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Ministerul Transporturilor

ºi CNAIR au iniþiat procedurile

pentru proiectul autostrãzii

dintre România ºi Republica

Moldova
Ministerul Transporturilor ºi

CNAIR au iniþiat procedura de
achiziþia publicã pentru revizui-
rea studiului de fezabilitate ºi
elaborarea proiectului tehnic
pentru autostrada Târgu Neamþ
– Iaºi – Ungheni (134 km), care
va lega România de Republica
Moldova. Documentaþia de
atribuire a fost transmisã la
ANAP, care are un termen de 10
zile lucrãtoare pentru verificarea
acesteia, aratã un comunicat al
ministerului. Regiunea Moldo-
vei va fi conectatã cu Muntenia
prin drumurile de mare vitezã:
Ploieºti – Buzãu (65 km);
Buzãu – Focºani (81 km);
Focºani – Bacãu (109 km);
Bacãu – Paºcani (81 km).

În acest moment, a fost
demaratã deja achiziþia con-
tractelor de elaborare a studiilor
de fezabilitate ºi a proiectelor
tehnice pentru aceste drumuri.
În plus, a fost ridicatã suspen-
darea ºi în cazul contractului de
revizuire a studiului de fezabili-
tate pentru autostrada Târgu
Mureº – Ditrãu. De asemenea,
tronsonul Ditrãu – Târgu
Neamþ (care va lega zona
Moldovei de Transilvania) va fi
supus procedurii de achiziþie
publicã pânã la sfârºitul lunii
noiembrie 2016. Alte douã
proiecte care vor fi demarate
pentru îmbunãtãþirea infras-
tructurii în zonã sunt ºi varianta
ocolitoare a Mun. Bârlad ºi
varianta ocolitoare a Mun.
Suceava.

Toate aceste proiecte vor fi
licitate pentru studiu de fezabili-
tate, proiect tehnic ºi autorizaþie
de construcþie astfel încât
proiectantul sã aleagã o soluþie
cât mai bunã fãrã sã þinã cont
de eventualele constrângeri,
precum adoptarea unor soluþii
tehnice ieftine, din partea
antreprenorului.
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Guvernul României a pus în
dezbatere publicã o Ordonanþã de
Urgenþã care propune o serie de
modificãri importante ce vor fi adu-
se Legii Educaþiei Naþionale, fiind
vizate, printre altele, ºcolile doc-
torale, Evaluarea Naþionalã, Baca-
laureatul ºi învãþãmântul pentru
copiii cu nevoi speciale.

Guvernul României propune
modificarea Legii Educaþiei Naþio-
nale numãrul 1, din 2011, prin mo-
dificarea sau introducerea unor
noi pasaje în articolele acesteia.
Astfel, Articolul 49, alineatele (1),
(2) ºi (4) se modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins: ,,(1) Învãþã-
mântul special se organizeazã în
unitãþi de învãþãmânt special. (2)
Învãþãmântul special integrat se
poate organiza în învãþãmântul de
masã, individual ºi, prin excepþie,
în clase/grupe speciale, cu avizul
Ministerului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, pe baza unei
metodologii adoptate prin ordin de
ministru. Efectivele formaþiunilor
de studiu din învãþãmântul special
ºi special integrat sunt stabilite de
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, în funcþie de
tipul ºi gradul deficienþei.

(4) Durata ºcolarizãrii copiilor
cu cerinþe educaþionale speciale
poate fi mai mare decât cea preci-
zatã prin prezenta lege ºi se stabi-
leºte, în funcþie de nevoile indivi-
duale, de gradul ºi tipul dizabilitã-
þii, prin ordin al ministrului educa-
þiei naþionale ºi cercetãrii ºtiinþifi-
ce”, se aratã în proiectul de modi-
ficare a legii.

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie a emis o avertizare de
ploi, vânt puternic ºi ninsori în
zona montanã, valabilã de sâm-
bãtã, 12 noiembrie, ora 16.00,
pânã duminicã, 13 noiembrie, ora
22.00. În intervalul menþionat aria
precipitaþiilor va cuprinde treptat
toatã þara, începând cu regiunile
vestice ºi sud-vestice. Cantitãþi-
le de apã vor depãºi local 20 l/
mp ºi pe arii restrânse 40...50 l/
mp, în special în zona montanã,
Transilvania ºi Moldova.

Vor fi ploi pe arii extinse, iar
începând din a doua parte a nop-

Legea prin care activitãþile de protocol trec
în subordinea Administraþiei Prezidenþiale a
fost promulgatã, ieri, de preºedintele Klaus
Iohannis, parlamentarii trecându-se înaintea
miniºtrilor ºi a consilierilor prezidenþiali în
ordinea de precãdere în cadrul ceremoniilor
oficiale. Proiectul iniþiat de Guvern a fost
adoptat de Camera Deputaþilor în luna oc-
tombrie cu 230 de voturi „pentru” ºi 12 „îm-
potrivã”.

Potrivit legii iniþiate de Guvern, se înfiin-
þeazã ‘’Consiliul Protocolului Naþional’’, co-
ordonat de consilierul prezidenþial pe pro-
bleme de protocol ºi format din ºefii struc-
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În ceea ce priveºte ºcolile doc-
torale, documentul prevede acre-
ditarea provizorie pentru anul uni-
versitar 2016 – 2017. Totodatã se
propun modificãri ºi în ceea ce pri-
veºte dascãlii. La articolul 241, ali-
neatul (4) se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins: ,,(4) Persoane-
le care nu promoveazã examenul
pentru definitivare în învãþãmânt
se pot prezenta la o nouã sesiune
dupã reluarea de fiecare datã, an-
terior susþinerii examenului, a sta-
giului de practicã cu durata de un
an ºcolar. Candidaþii pot susþine
examenul naþional pentru definiti-
vare în învãþãmânt fãrã taxã, de cel
mult trei ori. Prezentãrile ulterioa-
re la examen sunt condiþionate de
achitarea unor taxe stabilite de
cãtre Ministerul Educaþiei Naþio-
nale ºi Cercetãrii ªtiinþifice”, sta-
bileºte proiectul.

De asemenea, proiectul de mo-
dificare a legii Educaþiei statueazã
obligativitatea concursului de an-
gajare pentru directorii ºi directo-
rii adjuncþi din unitãþile de învãþã-
mânt, iar dupã promovare, prezen-
tarea unui plan de management pe
mai mulþi ani. În plus, Ministerul
Educaþiei propune ca evaluãrile
trans-disciplinare sã fie introduse
în Evaluarea Naþionalã, organiza-
tã la finalul clasei a VIII-a, pentru
generaþiile de elevi care vor înce-
pe clasa a V-a anul viitor. Iar exa-
menul de Bacalaureat se va desfã-
ºura, de asemenea, trans-discipli-
nar, începând cu generaþia de elevi
care în anul ºcolar 2017-2018 se va
înscrie în clasa a IX-a.

Parlamentarii au pus ordine în protocolul ºi ceremoniile oficiale
S-au trecut înaintea miniºtrilor la onoruri, iar protocolul l-au mutat în subordinea Preºedinþiei

turilor cu atribuþii în organizarea ºi desfãºu-
rarea acþiunilor de protocol ale Senatului,
Camerei Deputaþilor, Guvernului, Ministe-
rului de Externe, Ministerului de Interne,
Ministerului Apãrãrii ºi Secretariatului de
Stat pentru Culte. De asemenea, actul nor-
mativ stabileºte ºi ordinea de precãdere a
participanþilor la ceremoniile oficiale, adi-
cã ‘’ansamblul de criterii cu privire la aºe-
zarea ºi locul participanþilor în cadrul ce-
remoniilor oficiale’’. O prevedere importantã
a legii este aceea cã ‘’precãderea nu poate
fi delegatã’’.

Potrivit anexei actului normativ, ordinea

de precãdere în cadrul ceremoniilor oficiale
este urmãtoarea: preºedintele României, pre-
ºedintele Senatului, preºedintele Camerei De-
putaþilor, prim-ministrul, foºtii ºefi de stat
în ordinea cronologicã a primului mandat,
preºedintele Curþii Constituþionale, preºedin-
tele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, mem-
brii din conducerea Senatului, membrii din
conducerea Camerei Deputaþilor, miniºtrii,
consilierii prezidenþiali, senatorii, deputaþii
etc. Printr-un amendament al deputatului
PSD Simona Bucura, aleºii au modificat
aceastã ordine, trecându-se înaintea miniº-
trilor ºi a consilierilor prezidenþiali.

Avertizare meteo: Vânt, ploi ºi ninsori viscolite,
pânã duminicã noaptea

þii de sâmbãtã spre duminicã (12/
13 noiembrie) ºi pe parcursul zi-
lei de duminicã, 13 noiembrie,
ploile se vor transforma în lapo-
viþã ºi ninsoare în nord, nord-est,
centru ºi trecãtor în vest. Vântul
va avea intensificãri temporare în
toate regiunile, cu viteze ce vor
depãºi la rafalã 50...60 km/h. În
toate zonele de munte, începând
din dupã-amiaza zilei de sâmbã-
tã, 12 noiembrie, vor predomina
ninsorile, se va depune strat nou
de zãpadã, iar vântul va avea in-
tensificãri susþinute, viscolind
ninsoarea.

Ministerul Educaþiei propune ca titlurile academice sau diplomele obþinute
în strãinãtate sã fie recunoscute în România de universitãþile acreditate, pro-
ceduri care în prezent sunt asigurate de minister ºi Centrul Naþional de Recu-
noaºtere ºi Echivalare a Diplomelor (CNRED).

“În baza metodologiilor unitare/dosare de recunoaºtere stabilite de Minis-
terul Educaþiei ºi Centrul Naþional de Recunoaºtere ºi Echivalare a Diplomelor
(CNRED), instituþiile de învãþãmânt superior aprobã, prin metodologii proprii,
criteriile de recunoaºtere pentru fiecare domeniu în parte. În prezent aceste
proceduri sunt asigurate de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice ºi Centrul Naþional de Recunoaºtere ºi Echivalare a Diplomelor (CNRED).
Recunoaºterea diplomei de doctor ºi a titlului de doctor în ºtiinþe sau într-un
domeniu profesional (obþinute în strãinãtate) de cãtre instituþiile acreditate de
învãþãmânt superior sau unitãþile ºi instituþiile de drept public ºi drept privat
cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naþional de cercetare-dezvolta-
re, se realizeazã în vederea înscrierii în programele postuniversitare, obþinerii
abilitãrii sau ocupãrii unei funcþii didactice/de cercetare în aceste instituþii de
învãþãmânt/cercetare”, transmite ministerul.

Astfel, Ministerul Educaþiei a pus în dezbatere publicã 3 proiecte de
metodologii privind recunoaºterea de cãtre universitãþile acreditate din
România a diplomelor de doctor, funcþiilor didactice ºi calitãþii de conducã-
tor de doctorat obþinute în strãinãtate. Propunerile sunt în dezbatere publi-
cã pânã la 21 noiembrie.
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Reporter: Dacã ar fi sã facem
o trecere în revistã a celor mai im-
portante investiþii fãcute în siste-
mul sanitar, care sunt acestea?

Lia Olguþa Vasilescu: Au fost
renovate jumãtate dintre secþiile Spi-
talului Filantropia, celelalte urmând
sã fie relocate în unitatea medicalã
nou construitã. Spitalul de Neuro-
psihiatrie a fost reabilitat ºi utilat com-
plet, iar Spitalul de Boli Infecþioase
renovat ºi dotat cu aparaturã nouã.
De asemenea, au fost modernizate
policlinica din cartierul Craioviþa
Nouã ºi cabinetele din Centrul Isto-
ric. Nu trebuie sã uitãm cã se con-
struieºte la Craiova un nou spital

municipal, o unitate sanitarã moder-
nã, realizatã la standarde europene.

Rep. : O altã investiþie în sãnã-
tate a fost pentru secþia  de cardi-
ologie a Spitalului Filantropia. Ce
s-a fãcut acolo ºi ce a însemnat
acest lucru pentru craioveni?

L.O.V. : Secþia de cardiologie a

De când este primar al municipiului Craiova, Lia
Olguþa Vasilescu a investit foarte mult în sistemul
de sãnãtate, dorindu-ºi condiþii la standarde euro-
pene pentru spitalele ºi clinicile din Bãnie.  Edilul
nu a acceptat ca oamenii, care îºi plãtesc taxele,
sã nu poatã primi îngrijirile medicale pe care le
meritã ºi a investit masiv în toate spitalele munici-
palitãþii. Mai mult decât atât, a fãcut posibil con-
struirea unui nou spital municipal.

Spitalului Filantropia a fost readusã
la viaþã dupã 30 de ani în care nu s-
a investit niciun leu. Aceastã secþie
este renovatã de anul trecut. A costat
în total 494.228 lei, în care au fost
incluse toate cheltuielile: acoperiºul,
achiziþiile de aparaturã medicalã,
ecograf, electrocardiograf, mobilier,
paturi noi, lenjerii, saltele, sistem de
semnalizare-avertizare, frigidere ºi
altele. Avem de-a facem acum prac-
tic cu o clãdire aproape nouã. Asta
a fost intenþia noastrã, sã luãm clã-
dirile ºi sã le refacem aproape de la
zero pentru cã nu ne mai permitem
sã facem cârpeli. Cârpelile te þin un
an-doi, dar am decis sã facem o in-

vestiþie serioasã, cum am fãcut ºi
la celelalte unitãþi medicale din
subordinea primãriei. A însemnat un
lucru foarte bun pentru craioveni,
mai ales cã afecþiunile de inimã sunt
foarte des întâlnite.

Rep. : Aþi avut o prioritate pen-
tru cei mici ºi aþi renovat toate sec-
þiile pentru copii. Cum se prezintã

acum aceste clinici?

L.O.V. : Spitalul de copii Filan-
tropia este complet renovat. Mi-
aduc aminte cã în urmã cu câþiva
ani, când am intrat în el, m-am
gândit cu groazã ce s-ar întâmpla
cu copilul meu dacã ar trebui sã îl
aduc aici. Îl aduci cu o boalã ºi îl
iei, probabil, cu alte ºapte. Acum
sunt condiþii de top, se poate com-
para cu orice spital din Uniunea Eu-
ropeanã. Înainte toate þevile erau
pline de ruginã, mobilierul era foar-

te vechi. Erau ºi niºte sãli care nu
se ºtie la ce foloseau ºi care acum
au fost transformate în bãi, prac-
tic fiecare salon are baie proprie.

La Secþia de copii a Spitalului
de Neuropsihiatrie totul este nou
ºi a costat suma de 300 000 lei, de
la bugetul local. Cu aceastã inves-
tiþie putem spune cã întreg Spita-
lul de Neuropsihiatrie respectã
standardele europene.

Ultima investiþie la o secþie de
copii a fost pentru cea de la Spitalul
de Infecþioase Victor Babeº. Inves-

tiþia a fost de 700.000 lei. S-a schim-
bat totul, clinica aratã extraordinar.
Inclusiv staþie de climatizare, pentru
cã este foarte important pentru un
spital unde se trateazã copii sã fie o
anumitã temperaturã ºi iarna ºi vara,
mobilier nou, aparaturã nouã, televi-
zoare ºi frigidere. În fiecare spital pe
care noi l-am renovat am vrut sã
existe condiþii hoteliere, pacienþii sã
se simtã bine. Mãcar sã aibã confort

din partea noastrã dacã boala îi obli-
gã sã se interneze în aceste spitale.
De fiecare datã le-am spus directo-
rilor cã rezervele trebuie sã conþinã
frigider ºi televizor pe lângã toatã apa-
ratura care este necesarã, bineînþe-
les cã tot mobilierul trebuie sã fie nou,
cã saltelele trebuie sã fie schimbate
la o anumitã perioadã.

Rep. : Ce ne puteþi spune de-
spre Spitalul de Boli Infecþioase
Victor Babeº?

L.O.V. : A fost renovat ºi mo-
dernizat. Am încercat sã asigurãm

urgenþele: generatorul, bucãtãria,
spãlãtoria, lucru la care nu se gân-
dise nimeni înainte. Dupã anii ’90,
cred cã niciun primar nu a cãlcat
pragul unui spital, pentru cã dacã
o fãcea, sigur nu mai era dezastrul
de acum. Au fost modernizate ºi
birourile de internare, liftul, grupu-
rile sanitare ºi a fost achiziþionatã
aparaturã medical. De asemenea,
a fost montat un sistem de panouri
solare pentru centrala termicã.

Rep. : Care mai este stadiul lu-
crãrilor la noul spitalul municipal?

L.O.V. : Eu trec de douã ori pe
sãptãmânã în ºantier ºi îmi dau sea-
ma de fiecare datã cã a mai avansat
foarte mult lucrarea. Este capital
pentru Craiova sã aibã un spital mu-
nicipal. Sigur cã aºteptãm ºi spitalul
regional, care este pe fonduri euro-
pene, dar acea investiþie nu cred cã
va fi gata mai devreme de anul 2020
ºi, atunci, era absolut necesarã aceas-
tã investiþie, cu atât mai mult cu cât
nu a costat foarte mult. Este vorba
de opt milioane de euro, ca sã ai un
spital cu patru corpuri de clãdire ºi
care îþi acoperã, practic, toate nece-
sitãþile, un spital nou. Nu putem spu-
ne cã este construit de la zero, pen-
tru cã lucrãm pe un schelet care a
fost abandonat în urmã cu 20 de ani,
dar cu mobilier nou, cu toate dotãri-
le noi, cu aparaturã nouã. O parte
din aceasta a fost deja achiziþionatã
pe fonduri guvernamentale în ultimii
trei ani ºi se va muta în acest spital.
Cu certitudine, însã, foarte mulþi cra-
ioveni care se vor trata aici o vor
face în condiþii foarte civilizate, pen-
tru cã spitalul este gândit la standar-
de europene, cu absolut tot ceea ce
este necesar ºi ceea ce cere Direcþia
de Sãnãtate Publicã.
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Reamintim cã, pe 20 februarie
2015, se înregistra la Tribunalul
Dolj dosarul în care procurorii Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova i-au tri-
mis în judecatã pe fostul director
al Sucursalei Imprimeria „Oltenia”
din cadrul Companiei Naþionale a
Imprimeriilor “Coresi” SA ºi pe
contabila ºefã a unitãþii. În rechi-
zitoriul întocmit la finalizarea cer-
cetãrilor, procurorii au reþinut ur-
mãtoarea stare de fapt: pe 15 iunie
2012, inculpaþii Gheorghiþã ªtefan
Cosmin, în calitate de director al
Sucursalei Imprimeria „Oltenia”
din cadrul Companiei Naþionale a
Imprimeriilor,,Coresi” SA (socie-
tate comercialã cu capital integral
de stat) ºi Popa-Florea Ionica-
Flori, având funcþia de ºef Com-
partiment contabilitate, salarizare ºi

Bãrbat lovit de tren la Pieleºti
Un bãrbat de 58 de ani, din

Segarcea, a fost la un pas sã-
ºi piardã viaþa, ieri, dupã ce
a fost lovit de tren. Acciden-
tul s-a petrecut ieri, în jurul
orei 10.00, pe raza comunei
Pieleºti. Din primele cerce-
tãri ale poliþiºtilor de la Trans-
porturi Feroviare se pare cã
bãrbatul, Marin Chichea, ºef
echipã de întreþinere a liniilor la Regionala CFR Craiova, era cãzut
pe ºine ºi a fost lovit de locomotiva unui tren de marfã care circula
dinspre Craiova cãtre Costeºti. Din nefericire, în urma accidentu-
lui, bãrbatul ºi-a pierdut ambele picioare. Echipaje de prim-ajutor
din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj ºi
Serviciului de Ambulanþã Judeþean Dolj au ajuns la faþa locului, au
reuºit sã-l stabilizeze pe bãrbat ºi l-au transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde a fost internat la Secþia de Tera-
pie Intensivã. În cauzã a fost demaratã o anchetã pentru a se stabili
circumstanþele producerii tragediei. „Poliþiºtii au demarat cercetã-
rile pentru a stabili cu exactitate circumstanþele producerii eveni-
mentului, fiind anunþaþi ºi inspectorii din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncã Dolj”, ne-a declarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Poliþist doljean premiat pentru
activitatea desfãºuratã

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, în perioada 31 oc-
tombrie – 2 noiembrie, Fun-
daþia Collegium XXI ºi In-
spectoratul General al Poli-
þiei Române, prin Direcþia de
Investigaþii Criminale, au or-
ganizat, pentru al patrulea an
consecutiv, sesiunea naþio-
nalã de pregãtire „Aspecte
practice în instrumentarea
infracþiunilor care aduc
atingere patrimoniului cul-
tural naþional”, pentru po-
liþiºtii din cadrul Direcþiei de
Investigaþii Criminale ºi al
Serviciilor de Investigaþii
Criminale din Inspectorate-
le Judeþene de Poliþie ºi Direcþia Generalã de Poliþie a Municipiului
Bucureºti care desfãºoarã activitãþi în domeniul prevenirii ºi com-
baterii faptelor care aduc atingere patrimoniului cultural naþional.
Cu aceastã ocazie au fost premiaþi, cu diplome de excelenþã ºi tro-
fee, ofiþerii de poliþie care, în perioada 2011-2016, au obþinut rezul-
tate deosebite pe linia prevenirii ºi combaterii faptelor care aduc
atingere patrimoniului cultural naþional. Între poliþiºtii recompensaþi
se aflã ºi comisarul-ºef de poliþie Nicolae Vîlvoi, din cadrul IPJ
Dolj – Serviciul de Investigaþii Criminale.

Suedez urmãrit internaþional
pentru infracþiuni de crimã
organizatã, prins la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã dol-
jeni au depistat un cetãþean
suedez, originar din Uzbekis-
tan, cãutat de Interpol pentru
infracþiuni de crimã organiza-
tã ºi terorism. Mai exact, po-
trivit reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, joi, 10
noiembrie a.c., ora 22.40, la
Punctul de Trecere a Frontierei Calafat s-a prezentat pe sensul de
intrare în þarã cetãþeanul suedez, originar din  Uzbekistan, I. M., în
vârstã de 37 ani, la volanul unui autoturism marca Skoda. Cu ocazia
controlului specific, poliþiºtii de frontierã au constatat cã bãrbatul
este urmãrit internaþional, pe numele lui fiind emisã o alertã, de cãtre
Interpol, pentru sãvârºirea unor infracþiuni de crimã organizatã ºi
terorism. Persoana în cauzã a fost predatã unei echipe de poliþiºti din
cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Craiova în vederea luãrii
mãsurilor legale ce se impun. Poliþiºtii IPJ Dolj l-au prezentat pe bãr-
bat, ieri dupã-amiazã, Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova.

Fostul director al Sucursalei ImprimeriaFostul director al Sucursalei ImprimeriaFostul director al Sucursalei ImprimeriaFostul director al Sucursalei ImprimeriaFostul director al Sucursalei Imprimeria
„Oltenia”, condamnat definitiv„Oltenia”, condamnat definitiv„Oltenia”, condamnat definitiv„Oltenia”, condamnat definitiv„Oltenia”, condamnat definitiv

Judecãtorii Curþii
de Apel Craiova au
pronunþat, joi, sentin-
þa definitivã în dosa-
rul în care ªtefan
Cosmin Gheorghiþã,
fost director al
Sucursalei Imprime-
ria „Oltenia”, ºi fosta
contabilã ºefã a
unitãþii, Ionica Flori
Popa-Florea, au fost
judecaþi pentru abuz
în serviciu. Curtea de
Apel le-a respins
apelurile, astfel cã,
cei doi inculpaþi
rãmân cu pedepsele
primite pe fond,
respectiv câte 3 ani
de închisoare cu
suspendare pe durata
unui termen de încercare
de 5 ani, ºi trebuie sã achite
prejudiciul creat, în valoare
de 109.952,47 lei. Procuro-
rii DNA Craiova i-au acuzat
pe cei doi cã au închiriat
unei firme, fãrã licitaþie ºi
la un preþ mult sub cel al
pieþei, douã suprafeþe de
teren aflate în administra-
rea sucursalei, pe o perioa-
dã de 66 de luni. Con-
tractul se încheie pe 15
ianuarie 2017.

personal în cadrul aceleiaºi sucur-
sale, cu nerespectarea abuzivã a
prevederilor legale incidente, a atri-
buþiilor de serviciu, a normelor in-
terne obligatorii de atribuire a con-
tractelor de închiriere aplicabile în
cauzã ºi a Hotãrârii nr. 5/
21.12.2009 a Consiliului de Admi-
nistraþie al CNI Coresi SA (prin
care s-au stabilit tarifele minime
obligatorii de închiriere a activelor
companiei) au încheiat un contract
de închiriere cu o societate comer-
cialã, având ca obiect suprafeþele
de teren de 865,27 mp ºi 6,45 mp
aflate în administrarea sucursalei,
fãrã respectarea unei proceduri
specifice licitaþiei publice, cauzând
o pagubã materialã în cuantum de
109.952,47 lei în patrimoniul CNI
Coresi SA.
Închisoare cu suspendare
pentru ambii inculpaþi

Potrivit anchetatorilor, prin în-
cheierea acestui contract s-a ob-
þinut implicit un folos material ne-
cuvenit pentru firma respectivã,
fiind stabilite clauze unilateral
avantajoase pentru acesta ºi pã-
gubitoare pentru CNI Coresi SA,
precum: includerea suprafeþei su-
plimentare de teren de 6,45 mp
care nu a fãcut obiectul unei lici-
taþii publice competitive, deºi
aceastã procedurã era obligato-
rie, plata unei chirii lunare la un
preþ inferior cu 1 euro/mp faþã de

tariful minim obligatoriu (0,5
euro/mp faþã de 1,5 euro/mp) sta-
bilit pentru acest bun având cate-
goria de teren liber cu interdicþia
de construcþii definitive, aflat în
patrimoniul Sucursalei Imprime-
ria „Oltenia”, termenul de închi-
riere de 66 luni, începând cu data
de 15.06.2012 ºi pânã pe data de
15.01.2017 inclusiv, faþã de ter-
menul stabilit prin normele inter-
ne ºi contractul cadru de închi-
riere, respectiv 1 an, cu posibili-
tatea de prelungire, penalitãþi de
0,1% faþã de 0,3 % pentru fieca-
re zi de întârziere a plãþii obligaþii-
lor financiare asumate ºi posibili-
tatea ca locatarul sã eludeze obli-
gaþia de a pune la dispoziþia loca-
torului (la încetarea contractului)
imobilul închiriat cu toate îmbu-
nãtãþirile aduse, în schimbul plãþii
unei daune evaluate la cuantumul
derizoriu de doar 1.000 de euro.

Pe 11 februarie a.c., judecãto-
rii Tribunalului Dolj i-au gãsit vi-
novaþi pe ambii inculpaþi, care au
fost condamnaþi la câte 3 ani de
închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de
5 ani. În plus, instanþa i-a obligat,
în solidar, la plata cãtre partea ci-
vilã Compania Naþionalã a Impri-
meriilor CORESI SA a sumei de
109.952,47 lei. Hotãrârea nefiind
definitivã, inculpaþii au declarat
apel, care s-a înregistrat pe 16
martie a.c., la Curtea de Apel Cra-

iova. Joi, 10 noiembrie
a.c., instanþa a soluþionat
cauza, apelurile celor doi
inculpaþi, dar ºi cererea de
sesizare a Curþii Constitu-
þionale fiind respinse: „res-
pinge apelurile formula-
te de apelanþii inculpaþi
Popa Florea Ionica Flori
ºi Gheorghiþã ªtefan Cos-
min împotriva sentinþei
penale nr. 106/2016 a Tri-
bunalului Dolj, ca nefon-
date. Respinge cererea de
sesizarea Curþii Constitu-
þionale ca inadmisibila.
Cu apel in termen de 48
ore de la pronunþare . De-
finitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã azi
10.11.2016”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel.
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Dacã n-a fost chiar un tzunami, dupã
victoria lui Trump la Casa Albã, furtuna e
departe de a se fi stins. Chiar dacã nimic
nu va putea întoarce nici rezultatul votului,
nici încãlzirea tablelor de ºah de pe mesele
strategilor din întreaga lume deja în încãl-
zire. Scepticii de serviciu, îndreptãþiþi ori
nu, vor spune, ca de multe ori de-a lungu-
lui trecutului secol, cã, la urma urmei, lu-
mea merge mai departe. Cu ori Trump,
contra ori pro. ªi, din pãcate, nu e deloc o
judecatã greºitã. Nici lipsitã de un rest de
veracitate. În ciuda dozei de neliniºte pe
care o incumbã. ªi care se simte, se aude
ºi se poate vedea mai peste tot în aceste
ultime douã zile. Inclusiv – ori mai ales –
acasã, la Trump, unde zeci de mii se con-
citadini (tineri în cea mai mare parte) îºi
strigã nu doar dezacordul, cât incredulita-
tea cã tocmai lor li s-a întâmplat.

În rest, sã nu uitãm cã America rãmâne,
în ciuda oricãror evaluãri oricât de contro-
versate, o Þarã, fie ºi Superputere, faþã de

Lumea dupã TLumea dupã TLumea dupã TLumea dupã TLumea dupã Trump:rump:rump:rump:rump:
cât e de mult pânã departe?cât e de mult pânã departe?cât e de mult pânã departe?cât e de mult pânã departe?cât e de mult pânã departe?

care e nevoie de multã precauþie în ce pri-
veºte cursul destinului ºi al rolului ei în lu-
mea aºa cum se prezintã aceasta azi.

Între atâtea reacþii post-electorale difu-
ze pretutindeni, mi-a atras atenþia ºi mi-a
plãcut  în mod special cea a unui foarte
cunoscut scriitor italian, Alessandro Barri-
co, prezent recent în România cu prilejul
câºtigãrii unui prestigios premiu literar la
Cluj. El îºi imagina, la doar câteva ore de la
victoria lui Trump într-un articol pentru un
popular cotidian din þara sa, o atitudine a
unui proprietar de magazin de unelte din
Wyoming, cu opt ani în urmã, dupã victo-
ria lui Barak Obama. Acela s-ar fi putut în-
treba atunci dacã nu cumva lumea o fi în-
nebunit. Era speriat pentru soarta copiilor
sãi, probabil cã se va fi dus în magazie sã

vadã dacã puºca se afla în bunã stare. Re-
venind la tejgheaua sa, ºi-o fi zis. „Nu-i ni-
mic, dacã a fãcute-o acesta, cu siguranþã
ºi eu mã voi descurca”.

În aceastã tristã parabolã ne vedem obli-
gaþi acum sã ne inserãm. Cã ne place ori
nu. Lumea s-a schimbat în ultimele decenii
pânã la punctul de a nu mai putea fi identi-
ficatã în structurile cu care ne obiºnuisem.
ªi, fireºte, ce altã reacþie mai aproape de
normalitate, într-o normalitate în care mulþi
nici nu mai regãsim, decât a negustorului
din SUA, pentru care un preºedinte de cu-
loare la Casa Albã trebuie sã-i fi apãrut de
domeniul sf.? Cã se va fi întors la magazi-
nul sãu, spãºit ori nu, dar decis sã conti-
nue sã facã ceea ce considera util pentru
familia sa, e un fapt, dacã nu real, oricum

cât se poate de plauzibil. Fiindcã, de fapt,
„catastrofa” ce  i s-a pãrut cã-i dicteazã
sfârºitul – nu doar al sãu ºi al familiei sale,
ci ºi al lumii aºa cum o cunoscuse – avea
sã se dovedeascã cu totul falimentarã.

Cumva aºa ar trebui sã judecãm lucruri-
le ºi acum, cu ºi dupã Trump. ªi nu nea-
pãrat în baza „normalitãþii” primei sale în-
tâlniri cu cel cãruia îi va lua locul, ci fiind-
cã, în politicã, lucrurile nu stau totdeauna
ca pe un câmp de bãtãlie. Sunt mai aproa-
pe de… terenul sportiv. Unde „dialectica”,
oricât de… proastã, îºi impune necondiþio-
nat legile sale, neîndoielnic, implacabile, dar
fatalmente greu de ocolit: indiferent de re-
zultat, mergi mai departe!. ªi nu rareori
pierderile se dovedesc mai pline de învãþã-
turi decât victoriile.

Afecþiunile dermatologice reprezintã o
patologie complexã, localizatã predomi-
nant la nivel cutanat. În multe situaþii însã,
manifestãrile clinice depãºesc pielea, fi-
ind implicate mucoasele, articulaþiile, dar
ºi alte organe.

Cu ocazia acestei conferinþe vor fi ac-
tualizate noþiunile de epidemiologie, etio-
patogenie ºi de tratament privind multi-
plele patologii cu localizare genitalã. In-
fecþiile (virale, bacteriene, micotice, pa-
razitare), dar ºi dermatozele noninfecþioa-
se cu localizare genitalã vor face obiec-
tul unor referate în scopul adoptãrii unei
conduite terapeutice optime.

Medicii vor analiza
situaþia precancerelor
ºi cancerelor

O atenþie deosebitã va fi acordatã pre-
cancerelor ºi cancerelor genitale, care,
prin localizare, sunt de cele mai multe ori
diagnosticate tardiv, uneori având evolu-

Dermatologii olteni
se reunesc la Craiova

Astãzi, la Craiova, va avea loc conferinþa detoamnã a Asociaþiei
Dermatologilor din Oltenia (ADO), principala temã fiind patolo-
gia mucoasei genitale. Aceastã manifestare reprezentã un schimb

de experienþã între medicii dermatologi din judeþele Olteniei
(Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea ºi Mehedinþi).

þie dramaticã.
Cancerul vulvar are o

incidenþã de 2,5/
100000/ an în þãrile dez-
voltate, însã de 2-3 ori
mai crescutã în þãrile în
curs de dezvoltare. In-
fecþiile cu HPV(Human
Papilloma Virus) cu po-
tenþial oncogen repre-
zintã un important fac-
tor de risc, de aceea
prin prevenirea acesto-
ra, inclusiv prin vacci-
nare, se poate realiza
profilaxia cancerului cu
localizare genitalã.

Cancerul penian are o
incidenþã variabilã în
funcþie de zona geogra-
ficã, de la 1% din tota-
lul neoplaziilor la bãrbaþi
în Europa ºi SUA, la
10-19%  în unele þãri

din Asia ( China, Vietnam, Taiwan), Afri-
ca (Ghana, Kenya) sau America de Sud.
Riscul dezvoltãrii acestui cancer creºte
cu vârsta, atingând un vârf în jurul vâr-
stei de 60-70 ani. Factorii de risc includ
obiceiurile sociale ºi culturale, precum ºi
practicile religioase ºi cele care þin de igie-
nã. Cancerul penian este rar la bãrbaþii
circumciºi, mai ales dacã circumcizia a
fost practicatã la nou-nãscut, situaþie în
care riscul scade de 3-5 ori.

„La secþiunea Varia, vor fi prezentate
cazuri clinice deosebite, care au pus pro-
bleme de diagnostic ºi tratament.Progra-
mul ºtiinþific este foarte bogat, cuprin-
zând 12 referate ºi 22 de lucrãri (studii ºi
cazuri clinice rare), care sunt publicate
în volumul conferinþei (175de pagini)-
.Conferinþa este acreditatã de Colegiul
Medicilor din România”, a precizat prof.
univ. dr. Virgil Pãtraºcu, preºedintele Aso-
ciaþiei Dermatologilor din Oltenia

RADU ILICEANU

Curtea de Arbitraj Dolj – Camera de Co-
merþ ºi Industrie, în colaborare cu Facultatea
de Drept ºi Baroul Dolj, organizeazã marþi, 16
noiembrie 2016, ora 16.00, la Aula Magna  a
Facultãþii de Drept, Conferinþa “Arbitrajul In-
tern ºi Internaþional”. Cuvântul de deschidere
îl va avea ing. dr. Gabriel Vlãduþ, preºedintele
Camerei de Comerþ ºi Industrie Dolj. De la
Universitatea din Saarland, Germania este la
acest eveniment, prof. univ. dr. Michael Mar-
tinek, care va prezenta tema “International
commercial arbitration – Advantages of arbi-
tration as alternative dispute resolution”. Mo-
derator av. Lucian Bernd Sãuleanu, preºedin-
tele Curþii de Arbitraj Dolj. Sunt invitaþi sã par-
ticipe oameni de afaceri, avocaþi, cadre didac-
tice, practicieni ai dreptului ºi studenþi.

             MARGA BULUGEAN

La Facultatea de Drept din Craiova,

Conferinþa „Arbitrajul
Intern ºi Internaþional”

Începând de sãptãmâna viitoare, în spita-
lele din toatã þara vor avea loc controale ino-
pinate pentru monitorizarea unitãþilor sani-
tare care au fost acreditate. Deja s-au pre-
gãtit toate chestionarele care vor fi trimise
la spitale, iar acestea urmeazã sã transmitã
Autoritãþii Naþionale de Management a Cali-
tãþii în Sãnãtate informaþii necesare pentru

Controale inopinate pentru
monitorizarea spitalelor acreditate

calcularea indicatorilor de monitorizare.
Dacã indicatorii relevã cã evoluþia nu e cea
doritã, vor avea loc aceste controale inopi-
nate ºi va fi reevaluatã acreditarea spitalului.
Metodologia de monitorizare a spitalelor
acreditate are douã scopuri, pentru a se ve-
dea dacã existã preocupare în rândul spita-
lelor în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea acti-

vitãþii ºi asigurarea sigu-
ranþei pacientului, dar ºi
pentru a se corecta defi-
cienþele de mãsurarea a
calitãþii constatate în pri-
mul ciclu de acreditare.
La nivel naþional sunt 429
de spitale acreditate din
433, nivelul de conformi-
tate de 85% fiind înregis-
trat la 70% dintre unitãþi,
ceea ce înseamnã un ni-
vel înalt de conformitate,
în condiþiile în care nu a
existat o pregãtire preala-
bilã a spitalelor pentru im-
plementarea unui sistem
de calitate.

RADU ILICEANU
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Excelenþa Sa, Andrzej Kali-
nowski, Consulul Republicii Po-
lone în România, s-a întâlnit cu
prof.univ. dr. Ionuþ Cezar Spî-
nu, rectorul Universitãþii din Cra-
iova. A fost o discuþie liberã, dar
care poate aduce rezultate, mai
ales în ceea priveºte cooperarea
educaþionalã în mediul universitar.
„Suntem onoraþi cã aþi venit la
Craiova ºi suntem convinºi cã
vom avea rezultate foarte bune,
în continuare, în ceea ce priveºte
colaborarea dintre þãrile noastre.
Revenind la Craiova, avem planuri
mari de dezvoltare, iar parteneria-
tul nostru cu Centrul de Limbã ºi
Culturã Polonezã a devenit model,
astfel cã, în anul 2017, ne dorim
înfiinþarea unui Centru Multicul-
tural, luând deja legãtura cu re-
prezentanþi din Serbia, Bulgaria,
Macedonia. Cu paºi mãrunþi, dar
siguri, ne dorim sã ajungem cea
mai reprezentativã Universitate din
Balcani”, a precizat prof.univ.dr.
Ionuþ Cezar Spînu.

La sediul Rectoratului Universitãþii din Craiova a
avut loc, ieri, o întâlnire, între rectorul Universitã-

þii din Craiova ºi Consulul Republicii Polone în
România. Manifestarea a fost ocazionatã de sãrbãto-

rirea Zilei Independenþei Poloniei. A avut loc o
discuþie liberã, între doi reprezentanþi ai unor insti-
tuþii cu disponibilitate în ceea ce priveºte dezvolta-
rea mediului academic, cu parteneriat dublu. Din
partea ambelor pãrþi s-a ajuns la concluzia cã este

nevoie de întãrirea cooperãrii între cele douã state.

Încercare
de colaborare

Tânãr, poate sub vârsta medie
a ceea ce presupune diplomaþia,
Excelenþa Sa Andrzej Kalinow-
ski, Consulul Republicii Polone în
România, a declarat: „Sunt pen-
tru prima datã în Craiova, dar am
luat informaþii despre oraºul
dumneavoastrã. Ambele þãri pro-
moveazã valorile civilizaþiei ºi
culturii. Mã bucur când aud cã
am devenit un model pentru dez-
voltarea unui Centru Multicultu-
ral. Însã, aº dori sã vorbim ºi
concret ºi sã putem pune la punct
un model de colaborare cu Uni-
versitãþile din Polonia, inclusiv pe
parteneriate”. Rãspunsul nu s-a
lãsat foarte mult aºteptat, din
partea rectorului Universitãþii din
Craiova: „Suntem o Universitate
multidisciplinarã ºi ne-ar ajuta
foarte mult sã gãsim posibilitãþi
de parteneriate cu unele instituþii
similare din þara dumneavoastrã

sau cu un grup de facultãþi pe
diverse specializãri. Ne putem
mândri cu un institut de cerceta-
re la standarde europene, reali-
zat din fondurile comunitãþii eu-
ropene, la care, pe lângã cadrele
didactice specializate, sunt cu-
prinºi ºi studenþi. Vreau sã vã
spun cã suntem asaltaþi de com-
paniile multinaþionale cu activita-
te în þara noastrã, mai ales în
zonã, care ne cer sprijinul. Sunt
convins cã ar fi foarte bunã o
colaborare ºi cu mediul econo-

mic din þara dumneavoastrã”.
La rândul sãu, Consulul Polo-

niei a afirmat: „Cu siguranþã vã
putem ajuta sã stabilim direcþiile
principale de dezvoltare. Sunt, la
noi, mai multe universitãþi cu spe-
cializãri multiple, în care puteþi
gãsi parteneri. Suntem douã þãri
pe care ne leagã o istorie ºi nu
uitãm ajutorul dat de cãtre popo-
rul român de-a lungul anilor, mai
ales în anii celui de-al doilea Rãz-
boi Mondial”. ªi, ca un motiv de
destindere, s-a adus în atenþie ºi

meciul de fotbal din cadrul Preli-
minariilor Campionatului Mondial
2018. Normal, fiecare parte ºi-a
susþinut favoriþii, dar am rãmas cu
ceva: „Cred cã dacã ne grãbeam
puþin ºi terminam stadionul, o ade-
vãratã bijuterie, mergeam împre-
unã la partidã” – Ionuþ Cezar Spî-
nu. «Nu vreau sã spun foarte
multe, îmi doresc un joc frumos,
fãrã probleme ºi, de ce nu, poate
jucãm, la Craiova, un „amical”,
anul viitor» – Andrzej Kalinowski.

CRISTI PÃTRU

Biserica „Postelnicu
Fir” din Craiova, situatã
pe strada „Nanterre”, îºi
sãrbãtoreºte ocrotitorul
bisericii parohiale,
Sfântul Ierarh Ioan cel
Milostiv, Patriarhul
Alexandriei. În acest
lãcaº se gãseºte mâna
cea dreaptã a sfântului de
mai bine de douã secole.
Ziua de ieri a marcat
începutul prãznuirii
Sfântului Ierarh, ceremo-
nialul liturgic continuând
azi, 12 noiembrie, cu
slujba Acatistului ºi
Sfânta Liturghie, oficiatã
de ÎPS Irineu, Arhiepi-
scopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, ºi
de Preasfinþitul Pãrinte Emilian Loviºteanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
înconjuraþi de un ales sobor de preoþi ºi diaconi.

Moaºtele Sfântului Grigorie Decapolitul,
aduse spre închinare

Anul acesta, cu binecuvântarea IPS Pãrinte
Mitropolit Irineu ºi prin îngãduinþa Înaltprea-
sfinþitului Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul
Râmnicului, este adusã de la parohie racla cu
sfintele moaºte ale Sfântului Grigorie Decapoli-
tul, de la Mãnãstirea Bistriþa, ce va fi aºezatã
spre închinare ºi cinstire începând cu dimineaþa
zilei de 12 noiembrie. Programul liturgic va fi
completat cu slujba de Priveghere, de sâmbãtã-
searã, urmatã de Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, de duminicã, 13 noiembrie, care va fi

Biserica „Postelnicu Fir” din Craiova
îºi sãrbãtoreºte ocrotitorul spiritual

oficiatã de PS Pãrinte Emilian.

Sfântul lãcaº a fost ridicat în urmã
cu peste douã secole

Biserica „Postelnicu Fir” din Craiova a fost
ridicatã în perioada 1813-1814, pe locul unei
biserici mai vechi din lemn. Sfântul lãcaº gãzdu-
ieºte încã din anul 1793, în vechea bisericã de
lemn, mâna dreaptã a Sfântului Ioan cel Milostiv,
Patriarhul Alexandriei. Pe lângã Biserica „Postel-
nicu Fir” a funcþionat încã de la înãlþarea ei o
ºcoalã particularã. De amintit este ºi faptul cã
Biserica „Postelnicu Fir” se numãrã printre
puþinele lãcaºuri de cult craiovene care ºi-au
pãstrat în întregime pisania originalã, ea existând
ºi astãzi la locul unde a fost aºezatã de ctitori.
(Sursa: Biroul de Presã al Mitropoliei Olteniei)

Învãþãmântul profesional ºi teh-
nic trece printr-o perioadã de
schimbãri, cu modificãri de legis-
laþie, dar obiectivul este revitaliza-
rea segmentului respectiv. Cadrele
didactice specializate vor face par-
te din acest proces, în perioada
imediat urmãtoare desfãºurându-
se Cercurile pedagogice pentru
„Educaþie tehnologicã” ºi module-
le din aria curricularã „Tehnologii”,
în semestrul I al anului ºcolar 2016
– 2017, în judeþul Dolj.

Astfel, la Colegiul Tehnic „C.D.
Neniþescu” din Craiova, tematica
este „Implicaþii educaþionale ale
parteneriatului public-privat în
pregãtirea practicã a
elevilor”, unde vor
participa, pe 18 no-
iembrie, toate unitãþi-
le de învãþãmânt din
teritoriu, care au în
planul de ºcolarizare
clase din profilul „Ser-
vicii”, în urmãtoarele
domenii: Economic;
Turism ºi Alimentaþie
Publicã; Estetica ºi
igiena corpului ome-
nesc.

În data de 25 no-
iembrie, la Colegiul
„ªtefan Odobleja”,
toate instituþiile de în-
vãþãmânt preuniversi-
tar cu plan „Tehnic”
(Electronicã; Electro-
tehnicã; Automatizãri;

Eforturi pentru învãþãmântul
profesional ºi tehnic

Transporturi; Mecanicã; Indus-
tria textilã ºi pielãrie; Construc-
þii, instalaþii ºi lucrãri publice) vor
discuta despre „Parteneriatul din-
tre unitãþile ºcolare ºi operatorii
economici – premisã a reuºitei
profesionale a absolvenþilor din
învãþãmântul profesional ºi teh-
nic”. A doua zi, la ªcoala Gimna-
zialã „Alexandru Macedonski” din
Craiova, reprezentanþii tuturor
ºcolilor gimnaziale din judeþ vor
discuta pe „Modalitãþi de forma-
re ºi stimulare a capacitãþii crea-
toare a elevilor, în cadrul disci-
plinei Educaþie tehnologicã”.

CRISTI PÃTRU
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MIRCEA CANÞÃR

An de an, celebrãm la Craiova
„Ziua independenþei Poloniei”,
printr-o suitã de manifestãri, cu
conþinut, la nivelul administraþiei
locale ºi judeþene, a instituþiilor de
culturã ºi învãþãmânt, ce confirmã
perenitatea unei prietenii istorice
între þãrile noastre. Se evocã, de
fiecare datã, gesturile de autenticã
solidaritate din septembrie 1939,
când refugiaþi polonezi – inclusiv
guvernul – printre care 25.000
militari, au fost gãzduiþi luni de zile,
chiar ºi la Craiova, de autoritãþile
române. Acestea plãtind inclusiv
ajutoare bãneºti pentru întreþinerea
curentã, dar dincolo de toate aces-
tea suportând presiunea germanã,
prin ambasadorul acestei þãri, care
fãcea scandal la Ministerul Aface-
rilor de Externe, reproºând cã Gu-
vernul român nu este în stare sã

controleze chiar totul. Zeci de po-
lonezi ºi-au încheiat, ulterior, stu-
diile la universitãþile din România,
iar prietenia româno-polonã atinsese
zenitul, fãrã a fi surprinzãtoare. Sunt
lucruri ºtiute de noi, fiindcã în is-
toriografia româneascã dãinuie dis-
cursul, din vremea aceea, rostit în
Parlament, de Nicolae Iorga, acesta
cu un patos firesc, clamând soli-
daritatea cu Polonia, faþã de care
noi, românii, aveam o simpatie din-
totdeauna. În baza arhivei româneºti
a Centrului KARTA, a apãrut, acum
câþiva ani, cartea „Iar pãmântul
vostru a devenit casa noastrã. Re-
fugiaþii polonezi în România în anii
1939-1940”, cu mãrturii emoþio-
nante. Spuneam la începutul arti-
colului de faþã, cã an de an cele-
brãm la Craiova „Ziua Independen-
þei Poloniei”. Doar aparent a deve-

nit un ritual. Fiindcã Bucureºtiul ºi
Varºovia rãmân branºate convin-
gerii unei colaborãri bilaterale, ce
trebuie mereu ºi mereu revitaliza-
tã, dacã nu mai exact augmentatã.
Un eveniment deloc de rutinã: în-
tâlnirea de la Suceava din 27 au-
gust a.c., dintre Beata Maria Szy-
dlo, premierul Poloniei ºi omolo-
gul sãu român, Dacian Cioloº, în
contextul Parteneriatului strategic
dintre cele douã þãri. S-a mai în-
tâmplat ceva, de anul trecut, pânã
acum. De o încãrcãturã emoþionalã
aparte ni s-a pãrut cartea „Româ-
nii în goana dupã happy-end”
(Ed. „Polirom”, 2015) a fostului
ambasador al Poloniei la Bucureºti,
Bogumil Luft – în perioada 1993-
1999, cu un adiþional de doi ani,
2010-2012, în aceeaºi funcþie –, la
Chiºinãu. Ziarist din 1981, cu arti-

cole publicate, inclusiv în sãptãmâ-
nalul „Solidaritãþii”, apoi comenta-
tor politic al cotidianului Rzeczpos-
polita, trimis în misiune diplomati-
cã de Bronislaw Geremek, un tip
de intelectual ºi de politician, care
la noi nu s-a nãscut, pe când deþi-
nea Preºedinþia comisiei de politi-
cã externã a Seimului polonez, au-
torul nareazã plãcut, cu nerv jur-
nalistic elevat, cunoscãtor al reali-
tãþilor politice din regiune, dar ºi
istorice. Îºi încheie relatarea cu un
subtitlu: „Îmi plac românii”, din
care citãm: „Aceastã carte nu e
obiectivã, pentru cã mie pur ºi sim-
plu îmi plac românii. Îmi plac, de
asemenea, fraþii lor basarabeni, in-
diferent dacã se considerã români
sau nu. Ceea ce nu înseamnã cã
aceastã carte nu e adevãratã, fiind-
cã sentimentele de prietenie des-

chid nu de puþine ori ochii asupra
realitãþii adevãrate, mai eficace de-
cât aºa-zisul obiectivism rece, care
adesea se scufundã inconºtient în
stereotipuri – adevãruri atinse
însã de o invaliditate severã. Îmi
plac românii, în primul rând, pen-
tru cã sunt în continuare puþini
cei care îi simpatizeazã. Dar îmi
plac ºi din multe alte motive”.
Autorul menþioneazã, undeva, dis-
cuþia sa cu Bronislaw Geremek,
profesor universitar, care în fi-
nal i-ar fi spus: „Plecaþi într-o þarã
importantã pentru Polonia”. Fã-
cea aceastã afirmaþie o persona-
litate marcantã a Poloniei, care
cunoºtea istoria, valorile culturii
ºi pe ce cele ale elitei intelectuale,
enormul potenþial care zãcea în
România, þarã care trebuia ajutatã
sã se trezeascã.

Consulul Poloniei, Andrzej Ka-
linowski, s-a aflat, ieri, la Craiova
ºi a mulþumit tuturor craiovenilor
pentru gestul pe care l-au fãcut în
timpul celui De-al Doilea Rãzboi
Mondial, când au întins o mânã
refugiaþilor polonezi, care fugeau
speriaþi de asediul rãzboiului. „Cra-
iova are un rol foarte important în
istoria þãrii ºi poporului meu. Dupã
ce ºi-a dobândit independenþa,
Polonia a fost agresatã din nou. În
1939, România a primit în jur de
3.000 de compatrioþi aici, o parte
din ei au trãit ºi au rãmas în Craio-
va. Noi, în Polonia, ºtim acest lu-
cru ºi vã mulþumim pentru acest
sprijin”, a mãrturisit consulul po-
lon, vizita la Craiova fiind prima
de când se aflã în misiune diplo-
maticã în România.

Coroane de flori la Monumentul
refugiaþilor polonezi

Andrzej Kalinowski a mers, de
dimineaþã, la cimitirul Catolic, de
pe strada „Bucovãþ”, acolo unde
îºi dorm somnul cel de veci 37 de

Polonezii, eroi ºi la CraiovaPolonezii, eroi ºi la CraiovaPolonezii, eroi ºi la CraiovaPolonezii, eroi ºi la CraiovaPolonezii, eroi ºi la Craiova
Polonezii sunt, dintre toate popoarele, prie-

tenii de suflet ai craiovenilor. Întâmplãrile pe-
trecute în zilele grele ale Celui De-al Doilea
Rãzboi Mondial au rãmas scrise pentru tot-
deauna în cãrþile de istorie ºi reverbereazã ºi
azi. Relaþia specialã pe care craiovenii o au

cu poporul polonez nu putea sã treacã neob-
servatã nici ieri, când Polonia a sãrbãtorit
obþinerea independenþei, în anul 1918, auto-
ritãþile din Craiova organizând manifestãri
menite sã scoatã în evidenþã legãtura aparte
care s-a pecetluit în timp.

refugiaþi polonezi. Însoþit de ofi-
cialitãþile locale, diplomatul polo-
nez a luat parte la slujba religioasã,
apoi a depus o coroanã de flori la
monumentul ridicat în cinstea re-
fugiaþilor polonezi din cel De-al
Doilea Rãzboi Mondial.

„Doresc sã vã mulþumesc pen-
tru aceastã posibilitate de a petre-
ce Ziua Independenþei Poloniei
aici, la Craiova. Tocmai, astãzi, pe
11 noiembrie, polonezii din întrea-
ga lume sãrbãtoresc Ziua Indepen-
denþei Poloniei, care ne aminteºte
de momentul când Polonia ºi-a re-
dobândit independenþa. La sfârºi-
tul Primului Rãzboi Mondial, Po-
lonia s-a unit ºi a început existenþa
unei noi þãri. În timpul acestor 100
de ani, polonezii ºi românii s-au
întâlnit de foarte multe ori. De când
ºi-a recãpãtat independenþa, Polo-
nia a avut rezultate foarte bune ºi
apropiate cu România. Aceste con-
tacte s-au datorat ºi relaþiilor isto-
rice care existau de foarte mult
timp între þãrile noastre”, a mai
afirmat Andrzej Kalinowski.

Afiºul de teatru polonez este
el însuºi obiect de artã

Craiovenii i-au sãrbãtorit pe po-
lonezi prin momente artistice ale-
se pentru a le transmite cã apre-
ciazã cultura lor ºi cã sunt prieteni
pentru totdeauna. În holul primi-
tor al Teatrului „Colibri” au fost
expuse nu mai puþin de 20 de afiºe
cu care companiile teatrale din
Polonia îºi promoveazã ieºirile la
rampã.

 „Vernisajul la care v-am invitat
astãzi este dedicat afiºului de tea-
tru polonez. Sunt afiºe pentru
spectacole din marea dramaturgie
universalã, din creaþia shakespea-
rianã sau contemporane. Aceste
exponate deosebit de valoroase
sunt aici ºi puteþi sã le admiraþi
pânã pe 2 decembrie, graþie Insti-
tutului Polonez din Bucureºti, care
este partener ºi susþinãtor al aces-
tei zile deosebit de importante pen-
tru Polonia, dar ºi pentru Craio-
va”, a menþionat Adriana Teodo-
rescu, managerul teatrului, gazdã
a evenimentului.

Diplomatul polonez a spus cã
atât Polonia, cât ºi Români sunt
þãri care au culturi foarte bogate ºi
le-a recomandat craiovenilor sã
reflecteze în faþa acestor afiºe, care
pot fi considerate niºte mostre ale
culturii contemporane poloneze.
„Afiºul polonez, încã din anii 1950,
este unul dintre cele mai bune din
lume. Autorii lor sunt recunoscuþi
nu doar în Europa, ci peste tot
în lume. Vã invit sã vedeþi aceas-
tã expoziþie ºi sã aveþi o micã re-
flecþie asupra modului cum pri-
vesc autorii polonezi lumea. Afi-
ºele sunt foarte simple câteoda-
tã, dar, prin culori, ne transmit
un mesaj foarte important”, a
subliniat Andrzej Kalinowski,
care a fost invitat sã participe la
un spectacol de muzicã ºi dan-
suri, pregãtit îndelung de un grup

de elevi de la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova.

Acasã, la Palatul „Jean Mihail”
Pãºind în interioarele somptu-

oase ale Muzeului de Artã (fostul
Palat „Jean Mihail”), consulul po-
lonez a remarcat încã o datã ce gest
deosebit, aparte, au fãcut românii,
în timpului celui De-al Doilea Rãz-
boi Mondial, când i-au instalat, în
acest frumos palat, tapetat cu foi-
þã de aur ºi mobilat cu oglinzi de
cristal, pe oficialii þãrii sale.

„Trebuie sã ºtim, noi, cei din
România, de ce an de an, câte un
reprezentant al statului polonez sau
al corpului diplomatic se aflã în
Craiova, mai ales în preajma sãrbã-
toririi Zilei Independenþei de stat. La
Craiova, mii de polonezi au stat ca
acasã, în 1939. Preºedintele ºi gu-
vernul Poloniei au fost gãzduiþi la
Palatul Jean Mihail. În numele aces-
tei prietenii, vã spunem bine aþi ve-
nit acasã ºi sã vã asigur, cu toatã
tãria, cã veþi avea tot timpul o casã
la Craiova”, a spus Lucian Dindiri-
cã, managerul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.

Din date oficiale (la recensã-
mântul din 2011), în þara noastrã
trãiesc 2.543 de polonezi. Limba
polonã poate fi studiatã la Bucu-
reºti, Iaºi, Cluj ºi Craiova – la Cen-
trul de Limbã ºi Culturã Polonezã
Craiova, Biblioteca Universitãþii,
strada „Tehnicii”, din cartierul
Lãpuº.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Sunt cei mai aproape de Parcul
„Nicolae Romanescu” ºi nu-ºi re-
fuzã, fie varã, fie iarnã, o plimbare
prin oaza de miracol a Craiovei.
Sunt, datoritã vecinãtãþii unitãþilor
militare de pe strada „Caracal” unde
au activat mulþi pensionari din bran-
ºa militarã. Natalitatea este bunã,
poate mai ridicatã decât în alte car-
tiere. Vorbim despre locuitorii din
cartierul 1 Mai. Preþurile la aparta-
mente, în ultimele luni, aproape cã
au explodat aici. Spaþiile generoase
oferitã de locuinþele denumite ge-
neric I-uri, K-uri, V-uri, termofica-
rea bine pusã la punct, încã de la
recepþia blocurilor, fac zona atrac-
tivã pentru cât mai mulþi tineri
proaspãt cãsãtoriþi. E drept, aici, un
apartament cu trei camere deco-
mandate ajunge la 50.000 de euro!
Sã mai amintim de faptul cã Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farmacie
ºi Spitalul Clinic Judeþean sunt la
doar câteva sute de metri, cu toate
implicaþiile pozitive ce decurg pen-
tru zonã.
De la piatrã cubicã la asfalt

În urmã cu mulþi ani, partea nor-
dicã a acestui cartier, mai exact stra-
da „Nicolae Romanescu”, era aco-
peritã cu piatrã cubicã. Parcã, în

Investiþiile în cartierul 1 Mai continuãInvestiþiile în cartierul 1 Mai continuãInvestiþiile în cartierul 1 Mai continuãInvestiþiile în cartierul 1 Mai continuãInvestiþiile în cartierul 1 Mai continuã
Una dintre zonele Craiovei aflatã în plin

proces de modernizare este 1 Mai. Mai
precis, cartierul ce porneºte de la comple-
xul comercial „Pelendava”, continuã spre
Romaneºti ºi se încheie pe strada Râului.
Reabilitãrile în infrastructura de aici nu s-
au mai fãcut de cel puþin douã decenii.
Acum, când un retailer german a început

lucrãrile pentru a construi cel de-al treilea
supermarket în reþeaua proprie a Craio-
vei, când ºcoala din Popoveni este în refa-
cere, iar elevii sunt aduºi la ªcoala nr. 36
„Gheorghe Bibescu”, când parcãrile sunt
construite de la zero, locuitorii de aici pot
spune cã se apropie, cu paºi repezi, de o
schimbare spectaculoasã a ambientului.

acord cu târgul de sãptãmânã, unde
se vindeau inclusiv animale. În pre-
zent, strada, care este punctul
de intrare-ieºire spre ºi dinspre
Calafat ºi Bechet, a câºtigat nor-
malitatea. În mijlocul cartierului,
ale cãrui strãzi poartã denumiri
de reputaþi medici, mare parte
din trotuare ºi strãzi a fost mo-
dernizatã. Igienizarea zonei, unde
a fost târgul de sãptãmânã, prin
construcþia Centrul Multifuncþi-
onal, realizatã încã de pe man-
datul administraþiei Solomon a
fost un pas important. Dar rea-
bilitarea infrastructurii cartieru-
lui a început abia pe mandatul
actualei administraþii locale.

Strãzile ºi trotuarele au fost
reparate ºi un nou covor asfal-
tic a fost folosit pentru a da for-
ma lor actualã. În dreptul mul-
tor blocuri s-au amenajat par-
cãri. Garduri de sârmã încadrea-
zã mare parte dintre blocuri.
Desigur, lucrãrile nu s-au înche-
iat. Mai mult ca sigur cã, dacã
vremea o va permite, întreaga
reabilitare a cartierului va fi gata
în câteva sãptãmâni.
Lucrãri la un supermarket de top

Îndelung aºteptat de locuitorii de

aici, un supermarket al investitori-
lor germani este, acum, în lucru.
Aºezat chiar la intrare în cartier,
va fi ridicat pe terenul fostei Im-
primerii „Oltenia”. Cã un spaþiu de
producþie, ce altãdatã dãdea de lu-
cru la mult mai multe persoane,
înalt calificate, comparativ cu cele
câteva zeci, ce vor presta la su-
permarket, este o altã discuþie.

Craiova numãra 258.340 de lo-
cuitori, la recensãmântul din 2011.
În cartierul 1 Mai sunt recenzaþi
25.000 – 30.000 de persoane. Aºa-
dar o analizã pragmaticã a investi-
torului german a dovedit cã e cu-
loar liber în a face afaceri profita-
bile, buzunarele craiovenilor de aici
fiind tentante. Proximitatea celui
mai mare spital din Oltenia, a spe-
cializãrilor de la UMF au cântãrit
ºi ele, suntem convinºi, foarte
mult, în decizia nemþilor.

Din Popoveni la ªcoala nr. 36
Unul dintre locuitorii din Popo-

veni a reuºit, graþie unor insisten-
þe ºi motivaþii pertinente sã con-
vingã autoritatea localã cã, un tra-

seu auto RAT, care sã plece de
aici ºi sã aibã ca punct terminus
piaþa Centralã ar fi un beneficiu
pentru locuitorii din Popoveni.
Deschisã la dialog constructiv,
administraþia localã a anunþat pu-
blicul cãlãtor cã, începând cu 31
martie 2014 se înfiinþa traseul 10
– Popoveni – Piaþa Centralã ºi re-
tur. Itinerar pe tur: Staþia Fântâna
Popoveni (plecare) – str. Popo-
veni – bd. Râului – str. E.Teodo-
rini – str. I.Jianu – bd. N.Titules-

cu – Cl. Bucuresti – staþia Piaþa
Centralã (sosire). Itinerar pe re-
tur: Staþia Piaþa Centralã (pleca-
re) – Cl. Bucureºti – bd. N.Titu-
lescu – str. I. Jianu – str. Brestei

– str. E.Teodorini – bd. Râului –
str. Popoveni – staþia Fântâna Po-
poveni (sosire).

Tot în acelaºi an, 2014, inves-
tiþiile fãcute de municipalitate în
unitãþile ºcolare din Popoveni –
grãdiniþã ºi ºcoalã – au fost, ulte-
rior, vandalizate. Mai ales cele de
la toaletele din curte. Conductele
de pexal au fost tãiate, faianþa ºi
gresia sparte iar bazinele WC com-
plet distruse. Supus unei presiuni
mediatice, ISJ Dolj a luat decizia

de a muta elevii de aici, la
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe
Bibescu”, nr. 36 cum i se mai
spune, situatã în interiorul car-
tierului 1 Mai.

În concluzie, schimbãrile de
ambient stradal sunt vizibile,
dorite ºi apreciate de locuitori.
Grija parcãrii autoturismelor a
pierdut din intensitate. Spaþiile
verzi dintre blocuri sunt între-
þinute periodic ºi locurile de
joacã pentru cei mici s-au do-
vedit o investiþie oportunã. Deºi
avantajul proximitãþii Parcului
„Nicolae Romanescu” este la
el acasã în acest cartier. ªi, iatã
cum, dupã ceva vreme ºi
aceastã zonã întregeºte prefa-
cerile profunde ale Craiovei.
Cã unii locatari mai reparã aco-
periºul blocului ºi nu se îngri-
jesc de strângerea pietriºului
coborât e tot o chestiune de
trai în comun. Dar, foiºoarele
din lemn sub care pensionarii

încearcã gustul victoriei la ºah ºi
spaþii verzi clar delimitate dau spe-
ranþa cã reabilitarea acestui car-
tier va scoate la luminã tot ceea
ce el are mai frumos.
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Ieri, într-un cadru festiv, în
prezenþa mai multor jurnaliºti
români de pe ambele maluri ale
Prutului, la Ambasada Republi-
cii Moldova din Bucureºti, a
avut loc festivitatea de decora-
re a  distinsului profesor Iulian
Chifu,  pentru activitatea deru-
latã în sprijinirea elaborãrii
Strategiei de Securitate a Re-
publicii Moldova.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Profesorul Iulian Chifu a fost decorat
de Ambasada Republicii Moldova

„Onorat ca, dupã ce am fost
prins în lista europeanã de persoa-
ne interzise în Federaþia Rusã, ca
mãsurã de retorsiune pentru sanc-
þiunile europene destinate celor
implicaþi în anexarea Crimeii, sã fiu
decorat de cãtre Republica Mol-
dova în timpul preºedintelui Nico-
lae Timofti”, a scris profesorul
Iulian Chifu, pe pagina sa de face-
book, înainte de festivitate.

Iulian Chifu este preºedintele
Centrului de Prevenire a Conflicte-
lor ºi Early Warning Bucureºti. Este
profesor la SNSPA Bucureºti, spe-
cializat în Analiza de Conflict, De-
cizie în Crizã, reconstructive post-
conflict, studii prospective. A fost
consilier al preºedintelui României
pentru Afaceri Strategice, Securi-
tate ºi Politicã Externã între sep-
tembrie 2011 ºi 21 decembrie 2014.

Pentru viitorul Republicii Moldova:

Basarabenii, încurajaþi sã voteze duminicãBasarabenii, încurajaþi sã voteze duminicãBasarabenii, încurajaþi sã voteze duminicãBasarabenii, încurajaþi sã voteze duminicãBasarabenii, încurajaþi sã voteze duminicã
Liderul socialiºtilor moldoveni, Igor Dodon, ºi candidata unicã proeuro-

peanã a Partidului Acþiune ºi Solidaritate (PAS), Partidului Platforma Demni-
tate ºi Adevãr (PPDA) ºi Partidului Liberal Democrat (PLDM), Maia Sandu,
se vor confrunta în turul doi de scrutin, programat pentru duminicã, 13
noiembrie. CEC a decis ca numãrul secþiilor de votare de peste hotare sã
rãmânã neschimbat la scrutinul din 13 noiembrie, chiar dacã în primul tur al
alegerilor la mai multe secþii de votare s-au format cozi enorme, iar mai mulþi
moldoveni aflaþi în afara þãrii s-au plâns cã nu au putut vota din cauza numãru-
lui insuficient de buletine de vot.  În România sunt deschise 11 secþii de
votare – douã sunt în Bucureºti – una la sediul misiunii diplomatice a Repu-
blicii Moldova în România, iar cealaltã la Secþia Consularã. O a treia secþie
de votare va fi deschisã la Iaºi, la Consulatul General. Moldovenii aflaþi în
România vor mai putea vota la Galaþi, Timiºoara, Braºov, Cluj, Constanþa,
Bacãu, Suceava ºi Craiova. În fiecare dintre aceste oraºe va fi deschisã câte
o secþie de votare. Câþiva oameni de suflet au vrut sã transmitã basarabeni-
lor mesaje de susþinere, mesaje de încurajare ºi de susþinere.

Prof. univ. dr. Ion Turculeanu, Universitatea din Craiova:
„Aveþi acest drept pe care trebuie sã-l valorificaþi!”

„Îi îndemn sã meargã la vot
pe toþi tinerii care studiazã în
Româna ºi nu numai pentru de-
mocraþie, pentru libertatea pe
care pãrinþii lor au avut-o, pen-
tru drepturile pe care nu le-au
avut, pentru a se întoarce aca-
sã, dupã terminarea studiilor, spe-
rând cã odatã ei vor fi cei care
vor conduce þara. Mã adresez,
acum, studenþilor mei din Cra-
iova. Aveþi acum aceastã ºansã,
acest drept pe care trebuie sã-l
valorificaþi. Constat acum pro-
gresul în ceea ce priveºte justiþia ºi reformele în justiþie ºi de aceea trebuie sã votaþi.
Pentru cã sunt ºanse, pentru cã existã o ºansã ºi nu trebuie sã o pierdeþi. Dragi studenþi
basarabeni, vã transmit acest mesaj chiar de la Chiºinãu, din inima Republicii Moldova,
de la Forumul Moldova-România în domeniul justiþiei ºi vã salut pe toþi basarabenii!”.Cosmin Vasile, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

„Prezenþa la urne este o datorie moralã”
„Alegerile pentru desemnarea preºedin-

telui Republicii Moldova reprezintã un
moment decisiv pentru parcursul þãrii.
Este momentul în care tinerii de peste
Prut pot ºi trebuie sã-ºi facã auzite voci-
le, sã-ºi exprime opþiunea pentru viitorul
lor ºi sã spunã hotãrât, prin vot, dacã vor
sã-ºi construiascã acest viitor în calitate
de cetãþeni europeni. Evoluþia judeþului
Dolj din ultimii ani ºi transformãrile vizi-
bile pe care le-am parcurs probeazã im-
portanþa apartenenþei la marea comuni-
tate europeanã. Este o ºansã pe care am
convingerea cã tinerii din Republica Mol-
dova vor ºti sã o fructifice, iar prezenþa
la urne este o datorie moralã”.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele EPP:
„Schimbarea le revine celor care insistã pentru ea”

 „Vorbim despre alegeri care vor defini viitoarea traiectorie a Moldovei ºi cursul
sãu european. Vorbim de o opþiune: politicieni responsabili care sã lucreze pentru
binele fiecãruia dintre ei. Moldovenii doresc o economie puternicã, locuri de mun-
cã ºi prosperitate. Credem cã doar un preºedinte proeuropean va fi capabil sã
ofere astfel de rezultate. De aceea, eu ºi grupul EPP din care fac parte susþinem
candidatura proeuropenei Maia Sandu ºi facem apel la cetãþenii Moldovei sã voteze
în favoarea ei la alegerile de duminica. La Parlamentul European  s-a insistat foarte
mult pentru a se menþine graniþele deschise pentru cetãþenii ºi oamenii de afaceri
moldoveni, pentru a îmbunãtãþi traiul oamenilor prin reforme ºi sprijin financiar,
dar rãmân încã multe de fãcut. Dar duminicã schimbarea le revine celor care insis-
tã pentru ea, cetãþeniilor din Moldova, în special tineretului ºi diasporei, trebuie sã
fie uniþi ºi sã voteze masiv pentru înfãptuirea schimbãrii”.

Stelian Bãrãgan, consilier local:
„Îndemn toþi studenþii sã participe la
alegerile prezidenþiale!”

„Votul este acel drept democratic
pentru care, de-a lungul timpului, mulþi
s-au luptat ºi au sacrificat totul pentru
a-l obþine. Studenþii trebuie sã conºtien-
tizeze faptul cã participarea la vot de-
terminã în mod direct gradul în care
clasa politicã va rãspunde nevoilor
acestora ºi implicit a dezvoltãrii pe ter-
men lung a Republicii Moldova. În con-
textul actual al schimbãrilor din Repu-
blica Moldova, îndemn toþi studenþii sã
participe la alegerile prezidenþiale din 13
noiembrie 2016 ºi sã-ºi punã amprenta
în ceea ce înseamnã integritatea, unita-
tea, echitatea socialã ºi bunãstarea ce-
tãþenilor. Toþi avem dreptul la vot!”.



sâmbãtã, 12 noiembrie 201610 / cuvântul libertãþii
actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Poate mulþi vã întrebaþi ce este
cu mine în politicã. ªi eu m-am între-
bat, atunci când am intrat în acest
fenomen. Dar poate cã acei oameni
care acum se mirã de mine ar trebui
sã se fi întrebat de ce eu am ales sã
fac o ºcoalã pe care am terminat-o
cu succes, de ce am ales sã urmez ºi
cursuri universitare, de ce mereu mi-
am vãzut de treabã ºi am mers în mod
constant la servici. Ei bine, eu me-
reu mi-am dorit sã îmi depãºesc pro-
pria condiþie, dar am conºtientizat
faptul cã fãrã educaþie ºi instruire
ºcolarã nu pot sã reuºesc în viaþã.

Cum vede þiganul… politica!

Pentru mine politica este un mij-
loc ºi nu un scop. Nu mi-am propus
sã intru în politicã pentru a mã îm-
bogãþi. Mi-am propus sã intru în po-
liticã doar pentru a gãsi pârghiile ne-
cesare luptei mele de integrare a et-
niei rome în societate, în special
pentru a putea debloca anumite ba-
riere, iar copiii romi sã fie duºi la
ºcoalã de cãtre familiile lor, iar ºco-
lile sã îi primeascã ºi sã îi trateze fãrã
discriminare. Politica, în opinia mea,
este un fenomen. Dar este un feno-
men ciudat. Eu am rãmas consec-
vent taberei care m-a primit, a vãzut

ce pot ºi apoi m-a adoptat. Este ciu-
dat cum oamenii sar dintr-o barcã în
altã. Cum astãzi unii sunt de dreap-
ta, iar mâine, dupã alegeri, ei devin
de stânga. Este ciudat sã vedem per-
sonalitãþi politice care se bãlãcãresc
în public în loc sã prezinte electora-
tului un concurs de idei pentru mã-
suri, metode ºi reforme sociale. Este
ciudat sã vezi cum oameni aflaþi în
funcþii importante sunt vânaþi fãrã
sã fie vinovaþi ºi cum alþii se ame-
ninþã cu închisoarea, unii pe alþii.

De multe ori stau ºi mã întreb:
este normal ca în politicã sã ai co-
loanã moralã sau este normal sã tra-
gic sfori pe la spate, iar compromi-
sul de joasã speþã sã îþi fie unicul
argument? Încã încerc sã înþeleg fe-
nomenul politic. Vorbim de culori
politice. ªi de oameni, fiindcã parti-
dele politice sunt formate din oa-
meni. Oameni care azi sunt colegi ºi
prieteni, mâine devin duºmani, iar
poimâine sunt iarãºi aliaþi. Dar cu-
loarea sufletelor a putut cineva sã o
descopere? Uneori am impresia cã

nici bobii, nici cãrþile de tarot ºi nici
ghiocul nu au puterea de a desluºi
tainele fenomenului politic.

Unele partide politice primesc
voturi pentru cã au argument. Alte
partide politice nu primesc voturi
pentru cã nu au argument, dar au
pretenþia sã primeascã încrederea
oamenilor. Iatã cã fenomenul politic
este un nesecat izvor de paradoxuri.
Se spune cã politica este o femeie de
moravuri uºoare. Eu nu cred asta.
Politica poate fi o cale, dar dacã ar fi
sã o asociem cu imaginea unei femei,
ea devine de moravuri uºoare, pen-
tru cã este mânjitã de proxeneþi, adi-
cã de politicienii care au în spatele
zâmbetelor false doar interese pe cât
de ascunse, pe atât de necinstite.

Lumea mai vorbeºte cã þiganii
sunt o masã electoralã, uºor de ma-
nipulat. Eu consider cã nu este aºa.
Þiganii doresc normalitate ºi este
normal sã dea  votul celor care le
oferã o normalitate socialã. Sunt
oameni care spun cã susþin parti-
dul X ºi pe candidatul Y. Dar nu fac

nimic pentru a-ºi dovedi susþine-
rea declaratã cu surle ºi trâmbiþe.
În schimb, dupã alegeri, pretenþiile
sunt mari. Dar nu vezi pe la câte
unii absolut nicio implicare. Pentru
aceºtia, pasivitatea dublatã de vor-
be aruncate ici ºi colo ar însemna
susþinere.

Dar pe strãzi, în campanii, nu îi
vezi. La ºedinþele de la partid ab-
senteazã. În mediul online posteazã
floricele, cãþei ºi pisici. De aceea, eu
am convingerea cã fenomenul poli-
tic presupune IMPLICARE CU
RESPONSABILITATE. Adicã, intri
în horã, o joci pânã la capãt. Da, uite
cã ºi þiganul a intrat în politicã. ªi
nu vreau sã devin sclavul politicii,
ci vreau sã pliez politica pe forma
interesului general al societãþii: et-
nia romã sã fie integratã în societa-
te, iar societatea sã accepte integra-
rea romilor.

ROMEO TIBERIADE

Preºedinte Partida Romilor PRO
EUROPA Sucursala Dolj

Cãutând o explicaþie pentru a se
înþelege mai bine pe sine, dar nereu-
ºind sã pãtrundã printre nori pentru
a adresa întrebãri direct Divinitãþii,
omul ºi-a dat sieºi explicaþii, încer-
când sã înþeleagã mai bine anumite
fenomene ale lumii înconjurãtoare
sau dorind sã mãrgineascã ideatic,
infinitatea Universului. Atunci, au
apãrut superstiþiile.

Erupþiile vulcanilor, eclipsele de
soare, apariþia unor animale mon-
struoase sau, mai târziu, norocul în
viaþã, în dragoste, în afaceri – iatã
elemente pe care oamenii le-au rupt
sau le-au asimilat cu Divinitatea, în-
cercând sã îºi gãseascã o cale a pro-
priului destin, cat mai neteda. As-
tãzi, ancestralitatea este încã vie în
subconºtientul nostru. Tradiþia este
o cale prin care elemente ale gândi-
rii ºi practicii ancestral, încã sunt de
actualitate, mai ales în rândurile et-
niei rome.

Horoscop, ghioc, tarot, glob
strãveziu, poþiune, pulbere din aripi
de liliac, trifoi cu patru foi, ochi de
broascã sau pene de corb. Am pu-
tea crede cã sunt noþiuni, elemente
ºi obiecte din basme, din poveºti cu
zâne, vrãjitoare, prinþi ºi prinþese. ªi
totuºi, în epoca gadgeturilor care ele

„Dacã nu am fi superstiþioºi, am fi numai niºte maºini.” (Nichita Stãnescu)

VVVVVisul – de la Celisul – de la Celisul – de la Celisul – de la Celisul – de la Cel
Bun, de la Cel RãuBun, de la Cel RãuBun, de la Cel RãuBun, de la Cel RãuBun, de la Cel Rãu

înºele par baghete magice, prin func-
þii ºi aplicaþii, în era sateliþilor ºi în
vremurile comunicãrii virtual, în în-
tregul ansamblu al culturii rome se
regãsesc toate cele necesare vrãji-
lor, interpretãrii viselor, cititului vii-
torului, atragerii norocului. Mulþi
oameni au superstiþii, dar putini re-
cunosc public acest fapt. Toþi oa-
menii ºi-ar dori sã îºi ºtie viitorul, iar
tehnologiile ultramoderne nu pot sã
facã aºa ceva. Cum ºi mai mulþi oa-
meni încearcã sã îºi lumineze dru-
mul vieþii, dorindu-ºi noroc pentru
sine ºi pentru cei apropiaþi. Super-
stiþia este consideratã a fi o credin-
þã primitive. Dar contemporaneita-
tea demonstreazã cã superstiþiile
încã sunt de actualitate ºi mai mult
ca sigur, vor fi.

Þiganii sunt oameni superstiþioºi.
Dar pentru cã au gândire primitivã.
Din contrã, sunt persoane angrena-
te în realitate, care de foarte multe ori
chiar se bucurã de utilizarea diverse-
lor aparate care þin de tehnologiile
de ultimã orã: telefonie mobilã, co-
municare online, GPS auto, televiziu-
ne prin satelit. Faptul ca populaþia
de etnie romã este superstiþioasã îºi
are izvorul în faptul cã la þigani existã
un puternic sentiment al pãstrãrii ºi

transmiterii tra-
diþiilor din bã-
trâni. În acelaºi
timp, þiganii sunt per-
soane atât credincioase, cât ºi senti-
mentale, dar considerã cã norocul
este principala cãlãuzã a omului, în
viaþã. Pãstrarea tradiþiilor legate de
superstiþii da chiar ºi o notã exoticã
populaþiei de etnie romã.

Visul are o importanþã
deosebitã în cultura romã
Indiferent de neamul þigãnesc, în

cultura etniei se þine întotdeauna
seama de douã problematici: inter-
pretarea viselor ºi superstiþiile. De-
oarece, dupã interpretarea unui vis,
persoana în cauza va face sau nu va
face ceva, pentru a atrage norocul
sau pentru a ocoli necazurile. Inter-
pretarea viselor este de regulã, atri-
butul persoanelor mai în vârstã. În
familiile de romi, dimineaþa, fiecare
membru îºi spune visul, iar o bãtrâ-
nã sau un bãtrân, din cadrul acelei
familii, interpreteazã visul fiecãruia
dintre cei aflaþi în casa. Acest obi-
cei are douã semnificaþii foarte im-
portante. Pe de o parte, el denotã
unitatea familiei, entitatea socialã

sacrã, unde nu existã secrete. Toto-
datã, ascultând interpretãrile bãtrâ-
nilor, cei mai tineri învaþã semnifica-
þia fiecãrui vis ºi astfel, tradiþia mer-
ge mai departe. Indiferent de ce sem-
nificaþie aratã un vis, interpretarea
sa este comunicatã. Totuºi, existã
anumite situaþii în care semnificaþia
prevesteºte ceva rãu: moarte sau
durere. În aceastã situaþie, bãtrânul
familiei nu spune întru totul ce sem-
nificã acel vis, ci un rãspuns sub
formã unui avertisment: “aveþi gri-
jã!”. În cultura ºi tradiþia romilor se
considerã cã visul vine fie de la Cel
Bun – Divinitatea Atotputernicã, fie
de la Cel Rãu – elementul religios
antagonic, negativ, asociat cu Dia-
volul. Se considerã cã în proporþie
mare, un vis vine de la Cel rãu, aces-
ta încercând sã îl ispiteascã pe om.

Aproximativ 80% din interpre-
tãri, se considerã a fi reale, adevã-
rate. O explicaþie este ºi aceea cã

romii sunt fini psihologi, vicisitu-
dinile vieþii, de-a lungul secolelor
de pribegie ºi dupã aceea condiþii-
le grele de trãi în cadrul diferitelor
societãþi sau comunitãþi, fãcându-i
sã dezvolte o excepþional memorie
a chipurilor, evenimentelor ºi locu-
rilor. De asemenea, experienþa de
viaþã contribuie foarte mult la in-
terpretarea unui vis. Ceea ce este
demn de reþinut este faptul cã ori-
cât dorim sã ne desprindem uneori
de subconºtient ºi de ancestral,
aceste douã elemente ne conturea-
zã identitatea antropologicã, astfel
încât prin prisma gândirii raþionale,
ca oameni, ne diferenþiem de restul
regnului animal.

Darul de a interpreta un vis mai
are o laturã, de aceastã datã una
educativã. Bãtrânii se aflã la loc de
cinste în tradiþia romã, deoarece se
considerã cã nu doar interpreteazã
visul ºi transmit arta interpretãrii,
dar prin tãlmãcirea subconºtientu-
lui vizualizat în timpul somnului, ei
vegheazã la bunul mers al familiei.
Interpretarea unui vis este ºi o po-
vaþã, poate fi ºi un îndemn, dar poa-
te fi – aºa cum am arãtat mai sus –
un avertisment. Etnia romã rãmâne
cu farmecul sãu: superstiþii, vis,
cultul focului, respectivul pentru
bãtrâni, dansul ameþitor, muzica iz-
vorâtã din talent nativ, sentimen-
talism ºi pasiune. Omul viseazã. Ce
este dincolo de vis, a doua zi, în
realitatea înconjurãtoare, de cele
mai multe ori rãmâne un mister. Un
þigan bãtrân poate dezvãlui miste-
rul. Dincolo de noi, printr-un dar
primit de la Cel Bun ºi explicat cu
blândeþe, în mijlocul familiei.



cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 12 noiembrie 2016
culturãculturãculturãculturãculturã Paginã realizatã de MAGDA BRATU

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- A început compania electo-
ralã, Popescule, iar gãlãgie, iar
promisiuni, iar nimic...

«Este deja o tradiþie ca din doi
în doi ani sã aibã loc acest festival
la Craiova. Festivalul a debutat în
Sala Maurã a restaurantului Miner-
va, în 1998, la opt ani de la pleca-
rea în lumea de dincolo a Ioanei
Radu. De altfel, aceasta a fost do-
rinþa artistei, pe care i-a spus-o
unuia dintre prietenii apropiaþi, gra-
ficianul Gabriel Bratu. „Bratule,
dac-o fi sã-mi faceþi un festival,
mie la Maurã sã mi-l faceþi!”. De

Sub privirea blândã ºi surâzãtoare a Marii
Doamne a Romanþei Româneºti, care a „strã-
juit” scena, din imaginea de fundal, pe parcur-
sul celor douã seri de spectacol, membrii Or-
chestrei Ansamblului Folcloric Profesionist „Dor
românesc” din Bistriþa-Nãsãud, condusã de di-

rijorul ªtefan Cigu, au deschis, joi seara, la Cra-
iova, cea de-a VII-a ediþie Festivalului Naþional
„Ioana Radu”. O adevãratã Galã a romanþei ºi
folclorului, în care peste 20 de interpreþi i-au
reamintit numele ºi cântecele celei care a fãcut
sãrbãtoare a sufletului din muzicã.

atunci, din doi în doi ani, cu între-
ruperi independente de voinþa or-
ganizatorilor, acest minunat festi-
val s-a desfãºurat la Teatrul de
Operã ºi Operetã „Elena Teodorini”
ºi apoi la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”», au reamintit prezenta-
torii evenimentului, actorii craio-
veni Anca Dinu ºi Marian Politic.
ªi aceastã a VII-a ediþie a avut loc
tot în sala Naþionalului craiovean,
organizatã fiind de Centrul Jude-

þean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale Dolj, cu
sprijinul Consiliului Judeþean Dolj.

Transmise în direct atât de TVR
Craiova, cât ºi de Radio Horion,
cele douã seri de spectacol s-au
deschis cu romanþe, continuând,
în partea a doua, cu muzicã popu-
larã ºi cântece de petrecere, în
acompaniamentul Orchestrei An-
samblului Folcloric „Maria Tãna-
se”, condusã de dirijorul Nicu Cre-
þu. Faptul cã Ioana Radu a dat o
strãlucitã interpretare nu doar ro-
manþei, ci ºi cântecului popular, nu
surprinde. „Ea, doamna romanþei
noastre, cea pe care toþi oamenii o
iubesc ºi o considerã simbol pen-
tru romanþã, ea îºi dorea sã fie
consideratã interpretã de folclor,
pentru cã, aºa cum spunea, asta a
învãþat la tata acasã. A cântat cu
aceeaºi aleasã simþire ºi cu aceeaºi
neîntrecutã artã cântecele popula-
re-sârba, hora, doina… talent în-
nãscut. Voce caldã. Timbru plã-
cut. Frazare perfectã. Vibraþie ar-
tisticã impresionantã. Înzestratã cu
o extraordinarã putere de muncã.
Duºman declarat al improvizaþiei
ºi mediocritãþii. Maria Tãnase i-a
fost model neºtiut. A apreciat-o. A

iubit-o. S-a simþit mândrã ori de
câte ori s-a aflat în preajma ei, au
cântat împreunã ºi i-a cultivat me-
moria. Asemenea Mariei Tãnase,
Ioanei Radu îi plãcea sã cânte alã-
turi de tarafurile tradiþionale ºi de
lãutarii timpului”, au reamintit pu-
blicului organizatorii festivalului.

Daniela Vlãdescu, Bianca Io-
nescu-Ballo, Dinu Iancu Sãlãjanu,
ªtefania Rareº, Constantin Flores-
cu, Nineta Popa Ionescu, Alla Ce-
botari, Lavinia Bârsoghe, Maria
Rotaru, Marian Niþã, Constantin
Lãtãreþu împreunã taraful sãu (joi,
10 noiembrie), Alina Mavrodin,
Matilda Pascal Cojocãriþa, Ioana
Cristea, Ion Amititeloaie, Casandra
Maria Hauºi, Maria Golban ªom-
lea, Mãdãlina Stoica, Liviu Oltea-

nu, Zorina Bãlan, precum ºi Maria
Buzã ºi Taraful „George Pãtraºcu”
(vineri, 11 noiembrie) au fost in-
terpreþii care au reamintit ºi în
acest an de Ioana Radu, aici, la ea
acasã, pe plaiuri olteneºti.

„Cu câteva zile înainte de a se
prãpãdi m-a rugat sã n-o uit. Sã
n-o uit eu?! Sã n-o uitãm noi
toþi… pentru cã Ioana Radu face
parte din tezaurul nostru româ-
nesc!”, spunea, asearã, Ion Ami-
titeloaie, mãrturisind cã îi datorea-
zã mult Ioanei Radu pentru binele
pe care i l-a fãcut, încredinþân-
du-i prietenia ei, ca ºi o parte din
repertoriu. Sã n-o uitãm noi toþi,
aºadar, continuând la Craiova Gala
romanþei – adevãratã sãrbãtoare
a sufletului…

Cel mai bun interpret de blues
pe care l-a dat România vreodatã,
inegalabilul AG Weinberger s-a
nãscut la Oradea în anul 1965.
Chitarist de excepþie, vocalist, in-
terpret la muzicuþã, producãtor ºi

Searã de blues ºi jazz cu AG WSearã de blues ºi jazz cu AG WSearã de blues ºi jazz cu AG WSearã de blues ºi jazz cu AG WSearã de blues ºi jazz cu AG Weinbergereinbergereinbergereinbergereinberger,,,,,
la Tla Tla Tla Tla Teatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiova

Deþinãtor a nu mai puþin de 7 selecþii pentru nominalizare la Premiile Grammy, cel ce a
introdus muzica blues cântatã live în România, decorat cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler

(2011), AG Weinberger vine la Craiova, la sfârºitul acestei sãptãmâni. Cel mai cunoscut
bluesman din România, care a avut ocazia sã cânte în deschiderea concertului celebrului

jazzman american Ad Di Meola, dar ºi pentru fostul preºedinte al Americii Bill Clinton, propu-
ne craiovenilor o searã de blues ºi jazz în spiritul celor mai cuceritoare piese ce au fãcut deliciul

secolului XX. Extraordinarul sãu concert va avea loc pe scena Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”, duminicã, 13 noiembrie, de la ora 19.00. Biletele costã 40 lei ºi pot fi cumpãrate de la

Agenþia teatrului (tel. 0251.413 677) din strada „A.I. Cuza” nr. 11 ºi din reþeaua Eventim.

AG Weinberger
a lansat, anul

acesta, proiectul
„Gringo de Româ-

nia”. „Gringo” este
denumirea pe care

mexicanii o au
pentru americani,

adicã „strãin,
cotropitor”. La fel

se simte AG
Weinberger în
propria þarã…

Sentiment pe care
îl transpune într-un
proiect numit chiar

„Gringo de Româ-
nia”, de fapt, o

selecþie de piese
blues&jazz din anii
’20, ’30 ºi pânã azi,
pe sufletul muzicia-

nului, spuse cu
pasiune ºi emoþie,

o cãlãtorie în timp,
unde fiecare cântec

are o poveste.

realizator de emisiuni radio ºi TV,
producãtor de albume – toate aces-
tea l-au definit ca fiind „întâiul mi-
sionar al muzicii blues”, fiind su-
pranumit de critica de specialitate
Mr. Blues al României.

În 1998 a fost invitat la Festiva-
lul Bluestock, fiind singurul artist
nonamerican acceptat sã participe
la celebra manifestare. În mai 2000
pleca „în exil cultural” în Statele
Unite, intrând astfel în marea com-
petiþie a pieþei muzicale din Ameri-
ca. „Nashville Calling”, întâiul al-
bum american semnat AG Wein-
berger, a fost înregistrat între no-
iembrie 2004 ºi aprilie 2005, la Nas-
hville, iar în 2006 era propus pen-
tru nominalizare la Premiile Gram-
my pentru 7 categorii, fiind singu-
rul artist de blues din România care
a atins o astfel de performanþã ar-
tisticã la nivel mondial.

B.B. King l-a considerat „un
chitarist foarte bun, un chitarist
carismatic de cea mai înaltã cla-
sã”. Are 11 albume discografice, a
scris muzicã pentru 18 spectacole
de teatru, a fost iniþiatorul ºi fon-
datorul emisiunii „Acadeaua, cea
mai dulce emisiune”, difuzatã pe

Radio România Tineret între 1995
ºi 2000 ºi pe  TVR 2 între 2012 ºi
2013. A fost producãtor ºi realiza-
tor pentru emisiunea radiofonicã
„Delfinariu” difuzatã pe Radio
Contact între 1995 ºi 2000 ºi  emi-
siunea TV „Interzis FM”, difuzatã
pe TVR1 în 2011.

În 2011 a fost decorat cu „Or-
dinul Meritul Cultural în grad de
Cavaler” de Preºedinþia României,
ca apreciere pentru cariera muzi-
calã deosebitã ºi pentru eforturile
constante de a descoperi ºi de a
promova noi talente. Recent a fost
distins cu „Premiul pentru cel mai
bun artist de blues” al anului 2015,
precum ºi cu „Premiul pentru cel
mai bun album de blues” – „Mig-
hty Business”, editat de casa de
discuri a artistului, Big Foot Re-
cords. „Mighty Business” se aflã
în acest moment în TOP 40, sec-
þia Blues/Rock din Statele Unite, iar
piesele sale sunt difuzate de peste
250 de posturi de radio din întrea-
ga lume. „Mighty Business” a pri-
mit deja recenzii excepþionale din
Grecia, Franþa, Germania, Austra-
lia, Olanda, S.U.A., Marea Brita-
nie, Argentina etc.
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Dupã alegerea lui Donald Trump
în Statele Unite au fost raportate o
serie de incidente rasiste, impusi-
onate de mesajele din campanie ale
preºedintelui-ales, scrie CNN. În
discursurile sale, el i-a numit pe
mexicani “violatori”, a promis cã
va construi un zid între Mexic ºi
Statele Unite ºi cã va interzice ac-
cesul musulmanilor în Statele Uni-
te. La ªcoala de Inginerie Tandon
din cadrul Universitãþi New York,
s-a descoperit numele Donald
Trump scris pe uºa sãli de rugã-
ciune a studenþilor musulmani. La
fel în liceul Maple Grove, într-o
toaletã au apãrut mesajele: „#Mergi
înapoi în Africa“ ºi „Sã facem America mare
din nou“, cel din urmã fiind sloganul de cam-
panie al lui Donald Trump. Uºa bãii era aco-
peritã de graffiti-uri care spuneau “Doar pen-
tru albi”, “America Albã” ºi simplu “Trump”.
La Universitatea de Stat San Diego, o studen-
tã care se îndrepta spre maºina ei a fost acos-
tatã de doi bãrbaþii care i-au luat poºtea, ruc-
sacul ºi cheile. Tânãrã a reuºit sã scape ºi sã
sune poliþia, însã când s-a întors, maºina ei
dispãruse. Studenta o povestit cã bãrbaþii au
fãcut comentarii despre cum au ales-o pentru
cã purta o vestimentaþia tradiþional arabã ºi un
hjab. A doua zi dupã ce Trump a fost ales,
câþiva elevi de la ºcoala Royal Oak din Michi-

Donald Trump a invitat-o
pe Theresa May la Washington

Preºedintele ales al Statelor
Unite, Donald Trump, l-a
invitat pe premierul britanic
Theresa May la Washington în
cadrul unei discuþii telefonice
în care amândoi au subliniat
importanþa relaþiilor dintre
Marea Britanie ºi SUA. Biroul
premierului britanic a anunþat
cã Trump a vorbit despre
legãtura sa apropiatã cu
Marea Britanie, iar May l-a
felicitat pentru câºtigarea
scrutinului prezidenþial.
Trump, a cãrui mamã a fost
nãscutã în Scoþia, a spus cã
Marea Britanie reprezintã un
loc foarte special pentru el ºi
pentru þara sa. “Theresa May
a sublininat cã intenþioneazã
sã consolideze acþiunile de
comerþ bilateral ºi investiþiile
cu SUA odatã cu ieºirea din
UE. Dar a spus cã relaþia
noastrã este mai mult de atât
ºi cã þãrile noastre au fost
mereu una alãturi de cealaltã
în calitate de aliaþi apropiaþi
atunci când este cel mai
important”, a mai comunicat
Biroul premierului britanic.

SUA: Congresul ar putea
asigura finanþarea zidului
anti-imigranþi

Congresul nu ar trebui sã
aibã probleme în a asigura
finanþarea propunerii lui
Donald Trump de a construi
zidul anti-imigranþi la fron-
tiera SUA cu Mexic, o datã ce
acesta a fost investit în
funcþia de preºedinte, a
declarat congresmanul
american Louie Gohmert.
Membrul Camerei reprezen-
tanþilor, Louie Gohmert, a
declarat cã Congresul deþine
deja o parte din suma necesa-
rã destinatã unor proiecte
similare, asemenea propuneri
fiind în trecut respinse de
oficiali ostili din administraþia
Barack Obama. Potrivit
acestuia, sub administraþia lui
Donald Trump, acesta se
aºteaptã ca Congresul sã
coopereze mai mult sau mai
puþin la finanþarea ºi con-
strucþia zidului anti-imigranþi.
Louie Gohmert a afirmat cã
zidul anti-imigranþi nu ar
trebui sã se întindã de-a
lungul întregii frontiere a SUA
cu Mexic, sugerând cã Parcul
naþional din Texas, Big Bend,
care se aflã pe graniþa mexica-
nã, ar necesita doar câte un
balon de supraveghere.
Descrierea lui Gohmert în
privinþa finanþãrii zidului din
partea Congresului pare sã fie
în contradicþie cu promisiunea
lui Trump de a forþa Mexicul
sã plãteascã pentru finanþarea
acestuia. Preºedintele Mexicu-
lui, Enrique Pena Nieto,
afirmând în repetate rânduri
cã statul mexican nu va plãti
sub nicio circumstanþã pentru
construcþia zidului, în ciuda
afirmaþiilor fãcute de Trump.

Consulatul german din oraºul Mazar-i-Sha-
rif, în nordul Afganistanului,a fost vizat joi
seara de un atac terorist cu vehicul-capca-
nã,revendicat de talibani,care a cauzat dece-
sul a cel puþin patru persoane ºi rãnirea altor
aproximativ 115, au anunþat autoritãþile afga-
ne. Un vehicul-capcanã a explodat în faþa in-
trãrii consulatului Germaniei de la Mazar-i-
Sharif, provocând distrugerea porþii ºi a unei
pãrþi din zidul clãdirii, a anunþat Abdul Raziq
Qaderi, ºeful forþelor de securitate din pro-
vincia Balkh. “Poliþia a închis zona ºi forþele
noastre sunt în interiorul complexului”, a mai
afirmat oficialul. Patru morþi, doi civili ºi douã
cadavre neidentificate, au fost aduse la spita-

Igor Dodon, candidatul Partidu-
lui Socialiºtilor la preºedinþia Re-
publica Moldova, a susþinut joi sea-
rã, la dezbaterea cu contracandi-
data sa, Maia Sandu, cã dacã va
câºtiga scrutinul prezidenþial, va
insista ca în ºcoli sã fie predatã is-
toria Republicii Moldova în loc de
istoria României. “Eu voi insista ca
istoria Moldovei sã revinã în ºcoli.
Copiii noºtri trebuie sã cunoascã
adevãrul istoric. Sunt multe lucruri
în istoria românilor care nu cores-
pund realitãþii. Eu mã bazez pe
Constituþie, iar în ea scrie limba
moldoveneacã”, a menþionat Do-
don, citat de Unimedia. La rândul
sãu, Maia Sandu, candidatul Parti-
dului Acþiune ºi Solidaritate (PAS)

Incidente rasiste dupã victoriaIncidente rasiste dupã victoriaIncidente rasiste dupã victoriaIncidente rasiste dupã victoriaIncidente rasiste dupã victoria
lui Donald Tlui Donald Tlui Donald Tlui Donald Tlui Donald Trump în SUArump în SUArump în SUArump în SUArump în SUA

gan au început sã scandeze în sala de mese:
“Construiþi zidul ! Construiþi zidul!” . Înregis-
trarea momentului a fost vizualizatã de peste
un milion de ori pe reþelele de social media.
Tot la o zi dupã victoria lui Trump un mesaj
rasist a apãrut pe un zid din Durham, Carolina
de Nord. Mesajul era urmãtorul: “Vieþile ne-
grilor nu conteazã, cum nu nici conteazã vo-
tul lor” ºi a fost ºters joi. La Universitatea din
Louisiana au apãrut mesajele „Trump“ ºi „Con-
struieºte zidul“ în faþa bibliotecii. În South Phi-
ladelphia au apãrut o serie de svastice ºi de
mesaje naziste pe mai multe ziduri din oraº.
Mesajele sunt legate ºi de aniversarea Nopþii
de Cristal, când soldaþii naziºti au devastat ma-

gazinele evreieºti. Printre mesaje
s-au aflat ºi numele lui Trump,
scris cu o svasticã în loc de litera
T, sau sloganul nazist “Sieg Heil
2016”. Pe alte ziduri s-au gãsit
“Trump e cel mai tare”, sau
“Trump e cel mai tare, negrii pot
sã....”. La colegiul Canisius din
vestul statului New York o pãpu-
ºã neagrã a fost spânzuratã de cor-
niza dintr-un dormitor de studen-
þii. Poza pãpuºii a fost apoi distri-
buitã pe reþele de socializare ºi
transformatã într-un meme rasist
al cãrui mesaj îi privea pe “fanii
Trump”. Studenþii responsabili
pentru acest act au fost suspen-
daþi. O studentã la Universitatea de

Stat San Jose a declarat cã în timp ce se în-
drepta spre maºina ei, un bãrbat i-a smuls hi-
jab-ul  de pe cap. Studenþii de la Universiate
au protestat mierucri împotriva lui Donald
Trump, iar în timpul protestului a izbucnit o
luptã între protestatari ºi suporterii lui. La li-
ceul Shasta din oraºul Redding, California, un
elev a postat un video pe Twitter în care îm-
pãrþea scrisori de deportare colegiilor lui. Co-
legii care au primit „scrisori de deportare“ fã-
ceau parte din Portalul de ºtiri Al Jazeera  rela-
teazã despre un liceu din Dewitt unde un grup
de elevi au format un zid uman în hol ºi au
blocat accesul eleviilor hispanici.

Igor Dodon: Voi insista ca în ºcoli sã fie predatã
istoria Republicii Moldova în loc de istoria României

pentru funcþia de preºedinte al Re-
publicii Moldova, a exprimat îngri-
jorãri cã dacã ar câºtiga, Dodon ar
face o prioritate din a scrie manuale
de istorie “ºi nu va avea timp sã
lupte cu oligarhii”. “Vai de noi dacã
ajunge Igor Dodon sã ne scrie is-
toria. El se va ocupa de istorie ºi
nu va avea timp sã lupte cu oligar-
hii, de pensii, de corupþie, de eco-
nomie, prioritatea lui este sã scrie
manuale de istorie. De acest lucru
trebuie sã se ocupe oamenii de
ºtiinþã. Politicienii nu trebuie sã se
amestece în asta, sau poate mâi-
ne, pomâine ne vom trezi cã politi-
cul dicteazã cum sã fie scrisã în
manuale, biografia domnului Do-
don?”, i-a rãspuns Maia Sandu.

Atentat la un consulat german din Afganistan:
Cel puþin patru morþi ºi peste o sutã de rãniþi

lul Balkh, iar aproximativ 115 persoane au fost
rãnite, a declarat doctorul Noor Mohamed
Faiz. Talibanii au transmis un comunicat prin
care revendicã atacul de la consulat. Minis-
terul German de Externe a comunicat cã a
avut loc un “atac armat” la consulat, fãrã a
specifica natura atacului ºi numãrul victime-
lor. Un purtãtor de cuvânt al NATO a decla-
rat cã detonarea vehicului-capcanã a provo-
cat “pagube majore” clãdirii, iar mai mulþi mi-
litanþi au atacat complexul dupã explozie. Au-
toritãþile investigheazã dacã un al doilea vehi-
cul-capcanã a fost folosit în atac. Un oficial
din partea Ministerului german de Externe a
anunþat ulterior cã atacul a fost respins de

personalul de securitate afgan ºi german, cât
ºi de forþele speciale NATO. “Toþi angajaþii
germani ai Consulatului General sunt în sigu-
ranþã ºi nevãtãmaþi”m a declarat un purtãtor
de cuvânt al Ministerului de Externe de la
Berlin, care a precizat cã nu are informaþii în
legãturã cu numãrul civililor ºi militarilor af-
gani care au decedat sau au fost rãniþi în
urma atacului. O celulã de crizã a fost con-
vocatã la Berlin, iar ministrul german de Ex-
terne, Frank-Walter Steinmeier este informat
în permanenþã în legãturã cu situaþia, a adãu-
gat oficialul german. Circa 850 de soldaþi
germani sunt staþionaþi la într-o bazã militarã
aflatã la câþiva kilometri de consulat.



SÂMBÃTÃ - 12 noiembrie

07:00 TVR 60 - O istorie
polemicã ºi sentimentalã

08:00 Europa mea (R)
09:00 La bani mãrunþi
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)
13:30 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
23:10 TVR ºi Radio România,

între public ºi politic. Cine plãteºte?
01:00 O datã’n viaþã (R)
01:55 Auzul e un dar. Nu-l

ignora!
02:00 O datã’n viaþã (R)
02:50 Telejurnal (R)
03:30 Sport (R)
03:40 Superconsumatorul (R)
04:10 Vorbeºte corect! (R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

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 Handbal masculin
12:50 TVR60 - filler
13:00 Legile afacerilor
13:30 Gala Umorului (R)
14:25 Infruntarea regatelor

magice
1996, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF
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 Ce-ºi doresc femeile
2000, SUA, Comedie, Romantic
22:20 Trei fugari
1989, SUA, Acþiune, Comedie
00:00 Gala Umorului (R)
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Arte, carte ºi capricii (R)
02:00 Destine ca-n filme (R)
03:00 Poveste dupã poveste

(R)
04:00 Memorialul Durerii (R)

TVR 2

07:45 Zoolander no. 2
09:25 Oddball
11:00 Terminator: Genisys
13:05 Secretul lui Adaline
15:00 Buddy
16:35 Marea pasiune
18:25 Paul, mare poliþist la mall 2
20:00 Snoopy ºi Charlie Brown:

Filmul Peanuts
21:30 Zoolander no. 2
23:10 Labirintul: Încercãrile

focului
01:20 Glumã mortalã 3

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed
11:00 Bingo
1991, SUA, Aventuri, Comedie
13:00 Sub acoperire
2012, SUA, Acþiune, Comedie
15:00 Jocuri de celebritate (R)
16:00 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Thor
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
22:45 Bona
2011, SUA, Comedie
00:30 Thor (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
02:30 Americanii
2013, SUA, Dramã
04:00 Renegata
2010, Canada, Crimã, Fantastic
06:00 Lecþii de viaþã (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 Romane ºi psihoterapie
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Romane ºi psihoterapie

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Dincolo de povestiri
06:00 Jocul aºteptãrii

09:00 La bloc (R)
11:15 Monty Python: Nu e Mesia
13:15 Celine: În ochii lumii
15:45 La bloc
18:00 Ultima aventurã
20:30 Mâini de aur: Povestea lui

Ben Carson
22:45 Þinutul gheþurilor
00:45 Slãbiciuni
02:30 Seducþie
04:00 Johnny Mnemonic
05:45 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 Contract de cãsãtorie

2013, SUA, Dramã

01:30 Prãdãtorul din mlaºtinã

2011, SUA, SF

03:15 Contract de cãsãtorie (R)

2013, SUA, Dramã

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

13:15 Se strigã darul (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 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

12:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 Focus

14:00 Calea luptãtorului paºnic

2006, SUA, Dramã, Sport

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Trenul condamnaþilor

2002, SUA, Acþiune, Thriller

22:30 Calea luptãtorului paºnic

(R)

2006, SUA, Dramã, Sport

00:30 Trenul condamnaþilor (R)

2002, SUA, Acþiune, Thriller

02:30 Apel de urgenþã (R)

03:30 Dosarele DNA (R)

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Cu lumea-n cap (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor
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
20:00 Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night: "Prinþ ºi

cerºetor"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 13 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
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Ediþie specialã
23:00 Garantat 100%
00:00 Puterea binelui
00:35 Tezaur folcloric (R)
01:35 Dincolo de viitor (R)
02:00 Ultima ediþie (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Sport (R)
03:15 La bani mãrunþi
03:40 În grãdina Danei (R)
04:10 Vorbeºte corect! (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 Gala fotbal
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Cucoana Chiriþa
1986, România, Comedie
15:45 TVR60 - filler
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 Te vrea România!
20:50 Carpaþii, Plãmânul

Europei
21:00 Te vrea România!
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Chiriþa la Iaºi
1987, România, Comedie
23:40 TVR60 - filler
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:00 Deportaþii
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Teatru TV (R)
03:10 Te vrea România! (R)

TVR 2

07:35 Coºarii
09:20 Snoopy ºi Charlie Brown:

Filmul Peanuts
10:50 Comoara
12:20 Labirintul: Încercãrile

focului
14:30 Filme ºi vedete
15:00 Doamna din apã
16:50 In visele mele
18:25 Un etaj mai jos
20:00 Valea Mutã
21:00 Tata în rãzboi cu... tata
22:40 Westworld
23:40 Camera de cãmin
01:00 Weekend

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Sub acoperire (R)
2012, SUA, Acþiune, Comedie
13:00 Apropo Tv
14:00 Ce vrãji a mai fãcut

nevasta mea
2005, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
16:00 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 2012
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Dramã, SF, Thriller
23:45 Înainte sã adorm
2014, Marea Britanie, Franta,

Suedia, Mister, Thriller
01:30 Apropo Tv (R)
02:15 Americanii
2013, SUA, Dramã
03:45 Renegata
2010, Canada, Crimã, Fantastic
05:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Romane ºi psihoterapie

(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 De fãcut pana la 30 de ani
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 De fãcut pana la 30 de ani

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

07:45 Povestea lui Esther
Costello (R)

10:00 La bloc (R)
12:15 Celine: În ochii lumii (R)
14:45 Buddy
16:30 La bloc
18:45 În ritm de step 2
20:30 Brigada de investigaþii
22:15 Joc periculos 4
00:00 Bugsy
02:45 Jaf in lumea artei
04:15 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (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 Nopþi însângerate (R)

2010, Marea Britanie, SUA,

Dramã, Fantastic, Horror,

Romantic, Thriller, Dragoste

02:00 Ochii din umbrã (R)

03:30 Pastila de râs (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 Paradisul în direct

1994, România, Comedie

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 Paradisul în direct (R)

1994, România, Comedie

02:30 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

04:30 Trãdaþi în dragoste

05:45 Secrete de stil (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Rezumat Raliul Red Bull

Romaniacs 2016
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
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 MMA All Stars: KOnfrunta-

rea finalã!
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
COMPLETARE CONVOCA-

TOR Al Adunãrii Generale Extraor-
dinare a Acþionarilor Societãþii -
CLÃDIREA PROIECT S.A. cu sediul
în Craiova, str. Ion  Maiorescu, nr. 4,
demisol, cam.D1, jud. Dolj CUI
2291704, înmatriculatã sub nr. J16/
130/1991. Administratorul Unic al
societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.,
(“Societatea”), în temeiul art. 117 ind
1 din Legea nr. 31/1990, republica-
tã, completeazã ordinea de zi a Adu-
nãrii Generale Extraordinare a Acþi-
onarilor,convocatã la data de
23.11.2016, ora 10.00, la sediul So-
cietãþii din Craiova, str. Ion Maiores-
cu, nr. 4, demisol, cam. D1, jud. Dolj
la care sunt îndreptãþiþi sã partici-
ple toþi acþionarii Societãþii înregis-
traþi în Registrul Acþionarilor al so-
cietãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.  la
sfârºitul zilei de 23.10.2016 (data de
referinþã), astfel: 1. Se reformuleazã
punctual nr. 3 în convocator astfel:
Aprobarea semnãrii: - unui contract
de ipotecã mobiliarã, constituit în
favoarea Bãncii ING Bank NV Am-
sterdam, având ca obiect un cont
bancar al Societatii, în care se va
vãrsa o parte din pretul transferu-
lui de activitate, în scopul garantãrii
îndeplinirii obligaþiei de stingere a
sumelor datorate în calitate de fide-
iusor ºi garant conform contractu-
lui de facilitate de credit nr. 08453,
încheiat la data de 06 august 2008,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, precum ºi conform contractu-
lui de facilitate de credit nr. 08453/09,
încheiat la data de 25 noiembrie 2009,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, încheiate cu Banca - unei no-
tificãri la contractul de facilitate de
credit 08453 ºi respectiv 08453/09 prin
care se solicitã constituitea acestui
depozit. Administratorul Unic al Soc.
CLÃDIREA PROIECT SA CIUCIU
ION-CONSTANTIN.

Regia Autonoma Aeroportul
Craiova, cu sediul în Craiova, Ca-
lea Bucureºti , nr. 325 doreste sã
încheie un contract de prestãri
servicii pentru “Consilier pe pro-
bleme de securitate în domeniul
aviaþiei civile”. Persoanele Fizi-
ce Autorizate interesate vor de-
pune , în plic individual sigilat,
pânã cel târziu la data de
25.11.2016, orele 11,00 o oferta fi-
nanciarã (fundamentatã pe tarif
orar) care va conþine toate date-
le de contact, însotitã în mod
obligatoriu de un dosar care sã
conþinã urmãtoarele documente:
-curriculum vitae din care sã re-
iesã experienþa profesionalã în
domeniul securitãþii naþionale –
minim 10 ani -diplomã studii su-
perioare - documente care sã
certifice cunoºtinþe în domeniul
securitãþii, antitero ºi antidetur-
nare; - documente din care sa re-
zulte competente în elaborarea
ºi implementarea programelor ºi
procedurilor de securitate -docu-
mente din care sã rezulte cã de-
þine cunoºtinþe de limba engle-
zã; -copie a cãrtii de identitate; -
copie a certificatului de înregis-
trare fiscalã; -cazier judiciar; Ana-
liza documentelor va avea loc în
data de 28.11.2016. In cazul de-
punerii unei singure oferte, care
prezintã toate documentele soli-
citate prin prezentul anunþ, co-
misia îºi rezervã dreptul de a con-
sidera ofertã admisibilã. In cazul
depunerii mai multor oferte, care
prezintã toate documentele soli-
citate în anunþ , departajarea se
va face în urma stabilirii ofertei
financiare mai avantajoase. Dupã
stabilirea persoanei fizice auto-
rizatã cu care se va încheia con-
tractul se vor stabilii atribuþiile pe
care trebuie sã la îndeplineascã.

Titular Municipiul Baileºti  anun-
þã elaborarea primei versiuni a pla-
nului: PLAN URBANISTIC GENE-
RAL ªI REGULAMENTUL LOCAL
DE URBANISM ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate rea-
liza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi la
sediul titularului: Municipiul Baileºti,
Judeþul Dolj, Comentariile ºi suges-
tiile se vor transmite în scris la sediul
APM Dolj în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului anunþ.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vin-
de prin licitaþie publicã cu strigare
urmãtoarele bunuri: - 1 autobascu-
lantã  cu preþul de pornire de 4950
lei, fãrã TVA. - 1 autobasculantã  cu
preþul de pornire de 5400 lei, fãrã TVA.
- 1 bucatã autocontainierã cu preþul
de pornire de 5175 lei, fãrã TVA. - 2
bucãþi autocompactoare cu preþul de
pornire de 15750 lei/bucata, fãrã TVA
-1 bucatã autocompactoare cu pre-
þul de pornire de 16425 lei/bucata,
fãrã TVA - aproximativ 6650 kg metal
rezultat din 133 containere zincate
cu capacitatea de 1,1 mc,  cu preþul
de 0,4 lei/kg - aproximativ 4175 kg
plastic rezultat din  611 europubele
de 120 litri ºi 240 litri,cu preþul de 0,35
lei/kg. Bunurile pot fi vãzute la adre-
sa: Craiova,Str. Fluturi, nr.48(54). Lici-
taþia va avea loc la sediul societãþii din
str. Brestei, nr.129A, în data de
05.12.2016, orele 09,00. În caz de nead-
judecare, licitaþia se va repeta în date-
le de 12.12.2016 ºi 19.12.2015. Docu-
mente necesare: copie C.I, iar pentru
firme copie CUI, copie certificat înre-
gistrare ORC, autorizaþie mediu cã pot
prelua deºeuri de plastic ºi metalice,-
cerere participare, taxa de participare
20 lei. Relaþii la numerele de telefon:
0251.412.628, 0251.414.660. Persoanã
de contact: Þîrdel Sebastian.
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Anunþul tãu!
RA AEROPORTUL CRAIOVA

în data de 17.11.2016, ora 12.00,
ORGANIZEAZÃ NEGOCIEREA
CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIE-
RE SPAÞIU BIROU OPERAÞIO-
NAL HANDLING ÎN SUPRAFAÞÃ
DE 27 M2 Preþul de pormire este
de 90lei/m2/lunã (echivalentul a 20
euro calculat la data de
10.11.2016, 1euro = 4,51lei) fãrã
TVA. Documentaþia de negocie-
re se poate ridica de la sediul RA
AEROPORTUL CRAIOVA  str.
Calea Bucureºti  nr. 325A, Cra-
iova, începând cu data publicã-
rii anunþului. Criteriul de atribui-
re -  preþul cu cel mai mare /m2 /
lunã ( fãrã TVA). Ofertele se de-
pun la registratura RA AERO-
PORTUL CRAIOVA  str. Calea
Bucureºti nr. 325A, Craiova, pânÎ
la data de 17.11.2016 ora 10.00.
Informaþii suplimentare se pot
obþine la  telefon  nr.  0251 41 68
60, fax 0251 41 11 12.

Primãria Comunei Isalniþa,
judeþul Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
funcþii publice vacante: - Consi-
lier, grad profesional superior –
1 post - Consilier, grad profesio-
nal debutant – 1 post; - Inspec-
tor, grad profesional debutant -
1 post; - Consilier, grad profesi-
onal principal - 1 post. Concur-
sul va avea loc în data de
14.12.2016 ora 10.00 probã scri-
sã ºi în ziua de 15.12.2016, ora
10.00 interviul. Biblografia ºi ac-
tele necesare pentru dosarul de
înscriere la concurs sunt afiºa-
te la sediu Primãriei Comunei
Isalniþa. Relaþii suplimentare se
pot obþine la telefon 0251448004,
fax 0251/448635, persoanã de
contact dna Badea Olivia.

Mandatarul financiar al Partidului Naþional
Liberal Dolj pentru alegerile parlamentare
din 11 decembrie 2016 este doamna Brumar
Mariana, legitimat cu C.I. seria DX, numã-
rul 767064, eliberat de SPCLEP Craiova  la
data de 04.04.2011.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-33
ani, permis conducere: en-
glezã începãtor, pentru a  lu-
cra ca ºi persoanã fizicã in-
dependentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploaelauren-
tiu@yahoo.com. Cuplurile ale-
se vor primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez ca-
litatea. Telefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 decomandate
toate îmbunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE

Vând casã în comuna Apele
Vii, judeþul Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de teraco-
tã, parchet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti 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 pu-
blicã de alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, negociabil.
Telefon: 0744/810.932.
Vând casã Craiova, 5 came-
re, 2 bãi, încãlzire centralã sau
schimb cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp
teren satul Ghizdãveºti- Celaru,
cadastru , carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon: 0748/ 542.454.



16 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 12 noiembrie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 12 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.

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.

D+P,6 camere, dependinþe,
pivniþã, utilitãþi, teren 1300mp,
gard beon, str. Bucovãþ. Te-
lefon: 0769/360.741.
Vând teren casã comuna Pie-
leºti, judeþul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt,lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren intravilan 4200 m,
cadastru, pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova schimb –
apartament + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂNZÃRI SPAÞII COMERCIALE

Vând spaþiu comercial + so-
cietate. Telefon: 0769/
620.194.

AUTO
Vând auto Volvo Break înscris
în Bulgaria. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Înmatri-
culatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la te-
lefon: 0765/312.168.

Vand Seat Ibiza, roºu, an fa-
bricaþie 2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km, taxa plãtitã,
Climã, geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot automat,
stare impecabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pãioase
Craiova, an de fabricaþie 2008,
stare foarte bunã. Telefon:
0742/176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un) calori-
fer tablã 1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb cu un
calorifer de fontã folosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/ 416.166.
Presã hidraulicã mase plasti-
ce, aragaz 3 ochiuri funcþio-
nabil, giurgiuvele trei canate
cu geamuri vopsite. Cielo-
2006 cu gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul Ro-
maneºti- Craiova. Telefon:
0744/846.895.
Vând maºinã de cusut, aspi-
rator, fotolii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã, masã,
saltea relaxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5 lei /
kg, ºubã îmblãnitã, guler as-
trahan pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zincatã 2/1-
15 lei buc. Telefon: 0770/
303.445.
Drujbã electricã EINªEL lanþ
rezervã- 200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80 lei, covor
persan 200/1800 bine întreþi-
nut – 100 lei, televizor color
cu telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 TV Color Nei, Royal,
telecomandã, defecte - 100
RON. Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând 2 fotolii VINTAGE, 1 bi-
bliotecã, 1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat de radio
cu picup ºi o noptierã pentru
telefon. Preþuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând menghinã instalaþii bu-
telie aragaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând miere. Telefon: 0762/
256.812.
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Craiova) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mormânt -
construit din ciment, gard  fier,
3/1,5 m,  douã locuri supra-
puse. Telefon: 0745/601.438;
0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm, pat
mecanic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãrucior han-
dicap, polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând car bãtrânesc cu jug,
original, pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru cafea 60
RON. Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator, te-
lefon mobil EBODA, cutii pãs-
trare armament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi 2
m x 0,90 m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canis-
trã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc de
veci Sineasca douã gropi
suprapuse. Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucernã ºi bicicle-
tã copii pentru vârsta de 7 ani.
Telefon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse
Romaneºti, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere aparta-
ment ultracentral, complet
mobilat, 2 camere decoman-
date, microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniºte depli-
nã. Telefon: 0722/956.600.
Închiriez apartament 3 came-
re decomandate etaj1/8 zona
Rotonda, mobilat. Preþ 360
Euro negociabil. Telefon
0746/541.175.
Închiriez apartament douã ca-
mere decomandate, confor-
tabil în zona centralã, prefera-
bil studenþi. Negociabil. Tele-
fon: 0767/008.528.
Închiriez apartament ultracen-
tral. Telefon: 0755/074.742.
Închiriez spãlãtorie. Telefon:
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.
Domn 60 ani agreabil, vãduv
doresc iubitã, vârstã medie,
corp siluet. Telefon: 0748/
542.454.

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

PIERDERI
S.C. BYLD HOLDING SRL,
Cui: 25172435: j16/ 298/2009
anunþã pierderea certificatelor
constatatoare cu nr. 547804/
29.10.2012 ºi nr. 556182/
11.12.2016. Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La închiderea

ediþiei
VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 7-A: LMV Tricolorul

Ploieºti – SCM U Craiova 3-1 (19-25, 25-23, 25-20, 25-23)

SCM Universitatea Craiova se
va afla mâine în faþa unui exa-
men teribil, având de înfruntat
liderul campionatului, U-Banca
Transilvania Cluj, chiar la Poa-
lele Feleacului. Ambele comba-
tante vin dupã victorii în cam-
pionat. Alb-albaºtrii au trecut de
Dinamo, cu un dramatic 84-80
în Bãnie, iar ardelenii s-au im-
pus în derby-ul din deplasare cu
Steaua, scor 95-84, provocân-
du-le bucureºtenilor primul eºec
stagional. Tot un rateu are ºi U-
BT, mai mult decât suprinzãtor,
72-73, la Cluj, contra lui BCM
U Piteºti.

În etapele scurse pânã acum,
Jamar Abrams este principalul

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 8-A

Craiovenii luptã în fief-ul lideruluiCraiovenii luptã în fief-ul lideruluiCraiovenii luptã în fief-ul lideruluiCraiovenii luptã în fief-ul lideruluiCraiovenii luptã în fief-ul liderului
Programul complet al rundei:

Sâmbãtã: ABC Mureº Tg. Mureº – BC CSU Sibiu (17:00), CS Dinamo
Bucureºti – Steaua CSM Eximbank Bucureºti (19:00), CSM CSU Oradea – BC
SCM Timiºoara (19:00).

Duminicã: U-Banca Transilvania Cluj – SCM U CRAIOVA (18:00), BCM U
Piteºti – Municipal Olimpic Baia Mare (19:45). CS Phoenix Galaþi stã.

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

realizator al Craiovei, cu o medie
a punctelor de 16,8 pe joc. La
capitolul recuperi conduce Wil-
liams Paul, cu o medie de 7,2, pe
când la pase decisive topul este
deschis de Filip Sepa, cu 4,7. În

tabãra cealaltã, Vlad Moldovea-
nu are o medie a punctelor de
23,8, Ousmane Barro e primul la
recuperãri, cu o medie de 7,0 pe
meci, iar la asisst-uri se detaºea-
zã Filip Adamovic – 6,3.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 7-A
Sâmbãtã: SCM U CRAIOVA – CS Dinamo Bucureºti (ora 16:00, Sala Spor-

turilor “Ion Constantinescu”), SCM Piteºti – CSM Lugoj (13:30), CSU Galaþi
– CSM Târgoviºte (16:30), ACS Penicilina Iaºi – CS Alba-Blaj (17:00), CS
ªtiinþa Bacãu – VC Unic LPS Piatra Neamþ (17:00), CSU Medicina CSS Tg.
Mureº – CSM Bucureºti (18:00).

Clasament
1. Alba-Blaj 17 7. Lugoj 7
2. Târgoviºte 15 8. Iaºi 6
3. CSM Buc. 13 9. Tg. Mureº 6
4. Bacãu 13 10. Piteºti 6
5. Dinamo 12 11. Galaþi 3
6. Piatra N. 10 12. CRAIOVA 0

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1

12:30 – FOTBAL – Liga a II-a:
Olimpia Satu Mare – Chindia Târgo-
viºte / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Pre-
liminarii Cupa Mondialã 2018: Croa-
þia – Islanda, Spania – Macedonia.

DIGI SPORT 2

10:00 – MOTO GP – Antrena-
mente Marele Premiu al Valenciei
(Spania) / 13:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: CSM Bucureºti –
Adrian Petrea Reºiþa / 15:00 – FOR-
MULA 1 – Antrenamente Marele Pre-
miu al Braziliei / 16:15 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor: Midtjylland
– Gyor / 18:00 – FORMULA 1 –
Calificãri MP al Braziliei / 19:30 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Paris SG – Barcelona / 21:45 – FOT-
BAL – Preliminarii Cupa Mondialã
2018: Liechtenstein – Italia.

DIGI SPORT 3

13:30 – MOTO GP – Calificãri
Marele Premiu al Valenciei (Spania) /
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþi-
onalã: BC Mureº – BC CSU Sibiu /
19:00, 21:45 – FOTBAL – Prelimi-
narii Cupa Mondialã 2018: Austria –
Irlanda, Þara Galilor – Serbia.

DIGI SPORT 4

13:30 – VOLEI (F) – Divizia A1:
SCM Piteºti – CSM Lugoj / 16:00 –
RUGBY – Meci amical: Italia – Noua
Zeelandã / 19:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Dinamo – Steaua.

DOLCE SPORT 1

12:30 – FOTBAL – Liga a II-a:
Olimpia Satu Mare – Chindia Târgo-
viºte / 15:00 – FORMULA 1 – Antre-
namente Marele Premiu al Braziliei /
18:00 – RUGBY – Meci amical: Ro-
mânia – Statele Unite.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2

13:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – Adrian
Petrea Reºiþa / 15:00 – TENIS (F) –
FED Cup: Franþa – Cehia / 19:30 –
HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Paris SG – Barcelona.

DOLCE SPORT 3

16:15 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Midtjylland – Gyor /
18:00 – FORMULA 1 – Calificãri
Marele Premiu al Braziliei / 20:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Celje – Pick Szeged.

DOLCE SPORT 4

17:30 – CURSE DE MAªINI –
Formula E, la Marrakesh.

SPORT.RO

20:00 – SPORTURI DE CON-

TACT – Local Kombat.

EUROSPORT 1

10:45, 13:45 – SCHI ALPIN (F)
– Cupa Mondialã, la Levi (Finlan-
da) / 16:30, 19:15 – PATINAJ AR-
TISTIC – Grand Prix la Paris /
22:00 – SPORTURI DE CON-
TACT – Superkombat.

EUROSPORT 2

14:30 – PATINAJ ARTISTIC –
Grand Prix la Paris / 18:45 – RUGBY
– Meci test: Franþa – Samoa.

TVR 1

16:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: Mãgura Cisnãdie – Danu-
bius Galaþi.

TVR 2

11:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: Steaua – Dunãrea Cãlãraºi.

Duminicã

DIGI SPORT 1

11:30, 14:00 – FOTBAL – Liga a
II-a: Sepsi Sf. Gheorghe – Foresta
Suceava, UTA Bãtrâna Doamnã –
ASU Poli Timiºoara / 16:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Feren-
cvaros – HC Vardar / 19:00, 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii Cupa Mon-
dialã 2018: Luxemburg . Olanda,
Portugalia – Letonia.

DIGI SPORT 2

10:00, 12:00 – MOTO GP – În-
cãlziri ºi cursa Marele Premiu al Va-
lenciei (Spania) / 16:00 – TENIS (M)
– Turneul Campionilor, la Londra:
Novak Djokovic – Dominic Thiem
/ 18:00 – FORMULA 1 – Cursa
Marele Premiu al Braziliei / 20:00 –
HANDBAL (F) – Cupa EHF, califi-
cãri: Dunãrea Brãila – Byasen Tron-
dheim / 22:00 – TENIS (M) – Tur-
neul Campionilor: Milos Raonic –
Gael Monfils.

DIGI SPORT 3

14:30 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Bistriþa – CSM Bu-
cureºti / 18:00 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Nantes – Dinamo
/ 19:45 – BASCHET (M) – Liga Na-
þionalã: BCM U Piteºti – Municipal
Olimpic Baia Mare / 21:45 – FOT-
BAL – Preliminarii Cupa Mondialã
2018: Belgia – Estonia.

DIGI SPORT 4

19:00, 21:45 – FOTBAL – Preli-
minarii Cupa Mondialã 2018: Bulga-
ria – Belarus, Grecia – Bosnia.

DOLCE SPORT 1

11:30, 14:00 – FOTBAL – Liga a
II-a: Sepsi Sf. Gheorghe – Foresta
Suceava, UTA Bãtrâna Doamnã –
ASU Poli Timiºoara / 18:00 – FOR-
MULA 1 – Cursa Marele Premiu al
Braziliei / 23:30, 3:30 – FOTBAL
AMERICAN: Pittsburg Steelers –
Dallas Cowboys, New England Pa-
triots – Seattle Seahawks.

DOLCE SPORT 2

14:30 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Bistriþa – CSM Bu-
cureºti / 16:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Ferencvaros – HC
Vardar / 18:00 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Nantes – Dinamo
/ 22:30 – BASCHET NBA: Cleve-
land – Charlotte.

DOLCE SPORT 3

14:30 – TENIS (F) – FED Cup:
Franþa – Cehia.

EUROSPORT 1

10:45, 13:45 – SCHI ALPIN (M)
– Cupa Mondialã, la Levi (Finlan-
da) / 15:30 – PATINAJ ARTISTIC
– Grand Prix la Paris, galã demon-
strativã.

EUROSPORT 2

7:45 – FOTBAL (F) – Cupa
Mondialã Under 20, în Papua Noua
Guinee.

TVR 1

16:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: HCM Rm. Vâlcea – HC
Zalãu.
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Unul dintre cele mai aºteptate meciuri
ale Planetei, între Brazilia ºi Argentina, ºi-a
consumat, ieri noapte, un nou episod, în-
cheiat cu un succes nevorsimil al celei din-
tâi, scor 3-0, în propriul fief, la Belo Hori-
zonte. Graþie acestui rezultat, gazdele au
fãcut un pas important cãtre Cupa Mon-
dialã, în timp ce marea rivalã, vicecampioa-
na mondialã în exerciþiu, începe sã tremure
serios pentru calificare.

Golurile reprezentativei “Selecao” au fost
reuºite de Coutinho (25), Neymar (45+1) ºi
Paulinho (58).

Iatã cele douã formaþii utilizate:
Brazilia: Alisson – Dani Alves, Marquin-

hos, Joao Miranda (Thiago Silva 87), Marce-
lo – Fernandinho – Coutinho (Douglas Cos-
ta 85), Paulinho, Renato Augusto, Neymar –
Gabriel Jesus (Firmino 82). Selecþioner: Ade-
nor Leonardo Bacchi “Tite”.

Argentina: Romero – Zabaleta, Otamendi,
Funes Mori, Mas – Perez (Aguero 46), Bi-
glia, Mascherano, Di Maria (Coreea 71) –
Messi, Higuain. Selecþioner: Edgardo Bauza.

Pe de altã parte, Columbia ºi Chile s-au
neutralizat reciproc (0-0), Uruguay a luat ºi
ea o opþiune importantã de calificare dupã 2-

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 AMERICA DE SUD

Brazilia a surclasat ArgentinaBrazilia a surclasat ArgentinaBrazilia a surclasat ArgentinaBrazilia a surclasat ArgentinaBrazilia a surclasat Argentina
Etapa a 11-a: Columbia – Chile 0-0, Uru-

guay – Ecuador 2-1 (Coates 12, Rolan 45+1 /
Caicedo 45), Paraguay – Peru 1-4 (Riveros 10 /
Ramos 49, Flores 71, Cueva 79, Benitez 84 aut.),
Venezuela – Bolivia 5-0 (Kouffaty 3, J. Marti-
nez 10, 67, 70, Otero 74), Brazilia – Argentina 3-
0 (Coutinho 25, Neymar 45+1, Paulinho 58).

Clasament
1. Brazilia 24 6. Argentina 16
2. Uruguay 23 7. Paraguay 15
3. Columbia 18 8. Peru 14
4. Ecuador 17 9. Venezuela 5
5. Chile 17 10. Bolivia 4
Runda viitoare (15/16 noiembrie): Bolivia

– Paraguay (22:00), Ecuador – Venezuela
(23:00), Chile – Uruguay (1:30), Argentina –
Columbia (1:30), Peru – Brazilia (4:15).

La Cupa Mondialã se calificã primele patru
clasate, în vreme ce locul 5 va suþine un baraj
intercontinental.

1 cu Ecuador, Paraguayul, care runda trecutã
se impusese în Argentina, s-a fãcut de râs,
“acasã”, cu Peru, iar în duelul codaºelor, Ve-
nezuela a strivit cu 5-0 Bolivia, fãcând roca-
dã cu aceasta în clasament.

Florin ªoavã a debutat cu un succes pe
banca lui CSO Filiaºi, scor 2-0, ieri, pe
stadionul „Chimia” din Iºalniþa, în derby-ul
oltenesc cu ACS ªirineasa, formaþie care
reprezintã judeþul Vâlcea. Cele trei puncte au
ajutat formaþia doljeanã sã facã un salt de
ºapte locuri, pânã pe 3, însã grosul etapei se
disputã astãzi.

Alexandru Fotescu a semnat ambele
reuºite ale filieºenilor, în minutele 20 ºi 51.
Mai intâi, atacantul a înscris cu un ºut la
vinclu de la 12 metri, pentru ca mai apoi sã
perforeze butul advers cu o loviturã de cap
de la opt metri, dupã o centrare venitã din
flancul drept.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 12-A

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

Clasament
1. Cârcea 31 7. Luceafãrul* 13
2. Bechet 29 8. Leamna 11
3. Iºalniþa 29 9. Malu Mare 7
4. Cetate 25 10. Calafat 7
5. Segarcea* 21 11. Preajba 7
6. Ostroveni 17 12. Dobroteºti 6
* - un joc mai puþin.

Filiaºiul câºtigã ºi urcã,
mãcar provizoriu, pe podium

Vineri: CSO FILIAªI – ACS ªirineasa 2-0.
Sâmbãtã: Flacãra Moreni – CS U CRAIO-

VA II, CS PODARI – CS Mioveni II, FC Ani-
noasa – SCM Piteºti, Steaua Bucureºti II –
Urban Titu, FCM Alexandria – Atletic Bradu,
Sporting Roºiori – FC Voluntari II. Concordia
Chiajna II stã.

Clasament
1. Piteºti 29 9. Steaua II* 14
2. Roºiori* 20 10. Voluntari II* 13
3. FILIAªI 16 11. ªirineasa 12
4. Bradu* 15 12. CRAIOVA II 10
5. Chiajna II 15 13. Titu* 9
6. Moreni* 14 14. Mioveni II* 9
7. Aninoasa 14 15. PODARI* 9
8. Alexandria* 14
* - un joc mai puþin.

Filiaºi: Mogoºanu – Calu, Bãlaºa, Lupu, Neac-
ºu (Cãle 76) – Bogdanovici (Orban 89), Borneci –
Borhot, Duriþã (Cruºoveanu 70), Tãnase – Fotes-
cu (Pârvuicã 82). Antrenor: Florin ªoavã.

ªirineasa: Cârstoiu (D. Popescu 74) – I.
Sãraru, Rãcãreanu, Nicolaescu, Roºianu – Con-
stantinescu – Chiripuº, Horumbã (Blotu 62),
Ciocotoiu (Preda 57), L. Sãraru – O. Marinescu.
Antrenor: Gabriel Mangalagiu.

Runda viitoare, Filiaºiul se deplaseazã la
Mioveni, formaþie care întâlneºte, astãzi, Poda-
riul. Dacã vine vorba ºi de cealaltã reprezen-
tantã a noastrã în acest eºalon, CS Universita-
tea Craiova II stã sã evolueze la Moreni.

LIGA A IV-A –
ETAPA A 13-A

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

Clasament (primele 5): 1. Moþãþei 23p (-
1 joc), 2. Cioroiaºi 22p, 3. Pleniþa 22p (- 1
joc), 4. Desa 16p (- 2 jocuri), 5. Unirea 15p (-
1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 11-a: Progresul Cerãt –
Unirea Goicea (10:00), Mãceºu de Jos –
ªtiinþa Calopãr (10:30), Gloria Catane –
Viitorul Afumaþi (11:00), Seaca de Câmp –
Triumf Bârca (11:00), Aktiv Padea – Recolta
Urzicuþa (11:00), Dunãrea Gighera – Progre-
sul Bãileºti (11:00), Viitorul Giurgiþa –
Fulgerul Întorsura (12:30), Mãceºu de Sus –
Viitorul Þuglui (13:00).

Clasament (primele 5): 1. Catane 28p, 2.
Mãceºu J. 23p, 3. Þuglui 22p, 4. Calopãr 18p,
5. Mãceºu S. 18p.

SERIA 3 – Etapa a 10-a: Voinþa Puþuri –
Inter Secui (10:00), Avântul Daneþi –
Amãrãºtii de Sus (10:00), Tricolor Dãbuleni
– AS Rojiºte (11:00), Unirea Tâmbureºti –

Vineri, dupã închiderea ediþiei
GRUPA A: Franþa (7p) – Suedia (7p). Partidele Bulgaria (3p) – Bela-

rus (2p) ºi Luxemburg (1p) – Olanda (4p), cum am notat deja, se joacã
duminicã.

GRUPA C: Cehia (2p) – Norvegia (3p), Irlanda de Nord (4p) – Azer-
baidjan (7p), San Marino (0p) – Germania (9p).

GRUPA E: Armenia (0p) – Muntenegru (7p), Danemarca (3p) – Ka-
zahstan (2p), România (5p) – Polonia (7p).

GRUPA F: Anglia (7p) – Scoþia (4p), Malta (0p) – Slovenia (5p), Slovacia (3p) – Lituania (5p).

Amãrãºtii de Jos (11:00), Fulgerul Mârºani –
Avântul Dobreºti (12:30), Progresul Castra-
nova – Victoria Cãlãraºi (12:30).

Clasament (primele 5): 1. Puþuri 22p, 2.
Castranova 21p, 3. Secui 19p, 4. Amãrãºtii S.
19p,  5. Dãbuleni 16p.

SERIA 4 – Etapa a 10-a: Torentul Secui –
Viitorul Teasc (10:00), City Leu – ªtiinþa
Celaru (11:00), Energia Radomir – Progresul
Mischii (11:00), Luceafãrul Popânzãleºti –
Viitorul II Cârcea (11:00), Viitorul Ghindeni –
Avântul Pieleºti (12:30), Viitorul Coºoveni –
Flacãra Drãgoteºti (13:00).

Clasament (primele 5): 1. Celaru 23p, 2.
Cârcea II 23p,  3. Leu 21p, 4. Radomir 21p, 5.
Mischii 18p.

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

Clasament (primele 5): 1. Potmelþu 21p,
2. Belcin 19p (- 1 joc), 3. Valea Fântânilor 18p
(- 1 joc), 4. Cernãteºti 17p, 5. Bâlta 16p (- 1
joc).

LIGA A V-A
Duminicã

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 EUROPA
Sâmbãtã

GRUPA D
Austria (4p) – Irlanda (7p) 19:00
Georgia (1p) – Moldova (0p) 19:00
Þara G. (5p) – Serbia (7p) 21:45

GRUPA G
Albania (6p) – Israel (6p) 21:45
Liechtenstein (0p) – Italia (7p) 21:45
Spania (7p) – Macedonia (0p) 21:45

GRUPA I
Croaþia (7p) – Islanda (7p) 19:00
Turcia (2p) – Kosovo (1p) 19:00
Ucraina (5p) – Finlanda (1p) 21:45

Duminicã
GRUPA A
Bulgaria (3p) – Belarus (2p) 19:00
Luxemburg (1p) – Olanda (4p) 19:00
Din grupã mai fac parte Franþa (7p) ºi Sue-

dia (7p), care s-au întâlnit vineri în Hexagon.

GRUPA B
Ungaria (4p) – Andorra (0p) 19:00
Elveþia (9p) – I-le Feroe (4p) 19:00
Portugalia (6p) – Letonia (3p) 21:45

GRUPA H
Cipru (0p) – Gibraltar (0p) 19:00
Belgia (9p) – Estonia (3p) 21:45
Grecia (9p) – Bosnia (6p) 21:45

La turneul final se calificã câºtigãtoarele grupelor, în vreme ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor
secunde vor disputa duble de baraj, iar echipele care vor triumfa vor merge ºi ele în Rusia.
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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
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
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
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
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
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)
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Lucrãrile la noul stadion al
Craiovei sunt în plinã desfã-
ºurare, acesta modificându-
ºi aspectul de la o zi la alta.
Iniþial, se preconiza ca noul
„Ion Oblemenco” sã fie ina-
ugurat chiar luna aceasta,
însã în primãvarã lucrãrile
au stagnat, aºa cã se avan-
seazã un nou deadline, pen-
tru lunile februarie-martie al
anului viitor, asta dacã vre-
mea va þine cu constructorii
ºi activitatea acestora se va
desfãºura în condiþii norma-
le, conform planului. Dacã
Sala Polivalentã din preajmã
a avut nevoie de 18 ani pen-
tru a se reîntrupa dupã ce a
fost mistuitã de flãcãri, sta-
dionul cel nou ar putea fi gata
în numai un an ºi jumãtate de
când a început construcþia
sa. Tribunele au fost deja ri-
dicate în proporþie de 80 %

Presa din Italia avanseazã un nou nume
pe lista echipelor care doresc sã-l transfe-
re pe atacantul ªtiinþei, Andrei Ivan. Italie-
nii scriu despre interesul lui Palermo pen-
tru vârful Craiovei, menþionând cã muta-
rea s-ar putea efectua în iarnã. Formaþia
din Sicilia suferã în ofensivã, marcând
numai 9 goluri în primele 12 etape, fiind
pe locul 19 în Serie A, cu doar 6 puncte.
Conducerea lui Palermo s-a întâlnit deja
pentru a aproba mutarea, patronul Zam-
parini având o ºedinþã cu directorul spor-
tiv, Faggiano ºi cu antrenorul De Zerbi,
fostul jucãtor al lui CFR Cluj, cei trei cã-
zând de acord sã facã o ofertã Universitã-
þii în luna ianuarie. Vangioni de la AC Milan
ºi Ivan de la Craiova sunt þintele principale
ale formaþiei siciliene, noteazã site-urile ita-
liene specializate în mercato, adãugând cã
Ivan este ºi pe lista celor de la Bologna.

Presa italianã scrie desprePresa italianã scrie desprePresa italianã scrie desprePresa italianã scrie desprePresa italianã scrie despre
interesul lui Palermo pentru Ivaninteresul lui Palermo pentru Ivaninteresul lui Palermo pentru Ivaninteresul lui Palermo pentru Ivaninteresul lui Palermo pentru Ivan
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în primãvarãîn primãvarãîn primãvarãîn primãvarãîn primãvarã

50 de milioane de euro costã noul stadion din Bãnie, 10 % din sumã fiind asiguratã
de municipalitate, restul de CNI

30.000 de locuri va avea arena „Ion Oblemenco”
14 luni au trecut de la începerea lucrãrilor la stadionul Craiovei

ºi s-a început în paralel mon-
tarea acoperiºului. Peluza
Sud este prima care se apro-
pie de aspectul final, ea
având ºi cea mai bunã expu-
nere cãtre bulevard.

Universitatea Craiova nu
va putea juca însã în partea
a doua a campionatului pe
noul „Ion Oblemenco” decât
dacã se monteazã rulouri de
gazon, altfel va trebui sã aº-
tepte pânã când iarba va
creºte. Pânã atunci, Univer-
sitatea îºi va disputa meciu-
rile pe „Extensiv”, iar cele
programate în nocturnã se
vor juca la Severin. Galeria
Universitãþii Craiova a soli-
citat Primãriei ca la peluza
ocupatã de ultraºi sã fie do-
tatã cu scaune în sistem Safe
Standing, acestea permiþând
fanilor sã stea în picioare
pentru a-ºi încuraja echipa.
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