
tru Protecþia Consumatorilor Re-
giunea Sud-Vest Oltenia (Craiova).
Astfel, în urma controlului a 46 de
operatori economici s-au consta-

Controale la comerciaþiiControale la comerciaþiiControale la comerciaþiiControale la comerciaþiiControale la comerciaþii
anvelopelor de iarnãanvelopelor de iarnãanvelopelor de iarnãanvelopelor de iarnãanvelopelor de iarnã

Comisariatul Regional pentru Protecþia
Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Olte-
nia (Craiova) a verificat în perioada 03-
07.10.2016 modul de comercializare a an-
velopelor noi fabricate dupã 1 iulie 2012.
Au fost controlaþi 46 operatori economici
constatându-se abateri la un numãr de 15

operatori economici. Pentru neregulile con-
statate s-au aplicat 15 sancþiuni, dintre
care 6 amenzi contravenþionale în valoare
de 10.000 lei ºi 9 avertismente. S-a dispus
mãsura opririi temporare de la comercia-
lizare a 10 anvelope noi din totalul de 60
anvelope constatate cu abateri.

tat abateri la 15 dintre ei. Pentru
neregulile constatate s-au aplicat
15 sancþiuni, dintre care 6 amenzi
contravenþionale în valoare de
10.000 lei ºi 9 avertismente. S-a
mai dispus mãsura opririi tempo-
rare de la comercializare a 10 an-
velope noi, din totalul de 60 anve-
lope constatate cu abateri.

Alte abateri descoperite de in-
spectorii de la Protecþia Consuma-
torilor au fost legalitatea funcþio-
nãrii; afiºarea în mod vizibil a de-
numirii unitãþii, a codului unic de

înregistrare la Registrul Comerþu-
lui, precum ºi afiºarea ºi respecta-
rea orarului de funcþionare; afiºa-
rea preþurilor ºi tarifelor, în mod
vizibil ºi într-o forma neechivocã,
uºor de citit.

Sfaturi pentru consumatori
În cazul anvelopelor noi, fabri-

cate dupã 1 iulie 2012, conduce-
rea CRPCR S-V Oltenia aminteºte
cã: producãtorul are obligaþia sã
punã pe banda de rulare a anvelo-
pei un autocolant cu o etichetã in-
dicând clasa de eficienþã a consu-
mului de combustibil, clasa de zgo-
mot exterior de rulare ºi valoarea
mãsuratã a acestuia, precum ºi cla-
sa de aderenþã pe teren umed. Pe
anvelope trebuie sã fie lipit atoto-

colantul cu informaþiile enumera-
te. De asemenea, distribuitorul are
obligaþia sã punã la dispoziþie cum-
pãrãtorului un „autocolant” cu o
etichetã indicând clasa de eficien-
þã a consumului de combustibil,
clasa de zgomot exterior de rulare
ºi valoarea mãsuratã a acestuia,
precum ºi clasa de aderenþã pe te-
ren umed.

Furnizorii ºi distribuitorii de ve-
hicule trebuie sã informeze consu-
matorii cu privire la  informaþiile
incluse cel puþin în materialele teh-
nice promoþionale despre clasa de
eficienþã a consumului de combus-
tibil, despre clasa de zgomot exte-
rior de rulare ºi valoarea mãsuratã
a acestuia ºi despre clasa de ade-
renþã pe teren umed. Începând cu
1 noiembrie 2011, anvelopele noi
„pentru iarnã” trebuie sã prezinte
informaþia privind caracteristicile
de iarnã, respectiv simbolul
„M+S” sau „M.S” sau „M&S” in-
scripþionatã cu litere pe peretele
lateral (flancul) al anvelopei.

Obligatorii, încã din 2011
Ordonanþa Guvernului nr. 5/

2011 pentru aprobarea unor regle-
mentãri privind creºterea siguran-
þei rutiere ºi destinaþia sumelor în-
casate de cãtre personalul împu-
ternicit cu atribuþii de inspecþie ºi
control în urma aplicãrii sancþiu-

nilor contravenþionale specifice
activitãþii de transport rutier a fost
publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 80, din 31
ianuarie 2011. Prin acest act nor-
mativ sa legiferat pentru prima datã
obligativitatea folosirii anvelopelor
de iarnã.

Astfel, conducerea autovehicu-
lului pe drumurile publice acoperi-
te cu zapadã, gheaþã sau polei, fãrã

ca acesta sã fie dotat cu anvelope
de iarnã, iar în cazul autovehicu-
lului de transport marfã cu o masã
totalã maximã autorizatã mai mare
de 3,5 tone ºi al autovehiculului de
transport persoane cu mai mult de
9 locuri pe scaune, inclusiv cel al
conducãtorului auto, fãrã ca aces-
tea sã fie echipate cu anvelope de
iarnã pe roþile axei/axelor de trac-
þiune sau fãrã a avea montate pe
aceste roþi lanþuri sau alte echipa-
mente antiderapante omologate
este consideratã contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amenda prevãzu-
tã în clasa a IV-a de sancþiuni.
Pagubele pot fi foarte mari

Legislaþia actualã mai prevede
cã, în cazul în care sãvârºirea fap-
tei – accident provocat de lipsa
cauciucurilor de iarnã – are drept
consecinþã blocarea unui sector de
drum, odatã cu aplicarea sancþiu-
nii contravenþionale personalul pre-
vãzut de lege va face menþiune în
procesul-verbal de constatare a
contravenþiei ºi despre obligaþia
operatorului de transport/întreprin-
derii de a achita costurile aferente
intervenþiei de degajare a sectoru-
lui de drum afectat.

În cazul prevãzut mai sus, ad-
ministratorul drumului întocmeº-
te devizul cuprinzând costurile afe-
rente intervenþiei de degajare a sec-
torului de drum afectat ºi notificã
operatorului de transport/întreprin-
derii, în termen de 7 zile de la data
sãvârºirii contravenþiei, obligaþia de
a le achita în termen de 15 zile de
la data primirii notificãrii. Opera-
torul de transport sau întreprinde-
rea, dupã caz, poate contesta no-
tificarea, conform Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001 privind re-
gimul juridic al contravenþiilor.
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 Pentru un asemenea program,
trebuie sã existe o motivaþie ºi un
scop, fãrã de care nu se poate
derula proiectul. „S-a pornit de
la dezvoltarea tehnicã a omenirii
ºi s-a ajuns la concluzia cã avân-
tul tehnic poate conduce, para-
doxal, la distrugerea civilizaþiei.
De aceea, rezervele planetei tre-
buie gospodãrite cu înþelepciune,
iar natura este obligatoriu prote-
jatã ºi ocrotitã. De aici vine ºi
motivaþia demersului, unul prin
care sistemul educaþional este
menit sã dezvolte ºi sã formeze
la elevi gândirea ºi concepþia eco-
logice. Scopul este unul de con-
ºtientizare a problemelor actuale
ale mediului înconjurãtor, iar ob-
iectivele sunt foarte clare: uden-
tificarea unor metode ºi tehnici
didactice interactive, cu scopul
pãstrãrii unui mediu curat ºi sã-
nãtos; abordarea interdisciplina-
rã a educaþiei ecologice; etc. Gru-

Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt nu sunt
de acord cu mãsurile preconizate de cãtre guvernanþi
ºi aºteaptã adoptarea unor mãsuri care sã fie în con-
cordanþã cu cerinþele atât ale pieþii muncii, cât ºi ale
societãþii. „Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt
îºi exprimã dezamãgirea faþã de atitudinea publicã ma-
nifestatã în ultimele zile de Preºedintele României, de
Prim – ministrul Guvernului României ºi de reprezen-
tanþii unor partide politice, ca urmare a amendamente-
lor aprobate de comisiile de muncã ºi de finanþe ale
Camerei Deputaþilor, privind majorarea salariilor per-
sonalului din învãþãmânt, în medie cu 15%, începând
cu 1 ianuarie 2017, precum ºi majorarea salariilor din
sectorul sanitar, douã domenii vitale unde salariile sunt
printre cele mai mici din sectorul bugetar. Este de ne-
înþeles aceastã atitudine, dacã se are în vedere o mrea-
litate de necontestat – salariile personalului didactic din
învãþãmânt, mai ales ale celor la început de carierã, cu
studii superioare, dupã ultima majorare, prevãzutã prin
O.U.G. nr.20/2016, au ajuns la 1.100 de lei net. ... FSLI
solicitã public sã fie supusã spre aprobare în Camera
Deputaþilor ºi O.U.G. nr. 14/2015 prin care s-au triplat
salariaþilor înalþilor demnitari, act normativ care nu a
fost  contestat de aceºtia, aºa cum o fac acum când s-
a propus aceastã majorare necesarã, decentã ºi suste-
nabilã ”, se aratã în comunicatul semnat de Simion Hãn-
cescu, preºedinte al FSLI.

Astãzi, în Aula „Buia” a Facultãþii de Agronomie a Univer-
sitãþii din Craiova, se va desfãºura cea de-a treia ediþie a
Festivalului concurs destinat elevilor, în ceea ce þine de mu-
zicã uºoarã, folk, Etno, muzicã popularã ºi instrumentalã.
„Este o competiþie care nu se putea desfãºura fãrã sprijinul
Universitãþii din Craiova – Dapartamentul de Arte, Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, Enciclopedia Muzicalã a Româ-
niei. Este anunþatã participarea a peste 100 de copii din toatã
þara. Sunt douã mari trofee care vor fi  acordate: cel mai
bun concurent ºi cea mai bunã ºcoalã de muzicã reprezen-
tatã în competiþie. Juriul este condus de Claudiu Bulete, iar
invitaþi de galã sunt Mihai Trãistariu ºi copilul Mario Nicu-
lescu, laureatul de anul trecut. Din Craiova sunt participanþi
din partea a patru unitãþi ºcolare”, a precizat  Dana Nea-
goie, directorul Festivalului¸manager al Club ARTI, orga-
niozaorul principal al concursului.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a început, con-
form legislaþiei din domeniu, distribuirea rechizitelor
ºcolare, pentru preºcolarii ºi elevii care pot beneficia de
acest drept,  pe baza unui program alcãtuit la nivel cen-
tral-judeþean. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tinere-
tului (actualul Minister al Educaþiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii  ªti inþifice) aproba, prin Nota cu nr.  4385/
07.06.2012, programul de acordare a rechizitelor ºco-
lare pentru elevi. Astfel, este stipulat cã „se aprobã com-
ponenþa pachetelor de rechizite ºcolare ce urmeazã a fi
acordate elevilor din învãþãmântul de stat, primar ºi gim-
nazial, cursuri de zi, care sunt în întreþinerea familiilor
al cãror venit mediu lunar pe membru de familie, reali-
zat în luna iulie a fiecãrui an, este de maximum 50% din
salariul de bazã minim brut pe economie”. În judeþul Dolj,
sunt pregãtite 17.820 de pachete, distribuite astfel: lca-
sa pregãtotoare – 2.350; clasa I – 2.330; clasele II-IV –
5.520; clasele V-VII – 5.600; clasa a VIII-a – 2.020.
Valoarea întregului efort financiar suportat de la buget
depãºeºte 472.800 de lei.

Protejãm natura ºi în limba francezãProtejãm natura ºi în limba francezãProtejãm natura ºi în limba francezãProtejãm natura ºi în limba francezãProtejãm natura ºi în limba francezã
Elevii ºi cadrele didactice de limbã francezã, ºi nu

numai  vor participa, în perioada 11-13 noiembrie 2016,
la Liceul Teoretic „Henri Coandã” din Craiova , la cea-
de-a X-a ediþie a Concursului ªcolar naþional „Protegez
la nature”, destinat elevilor din învãþãmântul gimnazial
ºi liceal, domeniul fiind „Ecologia ºi protecþia mediului”.

pul þintã este reprezentat de cã-
tre cadre didactice din învãþãmân-
tul preuniversitar; preºcolari,
elevi din toate ciclurile de învã-
þãmânt, inclusiv liceal; pãrinþi;
comunitate localã. Dintre condi-
þiile de participare, putem scoate
în evidenþã câteva: elevi cu vâr-
sta între 12-18 ani; grupe de
maximum douã – patru persoane
colaboratoare pentru crearea unei
lucrãri; echipã de coordonatori
formatã din cel mult douã cadre
didactice; fiecare grupã se paote
prezenta cu o singurã lucrare;
materialul scris nu poate depãºi
200 de cuvinte; prezentãrile Mi-
crosoft PowerPoint vor avea
maximum 15 slide-uri; orice ma-
teriala va fi în limbile francezã ºi
românã ºi aºa mai departe”, a
precizat prof. Adriana Sãlcea-
nu, inspector pentru limba fran-
cezã în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Peste 17.000 dePeste 17.000 dePeste 17.000 dePeste 17.000 dePeste 17.000 de
pachete cu rechizite,pachete cu rechizite,pachete cu rechizite,pachete cu rechizite,pachete cu rechizite,

destinate elevilordestinate elevilordestinate elevilordestinate elevilordestinate elevilor
din judeþul Doljdin judeþul Doljdin judeþul Doljdin judeþul Doljdin judeþul Dolj

Copiii vor sã îºi arateCopiii vor sã îºi arateCopiii vor sã îºi arateCopiii vor sã îºi arateCopiii vor sã îºi arate
competenþele în muzicãcompetenþele în muzicãcompetenþele în muzicãcompetenþele în muzicãcompetenþele în muzicã

Sindicatele din învãþãmânt
atrag atenþia asupra salarizãrii
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“Când lucrurile merg strunã, capul stã ºi mâna
se miºcã.” Acesta este un tip de propoziþie-ªora,
una dintre acele numeroase emisii de tip kôan pe
care cititorii sãi buni le pot detecta aproape perma-
nent în iureºul unor demonstraþii de rigoare toridã
ºi poeticitate fluidã. Grunjuri, cãpeþele de geome-
trizatã sare a pãmântului, din acelea în care a fost –
de cine? – stocatã înþelepciunea umanã ºi care mai
apoi ne sunt dãruite de mâna unui filozof ºi scriitor
cum puþini dintre noi avem norocul sã întâlnim într-
o viaþã de om. Un filozof-rotar, dintre aceia care
sculpteazã din luminã fãrã corp ºi gând întrupat
obada ºi spiþele unei roþi pentru a fi îmbucate per-
fect în acel centru al lumii fãrã de care drumul nu
existã, iar roata nu-l calcã.

Sã nu lucrezi prea repede ºi sã nu expui prea
des, iatã formula lui Brâncuºi de care Mihai ªora s-
a þinut cu strãºnicie. ªi cum frumuseþea este justi-
þia absolutã, dupã spusa memorabilã a omului din

Hobiþa, nepotul meºterului de roþi trainice a lucrat în gândirea
româneascã animat de acel duh al pãmântului în care a „intrat cu
fierul plugului”, pe care l-a „arat nemilos, înverºunat”, pe care l-
a „scormonit, grãpat, dezmierdat” pânã în miezul sãu de foc.
Domnul Mihai ªora este un rar Dezmierdãtor, un Mângâietor al
pãmântului cuvintelor româneºti, cel mai autentic alãturi de Con-
stantin Noica ºi de Petru Creþia. Dupã ªora, abia, noi trãim ºi în
pãmântul minþii, nu doar în pulberea din care ne-am nãscut.

Avem mulþi maeºtri ºi puþini îndrumãtori veritabili în acest timp
al orizontalei proaste, în care a avea îl bate pe a fi. Oare aºa sã
fie? Sã ne fi declasat propria-ne fiinþã din rangul nostru de copii ai
armoniei ºi de entuziaºti ai idealului? Domnul Mihai ªora ne rea-
minteºte constant acea intimitate a fiinþei cu care trebuie sã co-
municãm ºi sã comuniem, într-o elaboratã declaraþie de dragoste
cãreia îi este subiect ºi martor. Elogiul fãcut poeziei, precuvinte-
lor, Totului închegat, Unicului Celãlalt, datului întâlnirii cu tine,

Gânditorul Mihai ªora împlineºte pe 7
noiembrie 100 de ani. Nãscut în mirabilul an
1916, Domnul ªora nu înceteazã sã ne uimeas-
cã. O datã, pentru cã vine spre noi din vremea
când oamenii încã aveau chip ºi nume (azi sunt
doar conturi ºi avataruri în bãnci de date ºi de
bani), a doua oarã
pentru cã pleacã de
la noi luând mereu
ceva din noi, dupã ce
ne-a ascultat cumin-
te. Tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã
fãrã de moarte (ºi)
asta înseamnã: sã
dai ºi sã primeºti
neîncetat ceea ce þi
s-a dãruit fãrã rest.
Nu existã bani sã
plãteºti încrederea.

Venirile sale la
Craiova sunt memo-
rabile, cele pe care le
ºtiu eu, fireºte,
pentru cã Domnul
ªora a venit de multe ori în acest oraº care nu
ºtia pe cine primeºte. Fie ºi aºa: nu ºtim pe
cine primim, dar mãcar sã ºtim cine ne-a
primit. Domnul ªora ne-a primit în gândul sãu
încãpãtor ori de câte ori am îndrãznit sã batem
la uºã. Cãrþile sale, ca ºi gândul viu, ne-au
gãzduit o clipã în fulgerarea unei vieþi care
adesea are flacãra ºi lumina unui chibrit. E
bine ºi aºa, uneori chibritul nu scapãrã.

Reiau aici un text scris în 2011 la rugãmin-
tea Luizei Palanciuc, soþia Domnului ªora, ca
omagiu adus unei opere ºi unui om de a cãrui
privire plinã de bunãtate ne-am bucurat. Sã ne
bucurãm împreunã: Domnul ªora e centenar.
La mulþi ani deplini!

NICOLAE COANDE

Un Dezmierdãtor
cel adeverit de plinãtatea lumii, este autoportretul unui etern în-
drãgostit pentru care filozofia ºi poezia sunt porþile strâmte prin
care îºi cautã mântuirea ºi îºi obþine echilibrul interior. Un înain-
temergãtor în ale înþelesurilor, cãci de la Domnul Mihai ªora am
aflat ºi noi, cei care înnegrim hârtia, cã „poezia are un alt mers
cãtre ceea ce este.” Nu repetabilul, cãile bãtãtorite, previzibilul,
dinainte ºtiutul, ci intimitatea fiinþei, fiinþa-acasã, ceea ce exha-
leazã, ca aromã a lumii, acel „precuvânt” care gãseºte þinta.

Când este îndrãgostit – ºi când nu este, oare? – Domnul ªora
privilegiazã poetul din sine, cu nostalgia – Sehnsucht? –  celui care
ºtie cã poezia „apare de fiecare datã la întâlnire, pe neaºteptate, cu
noi ºi cu lumea”. De ce Sehnsucht? Pentru cã „poetul e veºnic-
îndrãgostitul, perfectul amant”, rãpus de dorul de a nu fi situat pe
iubita lui Venus: „niciodatã n-o sã mã împiedici sã tânjesc, pânã la
moarte sã tânjesc, dupã Venus, blonda Venus, dulcea Venus, care,
ea, e adevãratul, adevãratul, adevãratul meu Pãmânt!”

Putem vedea aievea cum consistenþa ºorianã a spuselor ne
atrage privirea într-un zenit al nevãzutelor, nu mai puþin reale, din
avântul nesãbuitei inimi, cea care ºi-a înfipt „rãdãcina în impal-
pabilul tãrâm al amuþirii ºi al visului”, cãci erosul ieºit gata tors
din caierul gândirii sale evocã acea „supraabundenþã cãreia toate
celelalte i se pot împãrtãºi.” „Sfintele seminþe inanalizabile ale
limbajului articulat” sunt aruncate pe un pãmânt reavãn de acest
Semãnãtor fãrã egal care este Domnul Mihai ªora, cu aceeaºi
mânã cu care mângâie filozofia ºi femeia – ca în acest admirabil
poem spus dintr-o rãsuflare: „... aºa cum surprinzãtor de proas-
pãt, ºi parcã acum întâia oarã în ureche-mi ivindu-se, râsul de azi
al ei, faþã de râsul ei de ieri, ºi de cel de alaltãieri ºi de întotdeauna
– încântãtor de altul, acelaºi, înnebunitor de acelaºi-altul.” Un
altceva, acelaºi – cum spusese ºi Nichita Stãnescu.

Dragostea de filozofie ºi de poezie – adicã împlinirea ºi strãlu-
cirea a tot ce ºtim.

Ce poate un poet încã tânãr sã înveþe mai mult de la un Maes-
tru care i-a adresat cândva câteva vorbe? Multe, dar mai ales
bucuria melancolicã a finitudinii senin asumate.

ªi sarea nu se va strica niciodatã!

„Le Prenom” este o comedie francezã scrisã de Mat-
thieu Delaporte ºi Alexandre de la Patelliere, pusã pentru
prima datã în scenã la Paris, în 2010, cu celebrul actor
ºi cântãreþ Patrick Bruel într-unul din rolurile principale.
Piesa de teatru a fost nominalizatã la mai multe Premii
Moliere, fiind ulterior adaptatã ºi pentru marile ecrane,
primind cinci nominalizãri la Premiile Cesar în 2013.

În România, spectacolul a fost produs de Won-
der Theatre, în regia lui Rãzvan Sãvescu – cunos-
cut pentru seriale de televiziune, piese de teatru ºi
filmele de cinema realizate. Printre acestea: serialul
„La Bloc”, piesa de teatru „Popcorn” de Ben Elton
ºi prima producþie cinematograficã, parþial filmatã

Potrivit reprezentanþilor Casei de Culturã „Tra-
ian Demetrescu”, recitalul poetic este organizat
cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naºterea
scriitorului Traian Demetrescu, în parteneriat cu
Filiala Bucureºti – Traduceri Literare a Uniunii
Scriitorilor din România, cu sprijinul Ministerului
Ceh al Culturii.

Petr Hruska (n. Ostrava, 1964) este unul din-
tre cei mai apreciaþi ºi mai cunoscuþi poeþi cehi con-
temporani ºi o prezenþã activã în viaþa literarã cehã,
slovacã ºi internaþionalã. ªi-a luat diploma univer-
sitarã la Ostrava, în specialitãþile Limba ºi Literatu-
ra Cehã ºi Studii Literare, ºi lucreazã în prezent la
Institutul Pentru Literaturã Cehã al Academiei de
ªtiinþe din Brno. De asemenea, predã literaturã la
Universitatea Masaryk din acelaºi oraº. Face parte
din Consiliul Editorial al revistei lunare de literaturã
Host, iar poeziile sale au fost traduse în germanã,
slovenã, slovacã, flamandã, românã ºi polonã.

Recital de poezie cehã, în cadrul „Sãptãmânii TRADEM”
În Salonul Medieval

al Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”
are loc astãzi, 5 noiem-
brie, ora 17.00, în cadrul
„Sãptãmânii TRADEM”,
un recital poetic susþinut
de doi reprezentanþi
importanþi ai peisajului
liric contemporan din
Cehia: Petr Hruska ºi
Radek Fridrich. Aceºtia
vor fi însoþiþi de tradu-
cãtorul Mircea Dan
Duþã ºi de Peter Sra-
gher,  preºedintele
Filialei Bucureºti –
Traduceri Literare a
Uniunii Scriitorilor din
România.

Comedia Comedia Comedia Comedia Comedia „Prenumele”„Prenumele”„Prenumele”„Prenumele”„Prenumele”, cu Mihai Cãlin, cu Mihai Cãlin, cu Mihai Cãlin, cu Mihai Cãlin, cu Mihai Cãlin
ºi Claudiu Bleonþ, se joacã ºi la Craiovaºi Claudiu Bleonþ, se joacã ºi la Craiovaºi Claudiu Bleonþ, se joacã ºi la Craiovaºi Claudiu Bleonþ, se joacã ºi la Craiovaºi Claudiu Bleonþ, se joacã ºi la Craiova

Comedia „Prenumele”, cu Mihai Cãlin, Claudiu Bleonþ, Mirela Opriºor, Leonid
Doni ºi Raluca Aprodu, va fi prezentatã, în cadrul unui turneu naþional, ºi pe scena

Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, dupã ce a avut prima reprezentaþie a
noii stagiuni pe 3 noiembrie, la Cinema Pro din Bucureºti. Spectacolul va avea loc pe
data de 28 noiembrie, de la ora 19.00. Biletele costã 70 lei ºi se gãsesc la vânzare la

Agenþia teatrului (tel. 0251.413.677).

Pânã la sfârºitul anului, pe scena
Teatrului Naþional din Craiova vor
fi prezentate mai multe spectacole
invitate – de teatru, muzicã ºi
dans. Aºa sunt, luna aceasta,
comedia „Cafeneaua” de Sam
Bobrik ºi Ron Clark, cu Horaþiu
Mãlãele, Dana Dogaru ºi Emilia
Popescu (7 noiembrie, ora 19.00,
preþ bilet: 100 lei), show-ul
multimedia „Circle of Love” (12
noiembrie, ora 18.00, preþuri bilete:
20, 30, 40 lei), spectacolul „Dori-
an”, creat de Oana Rãsuceanu în
jurul actorului-dansator George
Albert Costea, ce îmbinã dansul
contemporan cu proiecþii multime-
dia (14 ºi 15 noiembrie, ora 19.00,
preþ bilet: 30 lei, cu reducere la
jumãtate pentru elevi ºi studenþi),

concertul extraordinar susþinut de Mihai Mãrgineanu ºi Banda sa
(21 noiembrie, ora 19.00, preþ bilet: 60 lei). Luna viitoare, craiovenii
sunt invitaþi la concertul de colinde susþinut de ªtefan Hruºcã (15
decembrie, ora 20.00, preþ bilet: 100 lei) ºi la spectacolul de balet
„Lacul lebedelor”, pe muzica lui P.I. Ceaikovski, prezentat de
Compania „St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov” (18
decembrie, ora 19.00, preþ bilet: 150 lei).

în New York, „America, venim!”.
Vincent (Mihai Cãlin), un agent imobiliar de suc-

ces ºi în curând fericit tatã, este invitat la cinã de sora
sa Babou (Mirela Opriºor) ºi cumnatul sãu Pierre
(Claudiu Bleonþ), profesor la universitate. Soþia sa,
Anna (Raluca Aprodu), specialistã în modã, ºi priete-
nul acestora din copilãrie, Claude (Leonid Doni), trom-
bonist la filarmonica radio, îl însoþesc. „Prenumele”
porneºte de la o glumã nevinovatã despre numele vi-
itorului copil care declanºeazã o cascadã de situaþii
comice neprevãzute ºi dezvãluiri hilare care pun la
grea încercare prietenia.

MAGDA BRATU

Radek Fridrich (n. Decin, Boemia de Nord,
1968) este poet ºi profesor la ªcoala Medie Sani-
tarã din oraºul natal. A absolvit Boemistica ºi Ger-
manistica la Universitatea Jan Evangelista Purky-
ne din oraºul Ustinad Labem, unde a rãmas apoi
sã predea ca lector universitar. În afarã de litera-
turã, este interesat de jurnalisticã, de artele vizua-
le ºi de culegerea folclorului de la graniþa ceho-
germanã. În 2012 i s-a decernat prestigiosul pre-
miu literar Magnesia Litera pentru Cea mai bunã
carte de poezie din anul 2011.

«Petr Hruska ºi Radek Fridrich au apãrut în douã
antologii de poezie cehã contemporanã publicate în
România: „Întunericul din camera copiilor” (Edi-
tura „TracusArte”, Bucureºti, 2015) ºi „Luxfere”
(Editura Universitãþii din Bucureºti, 2016), ediþii
coordonate ºi traduse de Mircea Dan Duþã», mai
precizeazã organizatorii întâlnirii de astãzi.

MAGDA BRATU
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Cuvântul de deschidere l-a avut
prof.univ.dr Cezar Spânu, recto-
rul Universitãþii din Craiova, care
a precizat motivul acestei reuniuni
ºi anume, de a marca în calenda-
rul academic „Zilele Facultãþii de
ªtiinþe”, iar acest lucru se face într-
o companie remarcabilã a distin-
sului ambasador al SUA, Excelen-
þa SA Hans Klemm. Facultatea de
ªtiinþe reuneºte departamentele:
Chimie, Fizicã, Geografie, Infor-
maticã, Matematicã. De aproape
60 de ani, aici sunt pregãtiþi stu-
denþi în specializãrile Chimie, Ge-
ografie, Matematicã-Fizicã ºi de
peste 40 de ani în Informaticã. „Ne
bucurãm cã acest eveniment l-a
adus lângã noi, lângã dumneavoas-
trã, dragi studenþi, pe mesagerul
unei naþiuni ale cãrei valori le îm-
pãrtãºim cu toþii, naþiune
care ºi-a dezvoltat parcur-
sul sub semnul libertãþii, sub
semnul creativitãþii, o naþi-
une care a crezut ºi crede
în continuare în ideea cã
omul poate sã-ºi depãºeasc
capacitãþile. Dragi studenþi,
Universitatea din Craiova,
una dintre cele mai impor-
tante universitãþi din þarã,
dar ºi din peisajul european,
vã pune la dispoziþie o in-
frastructurã educaþionalã de
excepþie. Mai mult decât
atât, în ultima perioadã am
încercat ºi am ºi reuºit sã dezvol-
tãm parteneriate ºi colaborãri, sub
ceea ce genetic îmi place sã spun,
o adevãratã culturã  a parteneria-
tului ºi dialogului. Alãturi de noi sunt
astfel peste 100 de instituþii ºi com-
panii, care oferã stagii de practicã,
stagii de practicã personalizate, in-
tership-uri, toate acestea ajutându-
vã pe dumneavoastrã sã vã dez-
voltaþi capabilitãþile practice, ast-
fel încât, la ieºirea de pe bãncile
facultãþii, sã puteþi semna mult râv-
nitul contract de angajare. Dom-
nule ambasador, aveþi în faþã stu-
denþii Universitãþii din Craiova. Vã
invit astfel la un dialog deschis sub
semnul libertãþii, sub semnul cu-
noaºterii”, a subliniat prof.univ.dr
Cezar Spânu.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ambasadorul SUA la Bucureºti  s-a adresat studenþilorAmbasadorul SUA la Bucureºti  s-a adresat studenþilorAmbasadorul SUA la Bucureºti  s-a adresat studenþilorAmbasadorul SUA la Bucureºti  s-a adresat studenþilorAmbasadorul SUA la Bucureºti  s-a adresat studenþilor  :
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Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la
Bucureºti, Excelenþa Sa Hans Klemm, a fost ieri,
prezent la Craiova, onorând astfel invitaþia me-
diului academic de a marca deschiderea „Zilelor
Facultãþii de ªtiinþe”, eveniment ce s-a desfãºu-
rat la Sala Albastrã a Universitãþii din Craiova,
într-o atmosferã destinsã, cu o participare nu-
meroasã, cu tineri dornici sã afle lucruri noi de-
spre democraþia americanã. Întrebãri interesan-
te ºi rãspunsuri pragmatice, diplomatice dar punc-
tuale, elaborate într-o matrice. Astfel, studenþii
craioveni au putut sta de vorbã cu Excelenþa Sa,

Hans Klemm despre alegerile prezidenþiale din
SUA, despre sistemul de educaþie american, de-
spre economia americanã, despre rãzboaiele din
Vietnam ºi Irak, dar ºi despre situaþia din Siria
ºi problema imigraþie. Ambasadorul nu a ratat
ocazia de a le vorbi tinerilor despre importanþa
luptei împotriva corupþiei, un fenomen existent
ºi în SUA, dupã cum a menþionat ºi diplomatul.
Hans Klemm a felicitat-o pe Laura Codruþa Ko-
vesi, procurorul ºef al DNA ºi a vorbit despre þara
noastrã laudativ, fiind un model pentru Macedo-
nia, Serbia sau Republica Moldova.

„Cel mai bun mod
de a asigura o guvernare

integrã este sã votezi”
Ambasadorul american a spus

cã vrea sã discute cu studenþii, atât
despre alegerile din SUA, cât ºi de-
spre cele din România. Diplomatul
american a mai venit în Craiova, nu
este la prima sa vizitã, iar dialogul
cu tinerii este o prioritate pentru
mandatul sãu. „Este prima vizitã a
mea la Universitatea din Craiova. În
Craiova eu am mai participat la un
eveniment organizat de compania
Ford ºi apreciez faptul cã benefi-
ciaþi de stagii de practicã ºi de un
numãr de burse. Ford are planuri
mari, vrea sã se extindã în Craiova,
asta este o veste bunã.   Astãzi ( n.r
ieri) am venit sã vã vorbesc nu nu-

mai despre alegerile din SUA, dar ºi
despre cele care vor avea loc în
România, în luna decembrie. Este
foarte important sã participaþi în
numãr cât mai mare la vot. Româ-
nia se bucurã de privilegiul de a avea
democraþie, care poate supravieþui
numai prin implicarea directã a ce-
tãþenilor la vot. Cel mai bun mod de
a asigura o guvernare integrã este
sã votezi”, a spus Hans Klemm.

„Administraþia Obama susþine
puternic alianþa NATO”

Ambasadorul SUA le-a explicat ti-
nerilor din centrul universitar Craio-
va cum se desfãºoarã o campanie
electoralã în SUA. „Începe de regu-
lã cu aproximativ doi ani în urmã. 
În 2015, Donald Trump ºi-a anunþat

candidatura,  ºi apoi Hilary Clinton.
În cei doi ani, cei doi candidaþi au 
fãcut campanie electoralã cu poten-
þiali contracandidaþi republicani ºi
democraþi. În cele din urmã Donald
Trump a fost nominalizat în luna iu-
lie ca fiind candidatul republican, iar
în luna august Hilary Clinton”, le-a
povestit studenþilor Hans Klemm. În
ceea ce priveºte temele principale ale
celor doi candidaþi, ambasadorul Sta-
telor Unite ale Americii a spus cã ele
se împarte pe subiecte de politicã in-
ternã ºi sunt cam cele mai multe ºi
desigur, subiecte pe politicã exter-
nã. „Au fost câteva teme de campa-
nie. În mod obiºnuit se dezbat pro-
bleme de politicã internã. Politica
externã nu joacã un rol principal, dar
în aceastã campanie câteva chestiuni
de politicã externã au ajuns pe prima
paginã a ziarelor internaþionale. De
exemplu, când unul din candidaþi a
întrebat dacã aliaþii NATO vor res-
pecta angajamentele asumate sau
dacã o sã rãspundã intimidãrilor.
Aceastã problemã a apãrut în con-
textul politic actual având în vedere
faptul cã administraþia Obama sus-
þine puternic alianþa NATO. Contra-

candidaþii au avut po-
ziþii diferite. Clinton a
susþinut mai mult inter-
evenþionism în Siria, pe

când Trump
nu”, a mai pre-
cizat Excelen-
þa Sa, Hans Klemm.

O altã temã a campaniei...
corupþia

Studenþilor craioveni li s-au pre-
zent ºi celelalte teme de campanie
din SUA, de exemplu,  rolul femeii
în societate având în vedere cã Hil-
lary Clinton este prima femeie care
candieazã la funcþia de preºedinte
al Americii. „S-a discutat ºi despre
rasism dar ºi despre faptul cã în
Constituþia SUA se consfinþeºte in-
stituþia sclaviei. Acum existã dez-
bateri despre respectarea drepturi-
lor afro-americanilor. S-a discutat
despre relaþia afro-americanilor cu
forþele de ordine, dacã poliþia se

comportã aºa cum trebuie sau dacã
poliþiºtii se simt respectaþi de afroa-
mericani. Structura demograficã a
Statelor Unite ale Americii este în
continuã schimbare. Se estimeazã
cã în 2040 americanii albi ºi cauca-
zienii vor fi minoritari. O altã temã
a campanie a fost corupþia ºi faptul
cã se furã din banii statului. ªi în
SUA, la fel ca  în multe alte state,
existã structruri care apãrã anumi-
te persoane. Unul din candidaþi a spus
cã este privilegiat ºi probail cã dupã

alegeri va fi cercetat penal...”, a mai
spus Hans Klemm. Diplomatul ame-
rican a fost întreb de studenþi ºi de-
spre corupþia din România, iar Ex-
celnþa Sa a vorbit despre succesul în
lupta anti-corupþie pe care îl au insti-
tuþiile statului român, evidenþiind-o în
mod expres pe Laura Codruþa Ko-
vesi, procurorul ºef al DNA. 

„Educaþia este din ce în ce
mai importantã pentru a reuºi

în carierã”
Tot în campania prezidenþialã din

SUA s-a discutat aprins despre cri-
za economicã care a afectat atât
România, vorbim de momentul

2010, cât ºi SUA. „Unii cred cã a
plecat din SUA. Creºterea econo-
micã în SUA a încetinit. Din 2000
creºterea medie a venitului a scã-
zut. Amercanii din clasa de mijloc
ºi-au vãzut veniturile scãzând sau
stagnând”, a spus Hans Klemm.
Dezvoltarea economicã a legat-o
imediat de educaþie, de pregãtire.
„Educaþia este din ce în ce mai im-
portantã pentru a reuºi în carierã
este nevoie de absolvirea unor stu-
dii de licenþã sau chiar de master.
Americanii care nu au studii au des-
coperit cã e greu sã obþinã astfel
oportunitãþi economice. Candidatul
republican a promis sã reducã ta-
xele ºi impozitele, sã dezvolte  în-
vãþãmântul,  sãnãtatea ºi protecþia
mediului. Clinton a promis cã va
face investiþii în infrastrucrturã, în
dezvotarea cãilor de comunicaþii,
investiþii în cãi ferate, autostrãzi...”,
susþine Hans Klemm. 

Imigraþia, subiectul central
Imigraþiei a fost  un subiect cen-

tral chiar de la începutul campaniei,
susþine diplomatul american. „S-a
pus accent ºi pe imigrarea cetãþeni-
lor mexicani din SUA cãtre Mexic
ºi Trump a avut succes susþinând
aceastã îngrijorare pentru ameri-
cani. S-a discutat ºi dacã imigranþii
din þãrile musulmane se pot integra
în SUA ºi Clinton a spus cã da ºi
Obama a susþinut chiar cã au avut
rezultate foarte bune, nu numai imi-
granþii musulmani ci ºi cei veniþi din
alte þãri. Marþi se va decide cine va
fi ales pe urmãtorii partru ani. Se
vor alege ºi membri Congresului,
membri Camerei reprezentanþilor ºi
o treime a Senatului...”, a conchis
Ambasadorul SUA.
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Reþeaua teroristã Al-Qaida pre-
gãteºte comiterea unor atentate în
statele americane New York, Te-
xas ºi Virginia cu ocazia scrutinu-
lui prezidenþial ºi parlamentar din
Statele Unite, avertizeazã oficiali
din cadrul serviciilor de informaþii
americane citaþi de CBS News.
Sursele citate nu au oferit detalii,
precizând doar cã sunt vizate ob-
iective din statele New York, Te-
xas ºi Virginia, unde ar putea avea
loc atentate luni, cu o zi înaintea
scrutinului prezidenþial ºi legislativ.
Autoritãþile americane au transmis
cã iau în serios riscul terorist. “Au-
toritãþile antiteroriste ºi cele pen-

Opt morþi ºi 40 de rãniþi,
în urma unui atac
cu maºinã-capcanã
în sud-estul Turciei

Cel puþin opt persoane au
murit ºi peste 40 au fost rãnite
într-o explozie provocatã ieri de
un vehicul-capcanã în apropie-
rea sediului de poliþie din
oraºul turc Diyarbakir, unde
mai mulþi politicieni din
cadrul unui partid din regiu-
nea majoritar kurdã erau
reþinuþi, a declarat premierul
turc, citat de presa internaþio-
nalã. Potrivit premierului turc,
una dintre persoanele decedate
ar fi un solicitant de azil.
Explozia a avut loc la ora
localã 08.00 (07.00, ora
României). În urma atacului,
ambulanþe ºi vehicule de
poliþie au fost trimise la faþa
locului. Explozia a fost simþitã
în mai multe zone ale oraºului.
Potrivit surselor, explozia a
avut loc în apropierea secþiei de
poliþie unde liderii partidului
din regiune erau reþinuþi în
cadrul unei anchete antiteroris-
te. Diyarbakir este situat în
sud-estul Turciei ºi are o
populaþie majoritarã kurdã.

Tabãra de refugiaþi din Piaþa
Stalingrad din Paris a fost
evacuatã

Cel puþin 2.000 de imigranþi
au fost evacuaþi din tabãra
improvizatã pe strãzile arondis-
mentului al XIX-lea din Paris,
zona Pieþei Stalingrad, aceºtia
fiind transportaþi apoi cu
autobuze cãtre centre de
refugiaþi din regiunea Ile-de-
France, informeazã presa
internaþionalã. Ministrul de
Interne din Franþa a afirmat
sãptãmâna trecutã, dupã
evacuarea taberei din Calais,
iar preºedintele francez a
confirmat apoi cã: “Tabãra de
refugiaþi improvizatã în Piaþa
Stalingrad din Paris, va fi, de
asemenea evacuatã”. Evacua-
rea a început vineri dimineaþa
la ora localã 6:00 (7:00, ora
României), sub supravegherea
forþelor de ordine. Un purtator
de cuvânt al Prefecturii din
Paris, a declarat cã “Imigran-
þii, majoritatea provenind din
þãri devastate de rãzboi, cum ar
fi Afganistan ºi Sudan, vor fi
transferaþi cu autobuzul în
centre de refugiaþi din întreaga
zonã a Parisului, unde li se vor
prelucra cererile de azil”.
“Operaþiunea de evacuare se
executã fãrã probleme pânã
acum”, a spus acesta, adãu-
gând cã toþi imigranþii vor fi
transferaþi în ziua de vineri.
Aproximativ 600 de ofiþeri de
poliþie au fost desfãºuraþi la
faþa locului. Potrivit estimãri-
lor, în tabãra improvizatã din
Piaþa Stalingrad s-ar fi adãpos-
tit cel puþin 3.000 de persoane.
Numãrul imigranþilor care se
refugiazã pe strãzile Parisului a
crescut cu cel puþin o treime,
de la evacuarea taberei de
refugiaþi din Calais.

Consulul României în oraºul
Bãlþi din Republica Moldova a fost
rãnit grav, în timp ce traversa re-
gulamentar strada, de cãtre o ma-
ºinã condusã de un ofiþer moldo-
vean de investigaþie din cadrul In-
spectoratului de Poliþie Fãleºti.
Poliþistul, care se deplasa cu vite-
zã excesivã la volanul unei maºini,
a lovit frontal victima, care s-a
dovedit a fi consul în cadrul Con-
sulatului General al României de la
Bãlþi, informeazã sursa citatã. În
urma impactului, oficialul a fost
transportat la Spitalul Clinic muni-
cipal din Bãlþi cu traumatisme gra-
ve. În prezent, starea de sãnãtate a
victimei este gravã, dar stabilã.
Accidentul a avut loc pe strada
ªtefan cel Mare din municipiul
Bãlþi. Poliþistul a pãrãsit apoi locul
accidentului, încercând sã inducã

Reþinerea deputaþilor din Parti-
dul Popular Democrat este în con-
formitate cu legea, a afirmat mi-
nistrul turc al Justiþiei, Bekir Boz-
dag, în cadrul unei declaraþii difu-
zate de televiziunea de stat TRT,
citate de site-ul postului BBC. Po-
liþia a percheziþionat locuinþele ºi a
reþinut cei doi lideri ai Partidului
Popular Democrat, al doilea cel
mai mare partid de opoziþie din
Parlamentul turc. Cel puþin alþi
nouã parlamentari ai Partidului Po-
pular Democrat au fost reþinuþi
dupã ce au refuzat sã depunã mãr-
turie pentru infracþiuni legate de
“propagandã teroristã”. Autoritãþi-
le turce au blocat accesul la plat-

Austria a trimis 60 de militari la graniþa dintre
Ungaria ºi Serbia, pentru securizarea frontierei

Reþeaua Al-Qaida pregãteºte comitereaReþeaua Al-Qaida pregãteºte comitereaReþeaua Al-Qaida pregãteºte comitereaReþeaua Al-Qaida pregãteºte comitereaReþeaua Al-Qaida pregãteºte comiterea
unor atentate în SUA cu ocazia alegerilorunor atentate în SUA cu ocazia alegerilorunor atentate în SUA cu ocazia alegerilorunor atentate în SUA cu ocazia alegerilorunor atentate în SUA cu ocazia alegerilor

tru siguranþa comunitãþilor rãmân
vigilente ºi bine poziþionate pentru
contracararea oricãrui atac în Sta-
tele Unite. FBI, alãturi de alte au-
toritãþi federale, statale ºi locale
efectueazã zilnic schimburi de in-
formaþii ºi colaboreazã strâns pen-
tru identificarea ºi dejucarea ori-
cãrui risc la adresa securitãþii pu-
blice”, a transmis un oficial din
cadrul Biroului Federal pentru In-
vestigaþii. Statele Unite organizea-
zã marþi, 8 noiembrie, alegeri pen-
tru desemnarea preºedintelui þãrii,
a tuturor membrilor Camerei Re-
prezentanþilor ºi a o treime dintre
membrii Senatului.

Austria a trimis 60 de militari la
graniþa dintre Ungaria ºi Serbia,
pentru a ajuta la securizarea grani-
þei, a declarat Hans Peter Dosko-
zil, ministrul austriac al Apãrãrii,
care a mai avertizat cã acordul UE-
Turcia privind imigraþia dã semne
de fisurare. Oficialul austriac a
declarat cã militarii nu sunt înar-
maþi ºi nu vor fi implicaþi în inter-
ceptarea imigranþilor care reuºesc
sã treacã de gardul de la frontiera

dintre Ungaria ºi Serbia. Aceºtia
vor avea baza la Hodmezovasar-
hely, în apropiere de Szeged, în
sud-estul Ungariei, ºi vor ajuta la
construirea de drumuri ºi adãpos-
turi. În ceea ce priveºte acordul UE-
Turcia privind limitarea imigraþiei,
Doskozil a declarat cã statele UE
ar trebui sã fac mai multe în sen-
sul protejãrii frontierelor pentru cã
acordul începe sã dea semne de
fisurare.

Ministrul Justiþiei din Turcia: Detenþia
parlamentarilor pro-kurzi este legalã

formele online Twitter ºi What-
sapp, dupã arestarea preventivã a
celor 11 legislatori pro-kurzi în sud-
estul Turciei, potrivit unui grup de
monitorizare a internetului. Perche-
ziile Poliþiei au avut loc în oraºele
sud-estice Van ºi Bingol. Adminis-
traþia Recep Tayyip Erdogan a in-
stituit stare de urgenþã pe 15 iulie,
în contextul tentativei de loviturã
de stat militarã soldatã cu moartea
a peste 300 de persoane ºi rãnirea
altor 2.100. Starea de urgenþã din
Turcia s-a prelungit cu încã trei luni
în octombrie. Aproximativ 40.000
de persoane au fost arestate pre-
ventiv în urma complotului militar
eºuat.

Consulul României în oraºul Bãlþi,
grav accidentat de un poliþist

în eroare ancheta prin convinge-
rea unei alte persoane sã-ºi asume
vina pentru cele sãvârºite. Pentru
a asigura obiectivitatea urmãririi
penale, dosarul a fost retras din
gestiunea poliþiei de cãtre Procu-
raturã. Poliþistul a fost reþinut pre-
ventiv timp de 72 de ore, procuro-
rii acuzându-l vineri de încãlcarea
regulilor de securitate în timpul cir-
culaþiei, soldatã cu vãtãmarea gra-
vã a integritãþii corporale sau a sã-
nãtãþii ºi pãrãsirea locului acciden-
tului rutier. De asemenea, procu-
rorii vor înainta judecãtorului de
instrucþie un demers cu solicitarea
arestãrii acestuia pentru o perioa-
dã de 30 de zile. Poliþistul riscã o
pedeapsã de pânã la ºapte ani de
închisoare, cu interdicþia de a con-
duce mijloace de transport pentru
o perioadã de pânã la 4 ani.



SÂMBÃTÃ - 5 noiembrie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Chaplin ºi micul vagabond
2013, Biografic, Documentar
09:00 Superconsumatorul (R)
09:30 Superconsumatorul (R)
10:00 Superconsumatorul (R)
10:30 Zon@ IT
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Ochiul magic (R)
13:15 Vorbeºte corect! (R)
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal feminin
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 O datã’n viaþã
21:55 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
22:00 O datã’n viaþã
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Geopolitice (R)
00:35 O datã’n viaþã (R)
01:30 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
01:35 O datã’n viaþã (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Sport (R)
03:15 Superconsumatorul (R)
03:40 Superconsumatorul (R)
04:10 Vorbeºte corect! (R)
04:20 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
08:30 Prietenie cu nãbãdãi
2002, Australia, Comedie,

Familie
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:00 Mic dejun cu un campion
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 TVR 60 - Povestea

minoritãþilor din România
12:00 Scor egal
13:00 Legile afacerilor
13:30 Gala Umorului (R)
14:20 Te vrea România! (R)
15:10 Te vrea România! (R)
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
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
20:10 În deºert nu eºti niciodatã

singur!
1993, SUA, Aventuri, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:10 Teroare în L.A.
1974, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:20 Pledez pentru Tine(ri)

TVR 2

07:40 Omul-Furnicã
09:35 Pooh's Grand Adventure:

The Search for Christopher Robin
10:50 Noi suntem Marshall
13:00 Cea mai bunã ocazie
14:45 O întâlnire
16:05 Cum sã supravieþuieºti

unei despãrþiri
17:40 Rãzbunãtorii
20:00 Pixels: O aventurã digitalã
21:45 Omul-Furnicã
23:40 Camera de camin
01:00 Un tãrâm ciudat
02:50 Mare ºi tare
04:35 Un parteneriat fatal
06:00 Revolta lui Atlas: Partea a II-a

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Un cãþel în cupele

europene
2004, SUA, Comedie, Familie
13:15 Cu duzina e mai ieftin 2 -

Rãzboiul taþilor
2005, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
15:15 Jocuri de celebritate (R)
16:15 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cãpitanul America: Primul

Rãzbunãtor
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
23:00 Hanna
2011, SUA, Marea Britanie,

Germania, Acþiune, Aventuri,
Thriller

01:15 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
03:00 Poveºti de groazã

americane
2011, SUA, Dramã, Horror,

Mister
04:45 Un cãþel în cupele

europene (R)
2004, SUA, Comedie, Familie
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi 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 Regina inimilor
20:00 Cred cã da
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Cred cã da (R)

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasa pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasa pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 ªefi de coºmar

2011, SUA, Comedie, Crima

01:30 Observator (R)

02:30 În puii mei - Xtra Show

(R)

03:00 ªefi de coºmar (R)

2011, SUA, Comedie, Crima

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs (R)

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Sport, dietã ºi o vedetã

12:00 Teleshopping

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Teo Show (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

22:00 Bravo, ai stil!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Te vreau lângã mine (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trasniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Mama mea gateºte mai

bine (R)

12:00 Chef Dezbracatu’ (R)

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 Focus

14:00 Cruciada copiilor

2006, Olanda, Aventuri,

Familie, Fantastic, Rãzboi

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Sunshine: Afacere de

familie

2008, SUA, Comedie

22:30 Cruciada copiilor (R)

2006, Olanda, Aventuri,

Familie, Fantastic, Rãzboi

01:00 Apel de urgenþã (R)

02:00 Dosarele DNA (R)

03:00 Focus 18 (R)

04:30 Nunþi de poveste

05:45 Secrete de stil (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal Uefa Champions

League: Manchester City -
Barcelona

13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 Rezumat UEFA Europa

League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat Finala
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Divizia MMA
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 6 noiembrie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Handbal feminin
18:00 Lozul cel mare
18:30 Puterea binelui
19:00 Ochiul magic
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Secretele din adâncuri
22:45 Concert Extraordinar în

beneficiul Fundaþiei Principesa
Margareta a României

23:45 Puterea binelui
00:20 Tezaur folcloric (R)
01:20 Dincolo de viitor (R)
01:45 Ultima ediþie (R)
02:10 Telejurnal (R)
02:50 Secretele din adâncuri

(R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Ochiul magic (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas (R)
08:30 Ferma
09:30 Aripi de mãtase (R)
2011, Japonia, Dramã
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Handbal feminin
12:50 TVR60 - filler
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Artista, dolarii ;i ardelenii
1980, România, Aventuri
15:30 Pledez pentru Tine(ri) (R)
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
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 Handbal masculin
21:50 TVR60 - filler
22:10 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii
1981, România, Aventuri,

Comedie
00:00 Deportaþii
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Teatru TV (R)
03:40 Pledez pentru Tine(ri) (R)
04:10 D'ale lu' Miticã (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei

TVR 2

07:50 Bine ai venit acasã!
09:15 Pixels: O aventurã digitalã
11:00 Cu ce þi-am greºit noi,

Doamne?
12:35 Playlist pentru Nick ºi

Norah
14:05 Cel mai mare ipohondru
15:55 Q.E.D.
2013, România, Dramã
17:40 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
20:00 Valea Mutã
21:00 Zoolander no. 2
22:40 Westworld
23:40 Secretul
01:30 Ramona

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce spun românii (R)
11:00 Cu duzina e mai ieftin 2 -

Rãzboiul taþilor (R)
2005, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
13:00 Apropo Tv
14:00 Graba stricã treaba
1997, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:00 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 X-Men de la Origini:

Wolverine
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF, Thriller
22:30 Premoniþii
2015, Mister, Thriller
00:30 Apropo Tv (R)
01:30 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
03:30 Poveºti de groazã

americane
2011, SUA, Dramã, Horror,

Mister
05:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Cred cã da (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Inimi tinere
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Inimi tinere (R)

08:00 Viaþa începe la 17 ani (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Þicniþii (R)
13:45 Ultima cãlãtorie: Goana

dupã adevãr
15:45 La bloc
18:00 Erou din întâmplare
20:30 Alarmistul
22:30 Wall Street: Banii sunt

fãcuþi sã circule
01:15 Alarmistul (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 Amicul Joey (R)

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

16:15 X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 iUmor

22:00 Bãieþi de oraº (R)

23:00 În puii mei (R)

00:00 iUmor (R)

02:00 Observator (R)

03:00 Camelot

2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,

Fantastic, Istoric

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

09:15 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

11:30 Pastila de râs

12:00 Teleshopping

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Asta-i România! (R)

15:45 Bravo, ai stil! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Se strigã darul

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Crank: Tensiune maximã

2009, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã

02:00 Ochii din umbrã (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:15 La TV (R)

2015, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

13:00 Focus

13:30 Totul se plãteºte

1986, România, Aventuri

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:30 Trãdaþi în dragoste

00:15 Totul se plãteºte (R)

1986, România, Aventuri

02:30 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

04:30 Trãdaþi în dragoste

05:45 Casa: construcþie ºi

design (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal Uefa Europa

League: Zurich - Steaua
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat "Moroºanu,

fã-l Pireu!"
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night Craiova: ''Lei

în cuºcã''
04:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

08:15 Amicul Joey (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Zborul 93 (R)
14:45 Ne-am fãcut mari! (R)
16:30 La bloc
18:45 Þicniþii
20:30 Lista clienþilor
22:15 Blonda de pe net
00:00 Lista clienþilor (R)
02:00 Cine A.M.
04:30 Stuart Little
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ANIVERSÃRI

Mulþi ani fericiþi, cu
sãnãtate ºi bucurii
pentru minunatul

nostru ªERP SE-
BASTIAN GABRIEL
la împlinirea fragedei
vârste de 12 ani. Îl iu-
bim ºi îi suntem alã-
turi la frumoasa Ani-
versare. Pãrinþii, bu-
nicii, frãþiorul ºi Sili.
OFERTE DE SERVICI

Angajez la marginea
Craiovei la scos þelinã
rãdãcini cu cazmaua,
1500 RON / lunar –
necesitã bicicletã. Te-
lefon: 0727/714.184.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fizi-
cã 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. Cuplu-
rile alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã con-
fort A – Centru (40m)
etaj I, cu balcon închis,
boxã la subsol- luminã.
Telefon: 0766/304.708.

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
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

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 –
Craiova, cartier ªimni-
cu 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
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comercial
+ societate. Telefon:
0769/620.194.

AUTO
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.

Anunþul tãu!
Teatrul Naþional „Marin Sores-

cu” organizeazã în data de
17.11.2016, ora 13.00, la sediul sãu
din str. A.I. Cuza, Nr.11, concurs
pentru ocuparea postului tempo-
rar vacant de director artistic. În-
scrierile se fac pânã la data de
09.11.2016, ora 14.00. Bibliografia,
condiþiile de participare ºi conþi-
nutul  dosarului sunt afiºate la
sediul ºi pe site-ul instituþiei. Re-
laþii la telefon: 0251/ 411.725.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 5 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 auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 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 cimitirul
Romaneºti- Craiova.
Telefon: 0744/846.895.

Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, 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.
Telefon: 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 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craiova)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapuse.
Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil
terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii –
30 RON, aparat pen-
tru cafea 60 RON. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150
w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Roma-
neºti, 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 cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomanda-
te, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi li-
niºte 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. Negocia-
bil. Telefon: 0767/
008.528.
Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.

Închiriez spãlãtorie. Te-
lefon: 0726/230.679.

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

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

PIERDERI
S.C. ERPIA SA CRA-
IOVA, având sediul în
Craiova, str. Siretului,
Nr. 37, J16/75/1991,
RO 3730956, declarã
pierdut certificat con-
statator pentru activitãþi
desfãºurate la terþi
emis de Oficiul Regis-
trului Comerþului Dolj.
Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

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

Chindia Târgoviºte – Juventus Bucu-
reºti / 14:00 – FOTBAL – Liga I: FC
Voluntari – Concordia Chiajna / 16:15 –
CURSE DE MAªINI – Euroformula
Open: cursa 1 / 18:00, 20:30 – FOTBAL
– Liga I: ASA Tg. Mureº – CS U
Craiova, ACS Poli Timiºoara – Dinamo.

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

Zhuhai: ziua a 5-a / 15:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Paris: ziua a 6-a / 19:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Osasuna –
Alaves / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie
A: Napoli – Lazio.

DIGI SPORT 3
15:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Zhuhai: ziua a 5-a / 17:15 – FOTBAL
Spania – La Liga: Real Sociedad –
Atletico Madrid / 19:30 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor: Larvik –
Esbjerg / 21:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Lyon – Bastia / 1:00 – FOTBAL
Argentina – Primera Division: River
Plate – Estudiantes.

DIGI SPORT 4
14:00 – FOTBAL Spania – La Liga:

Granada – Deportivo / 16:00 – VOLEI
(M) – Divizia A1: Steaua – Tricolorul
Ploieºti / 18:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Monaco – Nancy / 20:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Steaua
– U-BT Cluj / 21:45 – FOTBAL Spania
– La Liga: Las Palmas – Eibar.

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

Chindia Târgoviºte – Juventus Bucu-
reºti / 14:00, 18:00, 20:30  – FOTBAL –
Liga I: FC Voluntari – Concordia
Chiajna, ASA Tg. Mureº – CS U Craio-
va, ACS Poli Timiºoara – Dinamo.

GRUPA A: Fenerbahce – Manchester Utd 2-1 (Sow 2,
Lens 59 / Rooney 89), Zorya Lugansk – Feyenoord 1-1
(Forster 44 / N. Jorgensen 15).
Clasament: 1. Fenerbahce 7p, 2. Feyenoord 7p, 3. Man-

chester Utd 6p, 4. Zorya 2p.
Au mai rãmas de jucat: Fenerbahce – Zorya, Manchester

Utd – Feyenoord / Feyenoord – Fenerbahce, Zorya – Man-
chester Utd.

GRUPA B: Astana – Olympiakos 1-1 (Despotovic 8 / Seba
29), APOEL Nicosia – Young Boys 1-0 (Soteriou 69).
Clasament: 1. APOEL 9p, 2. Olympiakos 7p, 3. Young

Boys 4p, 4. Astana 2p.
Au mai rãmas de jucat: Astana – APOEL, Olympiakos –

Young Boys / Young Boys – Astana, APOEL – Olympiakos.

GRUPA C: Qabala – St. Etienne 1-2 (Qurbanov 39 / Tan-
nane 45+1, Beric 53), Anderlecht – Mainz 6-1 (Stanciu 9,
41, Tielemans 62, Teodorczyk 89, 90+4 pen., Bruno 90+2 /
De Blasis 15).
Clasament: 1. Anderlecht 8p, 2. St. Etienne 8p, 3. Mainz

5p, 4. Qabala 0p.
Au mai rãmas de jucat: Qabala – Anderlecht, St. Etienne

– Mainz / Mainz – Qabala, Anderlecht – St. Etienne.

GRUPA D: Zenit – Dundalk 2-1 (Giuliano 42, 78 / Horgan
52), Maccabi Tel Aviv – AZ Alkmaar 0-0.
Clasament: 1. Zenit 12p, 2. Dundalk 4p, 3. Maccabi 4p,

4. Alkmaar 2p.
Au mai rãmas de jucat: Zenit – Maccabi, Dundalk – Al-

kmaar / Alkmaar – Zenit, Maccabi – Dundalk.

LIGA EUROPA – GRUPE – ETAPA A 4-A

În faza urmãtoare acced primele douã clasate din fiecare grupã (s-au calificat deja Zenit, Ajax, ªahtior Doneþk ºi Schalke).
Cele douã runde rãmase sunt programate în 24 noiembrie ºi 8 decembrie.

Rezultate înregistrate joi

GRUPA I: Schalke – Krasnodar 2-0 (Junior Caicara 24,
Bentaleb 28), Nice – Salzburg 0-2 (Hee-Chan Hwang 72,
73).
Clasament: 1. Schalke 12p, 2. Krasnodar 6p, 3. Salzburg

3p,.4. Nice 3p.
Au mai rãmas de jucat: Krasnodar – Salzburg, Schalke –

Nice / Salzburg – Schalke, Nice – Krasnodar.

GRUPA J: Fiorentina – Slovan Liverec 3-0 (Ilicic 30 pen.,
Kalinic 42, Cristoforo 73), PAOK Salonic – Qarabag 0-1
(Michel 69).
Clasament: 1. Fiorentina 10p, 2. Qarabag 7p, 3. PAOK

4p, 4. Liberec 1p.
Au mai rãmas de jucat: Liberec – Qarabag, Fiorentina –

PAOK / Qarabag – Fiorentina, PAOK – Liberec.

GRUPA K: Sparta Praga – Hapoel Beer Sheva 2-0 (Bitton
23 aut., Lafata 38), Southampton – Inter Milano 2-1 (van
Dijk 64, Nagatomo 69 aut. / Icardi 33).
Clasament: 1. Sparta P. 9p, 2. Southampton 7p, 3. Hapo-

el 4p, 4. Inter 3p.
Au mai rãmas de jucat: Hapoel – Inter, Sparta P. – Sout-

hampton / Inter – Sparta P., Southampton – Hapoel.

GRUPA L: FC Zurich – Steaua 0-0, Villarreal – Osman-
lispor 1-2 (R. Hernandez 48 / Webo 8,  Rusescu 75).
Clasament: 1. Osmanlispor 7p, 2. Villarreal 5p, 3. Zurich

5p, 4. Steaua 3p.
Au mai rãmas de jucat: Steaua – Osmanlispor, Zurich –

Villarreal / Osmanlispor – Zurich, Villarreal – Steaua.

GRUPA E:  Austria Viena – AS Roma 2-4 (Kayode 2,
Grunwald 89 / Dzeko 4, 65, De Rossi 18, Nainggolan 78),
Astra – Viktoria Plzen 1-1 (Stan 19 / Krmencik 25).
Clasament: 1. Roma 8p, 2. Austria V. 5p, 3. Astra 4p, 4.

Plzen 3p.
Au mai rãmas de jucat: Roma – Plzen, Austria V. – Astra

/ Plzen – Austria V., Astra – Roma.

GRUPA F: Bilbao – Genk 5-3 (Aduriz 8, 24 pen., 44 pen.,
74, 90+4 pen. / Bailey 28, Ndidi 51, Susic 79), Sassuolo –
Rapid Viena 2-2 (Defrel 34, Pellegrini 45+3 / Jelic 85, Kvili-
taia 90).
Clasament: 1. Genk 6p, 2. Bilbao 6p, 3. Rapid V. 5p, 4.

Sassuolo 5p.
Au mai rãmas de jucat: Genk – Rapid V., Bilbao – Sassu-

olo / Rapid V. – Bilbao, Sassuolo – Genk.

GRUPA G: Ajax – Celta Vigo 3-2 (Dolberg 41, Ziyech 67,
Younes 71 / Guidetti 79, Iago Aspas 86), Panathinaikos –
Standard Liege 0-3 (I. Cisse 61, Belfodil 75, 90+3).
Clasament: 1. Ajax 10p, 2. Celta 5p, 3. Standard 5p, 4.

Panathinaikos 1p.
Au mai rãmas de jucat: Celta – Standard, Ajax – Panathi-

naikos / Standard – Ajax, Panathinaikos – Celta.

GRUPA H: Gent – ªahtior Doneþk 3-5 (K. Coulibaly 1,
Perbet 83, Milicevic 89 / Marlos 36 pen., Taison 41, Stepa-
nenko 45+3, Fred 67, Ferreyra 87), Braga – Konyaspor 3-1
(Velazquez 34, Eduardo 45+1, Horta 90+7 / Rangelov 30)..
Clasament: 1. ªahtior 12p, 2. Braga 5p, 3. Gent 4p, 4.

Konyaspor 1p.
Au mai rãmas de jucat: ªahtior – Konyaspor, Gent – Bra-

ga / Konyaspor – Gent, Braga – ªahtior.

DOLCE SPORT 2
14:00, 17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL

Spania – La Liga: Granada – Deportivo,
Real Sociedad – Atletico Madrid, Osasu-
na – Alaves, Las Palmas – Eibar.

DOLCE SPORT 3
17:00, 18:30 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: Savehof – Krim Ljubljana,
Vardar – Astrakhanaochka.

EUROSPORT 1
8:30, 9:30, 13:30 – SNOOKER –

Campionatul Chinei: finala / 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia – Premier
League: Manchester City – Middles-
brough, Chelsea – Everton.

EUROSPORT 2
13:00 – PATINAJ ARTISTIC – Grand

Prix la Moscova / 16:30, 19:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga:
Bayern Munchen – Hoffenheim, Frank-
furt – Koln.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSU Danubius Galaþi – HCM
Rm. Vâlcea.

LOOK PLUS
14:00, 18:00, 20:30  – FOTBAL –

Liga I: FC Voluntari – Concordia
Chiajna, ASA Tg. Mureº – CS U Craio-
va, ACS Poli Timiºoara – Dinamo.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: UTA

Batrâna Doamnã – Academica Clinceni /
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Real
Madrid – Leganes / 16:00 – FOTBAL
Italia – Serie A: transmisii alternative
Chievo – Juventus, Palermo – Milan,
Genoa – Udinese, Sassuolo – Atalanta /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Astra
– Pandurii, Steaua – Viitorul / 23:15 –
SPORTURI DE CONTACT – Kickbo-

xing: Gala “Glory 35”.
DIGI SPORT 2
10:00, 12:30 – TENIS (F) – Turneul

de la Zhuhai: ziua a 6-a / 13:30 –
FOTBAL Italia – Serie A: Pescara –
Empoli / 16:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Paris: ziua a 7-a / 19:00 – FOT-
BAL Belgia – Pro League: Anderlecht –
Oostende / 21:45 – FOTBAL Spania –
La Liga: Sevilla – Barcelona.

DIGI SPORT 3
14:00 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: Ross County – Rangers / 16:00
– FOTBAL Rusia – Premier League:
Terek Grozny – Zenit / 18:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Buducnost
– Thuringer / 19:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Villarreal – Betis / 21:45 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG –
Rennes / 1:00 – FOTBAL Argentina –
Primera Division: Gimnasia La Plata –
Boca Juniors.

DOLCE SPORT 4
13:30 – VOLEI (M) – Divizia A1:

CSM Târgoviºte – CSU Medicina Tg.
Mureº / 16:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Caen – Nice / 19:00, 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Inter –
Crotone, Roma – Bologna.

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

Batrâna Doamnã – Academica Clinceni /
14:00 – FOTBAL Anglia – Premier
League: Arsenal – Tottenham / 16:00 –
FOTBAL Rusia – Premier League:
Terek Grozny – Zenit / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Astra – Pandurii,
Steaua – Viitorul / 23:30, 3:30 – FOT-
BAL AMERICAN – NFL: Green Bay
Packers - Indianapolis Colts, Oakland –
Denver Broncos.

DOLCE SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga:

Real Madrid – Leganes / 17:00 –
FOTBAL Anglia – Premier League:
Swansea – Manchester Utd / 19:30,
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:
Villarreal – Betis, Sevilla – Barcelona.

DOLCE SPORT 3
16:15 – FOTBAL Anglia – Premier

League: Liverpool – Watford / 22:30 –
BASCHET NBA: Memphis – Portland.

EUROSPORT 1
9:30 – CURSE DE MAªINI –

Campionatul Mondial de anduranþã, la
Shanghai / 16:15 – MARATON, la New
York / 22:00, 0:15 – FOTBAL SUA/
Canada – MLS: Colorado Rapids – Los
Angeles Galaxy, New York Red Bulls –
Montreal Impact.

EUROSPORT 2
14:00 – PATINAJ ARTISTIC –

Grand Prix la Moscova / 16:30, 18:30
– FOTBAL Germania – Bundesliga: RB
Leipzig – Mainz, Schalke – Werder
Bremen.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: CSU Dunãrea Brãila – SCM
Craiova.

TVR 2
11:00 – HANDBAL (F) – Divizia A:

Rapid Bucureºti – Dinamo / 20:00 –
HANDBAL (M) – Preliminarii CE 2018:
România – Polonia.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro

League: Bruges – Genk / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: Astra – Pandurii,
Steaua – Viitorul.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro

League: Anderlecht – Oostende / 21:00
– FOTBAL Argentina – Primera Divisi-
on: San Lorenzo – Huracan.

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT



VOLEI (M) – Divizia A1, etapa a 6-a: SCM U CRAIOVA – CS Caransebeº (sâmbãtã,
ora 16.00, Sala Polivalentã), CSA Steaua Bucureºti – LMV Tricolorul Ploieºti, VCM LPS
Piatra Neamþ – CSM Bucureºti, CS ªtiinþa Bacãu – CS “U” Cluj, ACS Municipal Zalãu – CS
Arcada Galaþi, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – CS Unirea Dej (toate de asemenea azi).

Clasament
1. Ploieºti 14 7. Caransebeº 6
2. Galaþi 13 8. “U” Cluj 6
3. Steaua 13 9. Dej 6
4. Zalãu 11 10. Baia Mare 1
5. CSM Buc. 10 11. Bacãu 1
6. CRAIOVA 9 12. Piatra N. 0

BASCHET (M) – Liga Naþionalã, etapa a 7-a: SCM U CRAIOVA – CS Dinamo Bucu-
reºti (sâmbãtã, ora 19:00, Sala Polivalentã), Municipal Olimpic Baia Mare – ABC Mureº Tg.
Mureº, Steaua CSM Eximbank Bucureºti – U-BT Cluj (tot sâmbãtã). S-a jucat deja BC CSU
Sibiu – BCM U Piteºti 87-85, în timp ce confruntarea BC SCM Timiºoara – CSM CSU
Oradea a avut loc asearã. CS Phoenix Galaþi stã.

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

VOLEI (F) – Divizia A1, etapa a 6-a: CSM Lugoj – SCM U CRAIOVA (sâmbãtã, ora
18:30), CS Dinamo Bucureºti – CSU Galaþi, VC Unic LPS Piatra Neamþ – ACS Penicilina
Iaºi, CS Alba-Blaj – SCM Piteºti (toate de asemenea azi), CSM Târgoviºte – CSU Medicina
CSS Tg. Mureº (mâine), CSM Bucureºti – CS ªtiinþa Bacãu (luni).

Clasament
1. Alba-Blaj 14 7. Tg. Mureº 6
2. Bacãu 13 8. Iaºi 6
3. Târgoviºte 12 9. Piteºti 6
4. CSM Buc. 10 10. Lugoj 4
5. Dinamo 9 11. Galaþi 3
6. Piatra N. 7 12. CRAIOVA 0

HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, etapa a 9-a: HC Dunãrea Brãila – SCM CRAIOVA
(duminicã, ora 16:00, TVR 1), CSU Danubius Galaþi – HCM Rm. Vâlcea (sâmbãtã), CSM
Ploieºti – CSM Bistriþa, HC Zalãu – CSM Cetate Devatrans (ambele duminicã), CSM Unirea
Slobozia – ASC Corona 2010 Braºov (luni). S-au jucat CSM Bucureºti – CS Mãgura Cisnã-
die 43-23 ºi CSM Roman – U Cluj 27-25.

Clasament
1. CSM Buc.* 24 8. Zalãu 13
2. Brãila 21 9. Roman* 12
3. Cisnãdie* 16 10. U Cluj* 10
4. CRAIOVA 15 11. Slobozia 5
5. Bistriþa 15 12. Galaþi 5
6. Vâlcea 13 13. Devatrans 3
7. Braºov 13 14. Ploieºti -3

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 11-A
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sala Polivalentã din Bãnie va
fi, astãzi, gazda a douã partide.
Prima va intra pe parchet, de la
ora 16:00, formaþia masculinã de
volei, care va înfrunta pe CS
Caransebeº. Alb-albaºtrii se
prezintã la acest joc dupã al
doilea eºec stagional suferit în 5
etape, 1-3, miercuri, în deplasa-
rea de la Steaua, timp în care
bãnãþenii se înclinau cu acelaºi
rezultat, tot în Capitalã, în
comania CSM-ului. “Sper ca
sâmbãtã sã facem un joc mai
bun decât cel cu Steaua ºi sã
învãþãm din greºelile, pe care le-
am fãcut. Ne dorim sã vinã
spectatori mulþi la salã ºi sã ne
încurajeze pentru a obþine cele
trei puncte”, a declarat jucãtorul
celor de la SCM Craiova, Cristian

Cuplaj la Polivalentã! Implicate,Cuplaj la Polivalentã! Implicate,Cuplaj la Polivalentã! Implicate,Cuplaj la Polivalentã! Implicate,Cuplaj la Polivalentã! Implicate,
echipele masculine de volei ºi de baschetechipele masculine de volei ºi de baschetechipele masculine de volei ºi de baschetechipele masculine de volei ºi de baschetechipele masculine de volei ºi de baschet

Meciul week-end-ului îl susþin, însã, fetele de la handbal

CS Podari a obþinut, ieri, a doua
victorie a sezonului, dispunând cu
1-0, în deplasare, de formaþia vâl-
ceanã ACS ªirineasa. Golul de trei
puncte a fost reuºit de Andrei Du-
mangiu, în startul reprizei secun-
de (min. 50).

Victor Naicu a mizat oe urmã-
toarea formulã: Mecea – Ciocâr-
lã, L. Sârmon, Avram, Ciocioanã

Podariul – performera rundei, dintre team-urile doljene

Bartha. Despre meci a vorbit ºi
coechipierul sãu, Bogdan Ene.“Ne
aºteaptã o partidã grea, însã vom
profita de avantajul terenului
propriu ºi de dorinþa de a câºtiga.
Cu ajutorul publicului trebuie sã
obþinem trei puncte foarte
importante în clasament”.

Trei ceasuri mai târziu de la
debutul acestui joc, revin în
actualitate baschetbaliºtii, care
evolueazã împotriva lui Dinamo.
„ Dupã eºecul de la Oradea,
unde nu am fãcut o partidã prea
bunã, trebuie sã ne luãm revanºa
în faþa propriilor suporteri. ªtiu
cã existã o rivalitate cu Dinamo
la fotbal, însã în baschet este
altceva ºi vom trata partida cu
maximã atenþie. Aºteptãm fanii
sã vinã în numãr cât mai mare ºi

noi îi asigurãm cã vom da totul
pe teren pentru a ne impune”, a
spus tehnicianul Vladimir
Vuksanovic.Elevul sãu, america-
nul Jamar Abrams, a adãugat:
“Sperãm sã facem un nou meci
bun în faþa fanilor ºi sã obþinem
încã o victorie. Dinamo are o
echipã bunã, a învins în ultima
etapã pe Sibiu, ºi trebuie sã fim
atenþi, sã nu ne surprindã.”

Tot astãzi va juca ºi echipa
femininã de volei. Momentan
lanterna roºie a Diviziei A1, fãrã
punct cucerit ºi în cont doar cun
set, gruparea lui Daniel Sãvoiu ºi
Puºa Dina susþine un meci cât o
finalã pe terenul Lugojului, care
ocupã antepenultimul loc.

Finalmente, cel mai tare meci
al acestui final de sãptãmânã,

dintre echipele craiovene, îl au
fetele de la handbal, Cristina
Zamfir ºi compania având de
luptat, duminicã, în fieful Dunãrii
Brãila, singura formaþie cu

punctaj maxim din Liga Naþiona-
lã. ªi asta în contextul în care a
jucat cu CSM Bucureºti, cam-
pioana continentalã înclinându-
se, scor 30-27, la Brãila.

Rezultate consemnate vineri: ACS ªirineasa – CS PODARI 0-1, FC Volun-
tari II – CSO FILIAªI 0-0, CS U CRAIOVA II – SCM Piteºti 0-2, Concordia
Chiajna II – FC Aninoasa 2-1, Atletic Bradu – Steaua Bucureºti II 5-1, CS
Mioveni II – FCM Alexandria 1-0. Partida Flacãra Moreni – Sporting Roºiori
se disputã azi (sâmbãtã). Urban Titu stã.

Clasament
1. Piteºti 29 9. Voluntari II* 13
2. Roºiori** 17 10. FILIAªI* 13
3. Bradu* 15 11. ªirineasa* 12
4. Chiajna II 15 12. CRAIOVA II 10
5. Moreni** 14 13. Titu* 9
6. Aninoasa 14 14. Mioveni II* 9
6. Alexandria* 14 15. PODARI* 9
5. Steaua II* 14
* - un joc mai puþin, ** - douã jocuri mai puþin.

– Dumangiu, D. Stancu – Fiera-
ru, Preda, Aria – G. Neacºu. Au
mai intrat: Cl. Bãlan, Dragomir,
Raicea ºi Bozgan.

Cât o priveºte pe CSO Filiaºi,
aceasta a plecat cu o remizã “albã”
de la Voluntari. Cosmin Fruntela-
tã, antrenorul interimar filieºeni-
lor, dupã ce Gigi Ciurea a renun-
þat în aceastã sãptãmânã la post

pentru a parafa un acord cu o gru-
pare sauditã, a jucat cu: Mogoºa-
nu – Calu, Lupu, Bãlaºa, Neacºu
– Borhot, Orban, Borneci, Cru-
ºoveanu – Tãnase ºi Fotescu. Au
mai evoluat: Duriþã, Obeanu ºi Is-
tudor.

În cele din urmã, CS Univer-
sitatea Craiova II a pierdut, la
Iºalniþa, în faþa liderului SCM Pi-
teºti, scor 0-2, urmare a goluri-
lor lui Ionuþ Nãstãsie (71), origi-
nar chiar din Iºalniþa, ºi Mihai
Deaconescu (78).

Corneliu Papurã a folosit ur-
mãtoarea formulã: Vlad – Bor-
þa, Cioinac, Hreniuc, Ionescu –
Buzan, Enache, V. Constantin,
Petre, Popescu, Burlacu (74
Marcu).

Etapa viitoare (11/12 noiem-
brie), CS U II se deplaseazã la
Moreni, în vreme de Podariul ºi
Filiaºiul joacã acasã, cu Mioveni
II, respectiv cu ªirineasa.

LIGA A IV-A – ETAPA A 12-A
Sâmbãtã, ora 11:00: ªtiinþa Danubius Bechet – Arena Bulls Preajba, Lu-

ceafãrul Craiova – Ajax Dobroteºti, Metropolitan Iºalniþa – Progresul Segar-
cea, Unirea Leamna – Tractorul Cetate, ªtiinþa Malu Mare – Recolta Ostro-
veni, Dunãrea Calafat –Viitorul Cârcea.

Clasament
1. Cârcea 28 7. Leamna 11
2. Bechet 26 8. Luceafãrul* 10
3. Iºalniþa 26 9. Malu Mare 7
4. Cetate 22 10. Calafat 7
5. Segarcea* 21 11. Preajba 7
6. Ostroveni 14 12. Dobroteºti 6
* - un joc mai puþin.
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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)

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
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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
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Liga I – etapa a 15-a

Meciul Gaz Metan – CSMS Iaºi s-a jucat asearã.
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

Neînvinsã de la meciul cu Stea-
ua, Universitatea poate rãmâne în
plasa liderului dacã învinge la Târ-
gu Mureº, o echipã ale cãrei cele
mai bune partide au fost cele cu
Steaua, în care a fost egalatã in
extremis, ºi Dinamo, pe care a în-
vins-o cu 2-1. Pânã acum, alb-al-
baºtrilor nu le-au priit deplasãrile
în Ardeal, de fiecare datã scorul
fiind egal dupã 90 de minute de joc,
în cele douã jocuri cu CFR Cluj,
Cupa Ligii+campionat, în cel de la
Mediaº ºi în Cupa României, cu
Sepsi. Astãzi, Universitatea va fi din
nou arbitratã de Radu Petrescu,
arbitrul care a vârât în careul hen-
þul involuntar al lui Acka pe Arena
Naþionalã, contra Stelei.

Gazdele, aflate în subsolul cla-
samentului, nu-ºi mai permit paºi
greºiþi în încercarea de a se salva
de la retrogradare. De partea cea-
laltã, dupã mulþi ani, oltenii au re-

ASA Tg. Mureº -ASA Tg. Mureº -ASA Tg. Mureº -ASA Tg. Mureº -ASA Tg. Mureº -
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Stadion: „Trans-Sil”, ora 18
ASA Tg. Mureº: Mingote – Belu, M. Constantin, Dobroslavevici, G.

Matei – G. Mureºan, E. Dicã – Zicu, Iacubovici, Surdu - Morar. Antre-
nor: Dan Alexa. Rezerve: Viciu – Cordoº, Mendy, Candrea, Ioniþã, Ciola-
cu, Kuku.

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Popov, Acka, Vãtãjelu –
Zlatinski – Ivan, Bãluþã, Gustavo, Bancu - Mãzãrache. Antrenor: Gigi
Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Kay, Vlãdoiu, Mateiu, Surugiu, Ma-
nea, Rambe.

Arbitri: Radu Petrescu (Bucureºti) – Imre Bucsi (Sf. Gheorghe), Se-
bastian Gheorghe (Suceava).

Observatori: Andrei Antonie (Bucureºti), Marian Salomir (Cluj).
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Universitatea Craiova joacã azi
la Târgu Mureº, dupã ce a remizat

în precedentele 4 dispute
în Transilvania

Cea de-a ºasea ediþie a concur-
sului internaþional de scrimã dotat
cu trofeul „Alfredo Bachelli” va
avea loc duminicã, în Sala Poliva-
lentã din Bãnie. Competiþia va în-
cepe în jurul orei 9, cu calificãrile,
iar dupã ora 16 se vor disputa fi-
nalele. Vor participa aproximativ
150 de sportivi din 7 þãri, printre
aceºtia ºi echipa naþionalã femini-
nã medaliatã cu aur la Olimpiada
de la Rio. „Vrem sã dãm ocazia
copiilor noºtri de a evolua în com-
pania unor sportivi importanþi.
Totodatã, vrem sã promovãm
scrima, oraºul, iar visul nostru
este sã convingem Federaþia cã
putem organiza o etapã de Cupã
Mondialã în Bãnie” a spus despre
actuala ediþie directorul CS Univer-
sitatea Craiova, Pavel Badea. „Cra-
iovenii vor putea vedea loturile
României de seniori, tineret, juniori
ºi cadeþi, iar premiile nu sunt atrac-
tive, respectiv: 1.500 de lei pentru
câºtigãtori, 1.000 de lei – locul 2
ºi 500 de lei – locul 3. Sunt sigur
cã sportivii Craiovei vor ieºi din

Trofeul „Alfredo Bachelli” la scrimã, aproape
de a deveni etapã de Cupã Mondialã

nou în evidenþã, ei fiind în top de
fiecare datã” a spus antrenorul
Radu Podeanu. „Competiþia a cres-
cut de la an la an, a ajuns la un
nivel înalt. Sper sã vinã craiovenii
la Polivalentã ºi sã fie un concurs
reuºit, sunt toate premisele pentru

acest lucru, mai ales cã va partici-
pa ºi lotul României medaliat cu
aur la Rio” a declarat Cãtãlin Brâ-
duºoiu,  directorul Liceului cu Pro-
gram Sportiv „Petrache Tri’cu.
Intrarea spectatorilor la competi-
þia din Polivalentã este liberã.

venit pe locurile fruntaºe, acolo
unde sperã sã se poziþioneze ºi la
finalul sezonului. ASA ºi Craiova
s-au mai întâlnit de cinci ori în
Liga 1 Orange, ardelenii s-au im-
pus într-o partidã, oltenii în douã
jocuri, alte douã meciuri închein-
du-se la egalitate. Întâia confrun-
tare a avut loc pe 28 septembrie
2014, 1-0 la Craiova, gol înscris
de Pablo Brandan, cel care a
transformat penalty-ul scos de
Curelea. Ardelenii ºi-au luat revan-
ºa în retur, când s-au impus pe
„Trans-Sil” cu scorul de 2-1
(Zicu, NDoye / Herghelegiu) ºi au
oprit seria de 19 meciuri conse-
cutive fãrã înfrângere înregistra-
tã de olteni în campionat, cea mai
lungã din istoria „alb-albaºtrilor”.
În stagiunea precedentã,  acestea
s-au aflat faþã-n faþã numai în se-
zonul regulat, unde au remizat în
ambele partide, 0-0 la Târgu

Mureº ºi 1-1 în Bãnie (marcatori
Ramiro Costa - autogol, respec-
tiv Filip Jazvic). Cea mai recentã
coonfruntare a avut loc în etapa
a 2-a a ediþiei curente, CS U Cra-
iova - ASA Târgu Mureº 2-1 (go-
luri înscrise de Rocha, Mãzara-
che / Zicu). Trebuie amintit cã
mureºenii ºi craiovenii au fãcut
parte în ediþia 2013-2014 din ace-
eaºi serie în Liga a 2-a, în care s-
au întâlnit de patru ori: o victorie
oltenii, douã succese ardelenii ºi
o remizã. La finalul sezonului,
„alb-albaºtrii” au terminat pe pri-
ma poziþie, în timp ce gazdele din
aceastã rundã s-au clasat pe lo-
cul secund. La nivelul bãncilor
tehnice, Dan Alexa ºi Gigi Mul-
þescu se vor afla pentru prima
datã faþã în faþã.

Mulþescu: „Ar fi o mare greºealã
dacã i-am trata de sus”

Mulþescu a spus cã nu poate fi
tratat ca unul uºor, fiindcã ardele-
nii au demonstrat cã pot pune pro-
bleme oricãrei echipe, oferind ca
argument meciurile celor de la ASA
cu Dinamo ºi Steaua. „Nu trebuie
sã ne raportãm la locul din clasa-
ment al Mureºului, ar fi o mare gre-
ºealã, fiindcã ne va aºtepta un meci
dificil ºi l-am pregãtit ca atare. Au
început mai greu, dar pe parcurs
ºi-au revenit, ºi-au completat lotul
ºi ºi-au rezolvat problemele de joc,
iar rezultatele cu Dinamo ºi Stea-
ua vorbesc de la sine” a declarat
Mulþescu, adugând cã nu va putea

conta pentru acest joc pe Madson,
accidentat, ºi Nuno Rocha, sus-
pendat, în timp ce Mateiu ºi Du-
mitraº, reveniþi la prima echipã, au
fãcut deplasarea în Ardeal, dar au
ºanse mici sã prindã un loc în pri-
ma echipã. Ivorianul Stephane
Acka, a prefaþat partida cu ASA:
„Noi ne-am pregãtit pentru a câº-
tiga meciul cu ASA, dar ºtim cã
nu va fi deloc uºor, trebuie sã ne
concentrãm ºi sã dãm totul timp
de 90 de minute pentru a pretinde
cele 3 puncte. Am demonstrat deja
cã suntem o echipã în formã ºi ne
putem gândi chiar la primul loc,
însã pentru asta trebuie sã rãmâ-
nem la fel de serioºi în pregãtire ºi
jocuri”.


