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- Când vin alte alegeri, vin alþi
politicieni, Popescule, numai
metehnele rãmân aceleaºi.
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Madridul, prin purtãtorul de
cuvânt al guvernului, Inigo Men-
dez de Vigo, ºi-a exprimat con-
vingerea cã Uniunea Europeanã
nu va recunoaºte declaraþia ipo-
tetic-unilateralã de independen-
þã a Parlamentului catalan, care
devine o problemã majorã pen-
tru Europa. O „independenþã”
care n-are niciun efect politic ºi
juridic. ªi chiar aºa stau lucruri-
le, din moment ce Comisia Eu-
ropeanã s-a pronunþat cu fermi-
tate: nu recunoaºte rezultatul
scrutinului. Dar deja acesta a
produs prejudicii politice imense
ºi Spaniei ºi Cataloniei.
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Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie (UMF) din Craiova ºi-a des-
chis, ieri, porþile pentru o nouã ge-
neraþie de studenþi care acum fac
primii paºi spre o carierã de medic,
farmacist, asistent sau medic den-
tist. Deschiderea anului universitar
pentru mediciniºti a avut loc, con-
form tradiþiei, în Aula Magna din cor-
pul de clãdire aflat în imediata apro-
piere a Spitalului Judeþean din Cra-
iova. Sala a fost plinã cu studenþi,
profesori ºi medici care au þinut sã
fie prezenþi la emoþionantul moment
al intonãrii imnului „Gaudeamus
Igitur”, în timpul cãruia toþi partici-
panþii s-au ridicat în picioare.
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Patru persoane, douã
femei ºi doi bãrbaþi, cu
vârste cuprinse între 44
ºi 68 de ani, ºi-au pierdut
viaþa, ºi una a fost grav
rãnitã, fiind transportatã
cu elicopterul SMURD la
Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, în
urma unui cumplit acci-
dent de circulaþie petre-
cut ieri dimineaþã, pe DN
56, în localitatea Rado-
van. Victimele, toate din
Bãileºti, luate „la oca-
zie”, erau într-un Opel cu
care veneau spre Craio-
va, iar la un moment dat
ºoferul a pierdut contro-
lul direcþiei ºi s-a izbit vio-
lent de un cap de pod. A
fost nevoie de intervenþia
echipajelor de descarce-
rare ale ISU Dolj pentru
a scoate cele cinci persoa-
ne dintre fiarele contorsi-
onate ale vehiculului, bãr-
batul care a supravieþuit
declarând cã ºoferul ar fi
aþipit la volan.
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Teodor Meleºcanu:

România este interesatã

de colaborarea cu þãrile

din grupul de la Viºegrad
Întrebat, ieri, la Cluj-Napoca,

într-o conferinþã de presã comu-
nã cu ministrul de Externe al
Ungariei, Peter Szijjarto, dacã
sunt ºanse ca România sã adere
la grupul de la Viºegrad, minis-
trul de Externe, Teodor Meleº-
canu a spus cã în general, ca
practicã, România participã la
întâlnirile grupului de la Viºe-
grad ori de câte ori sunt teme de
interes ºi pentru þara noastrã.
„Am avut o întrevedere cu omo-
logul meu ungar, Peter Szijjar-
to, cu care mã voi întâlni sãptã-
mâna viitoare la Budapesta, la o
invitaþie a grupului de la Viºe-
grad. (…) România este intere-
satã de colaborarea cu þãrile de
la Viºegrad. Odatã cu preluarea
preºedinþiei de cãtre Ungaria ºi
abordarea unor subiecte care in-
tereseazã ºi România, cum este
problema Balcanilor, în mod evi-
dent cã am fost invitaþi ºi noi sã
participãm. În general, ca prac-
ticã, participãm ori de câte ori
sunt teme de interes ºi pentru
þara noastrã”, a spus Meleºcanu.
Peter Szijajrto a declarat, la rân-
dul sãu, cã þãrile din grupul de
la Viºegrad înregistreazã o creº-
tere economicã mai mare decât
cea din Europa, situaþie care se
constatã ºi în ceea ce priveºte
România. „Noi presupunem cã,
printr-o colaborare mai strânsã,
vom realiza profituri economice
ºi mai mari. Interesul nostru este
ca România sã aibã o economie
prosperã, 5% din exportul Un-
gariei vine în România, cu cât
mai bine funcþioneazã economia
României, cu atât mai mult im-
portãm noi. Sperãm ca actorii
economici din România sã fie
interesaþi în domeniul Ungariei.
Am deschis un cadru de credit
de 510 de milioane de euro la
Banca Exim maghiarã pentru
finanþarea cooperãrilor bilaterale
dintre companiile maghiare ºi
româneºti…”, a spus Szijjarto.
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Madridul, prin purtãtorul de cuvânt al
guvernului, Inigo Mendez de Vigo, ºi-a
exprimat convingerea cã Uniunea Euro-
peanã nu va recunoaºte declaraþia ipote-
tic-unilateralã de independenþã a Parlamen-
tului catalan, care devine o problemã ma-
jorã pentru Europa. O „independenþã”
care n-are niciun efect politic ºi juridic.
ªi chiar aºa stau lucrurile, din moment
ce Comisia Europeanã s-a pronunþat
cu fermitate: nu recunoaºte rezulta-
tul scrutinului. Dar deja acesta a pro-
dus prejudicii politice imense ºi Spaniei
ºi Cataloniei. Referendumul n-avea cum
sã fie considerat unul valid, la Bruxelles,
ºi nu pentru cã rata de participare, potri-
vit executivului catalan, a fost de numai
42,3%, ci pentru cã legea în temeiul cã-
reia s-a organizat fusese suspendatã luna
trecutã de Curtea Constituþionalã. Nume-
roºi catalani au revendicat „dreptul lor de
a decide asupra viitorului”, dar de fapt pe
tot parcursul zilei de duminicã s-a asistat
la confruntãri teribile, între efectivele
poliþiei ºi Guarda Civil cu alegãtorii, nu-
merose secþii de votare fiind luate cu asalt
în vederea confiscãrii buletinelor de vot
ºi a materialelor electorale, nu puþini ale-
gãtori votând repetat, la secþii diferite.
Referendumul a fost un simulacru, demn
de o republicã bananierã. Guvernul cata-
lan a forþat imposibilul, aventurându-se
inconºtient într-un joc periculos, iar sta-
tul spaniol, prin pârghiile instituþionale, a
rãspuns în forþã. ªocul a fost teribil, în-
registrându-se peste o sutã de rãniþi. La
ora localã 19.00, purtãtorul de cuvânt al
guvernului catalan, Jordi Turull, a anun-
þat cã s-a decis închiderea secþiilor de

votare, pentru a se evita confiscarea ur-
nelor de cãtre poliþie. A domnit haosul.
Primarul Barcelonei, Ada Colau, l-a eti-
chetat pe premierul spaniol, Mariano Ra-
joy, ca „laº”, acuzându-l de depãºirea tu-
turor limitelor. Ce a reuºit referendumul?
Nimic altceva decât sã redeschidã adver-
sitatea catalanilor faþã de Madrid. Una cu
rãdãcini istorice. ªi dacã numãrul sepa-
ratiºtilor a crescut considerabil, vina ex-
clusivã apaþine Partidului Popular, al pre-
mierului spaniol. În 2006, pe mandatul
premierul socialist Rodriguez Zapatero,
fusese adoptat un statut de largã autono-
mie, de ambele parlamente- spaniol ºi ca-
talan- confirmat prin referendum în Ca-
talonia. Conform acestuia, Catalonia era
definitã drept „naþiune”, estompându-se
din falia încã necicatrizatã, în urma rãz-
boiului civil (1936-1939) ºi a dictaturii lui
Franco. Partidul Popular a constestat sta-
tutul la Curtea Constituþionalã ºi în 2011
aceastã instanþã a decis cã unele articole
trebuie anulate. Urmãrile s-au vãzut. Con-
secinþã directã, Parlamanetul catalan a de-
venit dominat de independentiºti. Carles
Puigdemont, ºeful guvernului regional, a
afirmat cã deja catalanii ºi-au câºtigat
dreptul de  avea un stat independent. În
multe oraºe mari ale Spaniei s-a manifes-
tat pentru unitatea þãrii. Ieri, articolul 155
din Constituþie era omniprezent în discu-
þii. Articolul menþionat constituie o armã
a Madridului, întrucât prevede cã guver-
nul central poate prelua conducerea unei
comunitãþi –ceea ce este Catalonia- sus-
pendând autonomia în caz de non-respec-
tare a Constituþiei sau atentat grav la in-
teresul general. De asemenea, legea sigu-

ranþei naþionale prevede luarea controlu-
lui rapid asupra comunitãþii autonome în
cazul unor riscuri de securitate. Totoda-
tã, a fost adoptatã o lege care permite
Curþii Constituþionale suspendarea admi-
nistraþiei ºi funcþionarilor regionali ce nu-
i respectã deciziile. Pentru moment, mi-
nistrul spaniol de interne a cerut, potrivit
La Vanguardia, ca guvernul sã invite la
dialog, dar vicepreºedintele Cataloniei,
Oriol Junqueras, estimeazã cã deja guver-
nul Mariano Rajoy a aplicat articolul 155,
întrucât la 20 septembrie a.c, ministrul
spaniol de finanþe, Cristobal Montoro, a
suspendat virarea sumei de 1,4 miliarde
de euro, cu titlul de finanþare a regiunii
autonome. Lucrurile s-au complicat teri-
bil. Prin abuzul de forþã, guvernul spa-
niol a greºit, potenþând nesupunerea în
faþa legii. Problema este mult mai pro-
fundã fiindcã alimentat va deveni feno-
menul identitar. Poliþia naþionalã ºi Garda
civilã s-au confruntat cu Mossos Esqua-
dra (poliþia regionalã). În plan politic,
coaliþia independentistã Junta Pel Si (Îm-
preunã pentru Da) ºi Candidura Unitãþii
Populare (CUP) doresc proclamarea in-
dependenþei, miercuri, 4 octombrie. De-
claraþia respectivã ar putea conduce la
arestarea lui Carles Puigdemont ºi a mem-
brilor guvernului sãu, deja cercetaþi pen-
tru deturnarea de fonduri publice ºi or-
ganizarea referendumului. Finalmente,
nici Madrdul, nici Barcelona n-au câºti-
gat. Ieri, Bruxelles-ul a cerut, imperativ,
guvernului spaniol ºi independentiºtilor
catalani sã treacã de la confruntare la dia-
log, ceea ce acum este mult mai greu,
decât în urmã cu câteva zile.

“Textele de lege nu se nego-
ciazã. Iniþiatorul unui act legis-
lativ, indiferent de ierarhie, se
raporteazã la soluþia legislativã,
la normele de tehnicã legislati-
vã ºi propune o formulã de re-
dactare, care ajunge în final în
Parlament unde au loc dezbateri,
argumente pro ºi contra, modifi-
cãri, îmbunãtãþiri ale soluþiilor
propuse de iniþiatori”, a declarat
ministrul Justiþiei. Precizarea a
venit dupã ce, vineri, preºedin-
tele României a declarat cã pre-
vederile legilor justiþiei trebuie
discutate din nou cu reprezentan-
þii sistemului judiciar.

Iohannis a subliniat cã avizul
CSM a fost dat dupã o serie lun-
gã de consultãri în interiorul sis-
temului judiciar, deci nu poate
fi considerat drept expresia ne-
mulþumirii unor persoane care se
opun reformãrii  sistemului.

Toader, cãtre Iohannis: Textele de lege nu se negociazã.
Nu se pune probleme rescrierii proiectului

“Este un rãspuns simplist sã spui
cã se opun reformãrii sistemu-
lui (...) Îmi este greu sã cred cã
reforma sistemului se poate face
împotriva sistemului”, a decla-
rat Iohannis.

El a pledat pentru o nouã ne-
gociere a prevederilor textelor
de lege între Ministerul Justiþiei
ºi corpul magistraþilor. “Trebu-
ie mers înapoi la text, trebuie re-
negociat (...) Este nevoie de o
nouã negociere a conþinutului cu
sistemul de justiþie”, a mai spus
Iohannis. “Problema cu avizul
nefavorabil am mai explicat-o.
Este un aviz consultativ. Am
anumite rezerve faþã de acest
aviz negativ consultativ pentru
cã în proiectul de lege Ministe-
rul Justiþiei a reþinut foarte multe
dintre propunerile formulate
chiar de cãtre CSM. Cele mai
multe propuneri vin de acolo.

Înþeleg, prin urmare, cã CSM a
dat aviz negativ pe soluþii pro-
puse de CSM. (..) Nu se pune
problema rescrierii proiectului
pentru cã are foarte multe solu-
þii venite de la CSM. Are foarte
multe soluþii de punere de acord
cu propunerile Curþii. Nu ai ce

Tudorel Toader, ministrul Justiþiei, a participat,
ieri, alãturi de ambasadorul SUA ºi ministrul Edu-
caþiei, la deschiderea anului universitar la Universi-

tatea Alexandru Ioan Cuza, unitate la care a fost
rector, în prezent fiind suspendat. Toader a precizat

cã legile justiþiei nu se negociazã.

sã rescrii acolo. E vorba doar
de câteva soluþii, puncte asupra
cãrora opiniile sunt diferite. În
rest, existã o convergenþã. Eu
mã aºteptam sã priemsc de la
CSM avize punctuale pe fiecare
soluþie legislativã, nu unul în
bloc”, a completat Toader.
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De aproximativ trei luni, admi-
nistratorii Grãdinii Zoologice au
observat cã leoiaca prezenta sem-
ne de obosealã, nu mai mânca,
motiv pentru care au anunþat Di-
recþia Sanitar-Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Animalelor (DSVSA)
Dolj, care a decis monitorizarea
animalului. “Medicii veterinari de
la DSVSA ne-au recomandat un
tratament cu vitamine, deparazi-
tare, alte tratamente specifice spe-
ciei. Din pãcate, nu a rãspuns la
tratament. Am decis atunci ca
exemplarul sã fie izolat de pere-
chea sa. Am luat legãtura ºi cu alþi
medici veterinari de la grãdini zo-
ologice din þarã care ne-au spus
cã din cauza vârstei înaintate nu
ne recomandã alte tratamente ce
necesitã anestezie, deoarece acest
animal poate muri sub aceastã in-
tervenþie”, a precizat Laurenþiu
Pãun, ºef Birou Administrativ Grã-
dinã Zoologicã Craiova.

Îngrijitorii au fãcut tot posibilul
pentru salvarea felinei

La sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, leoaica a murit. Reprezentanþii
Grãdinii Zoologice au anunþat con-
ducerea DSVSA Dolj,  iar cada-
vrul animalului a fost transportat
la sediul acestei instituþii pentru eli-
berarea documentului sanitar-ve-
terinar de necropsie. „Din ce s-a
constatat anterior, leoaica dãdea

În întreaga þarã, au fost, ieri manifestaþii de protest faþã
de mãsurile luate de Guvernul României. La Craiova, peste
300 de reprezentanþi ai Federaþiei Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt ºi-au prezentat nemulþumirile, prin pichetarea
Pieþei Prefecturii. „Protestãm pentru a atrage atenþia cã lu-
crurile nu merg bine deloc. Conform prevederilor Legii nr.
153/2017, privind salarizarea personalului plãtit din fonduri
publice, coeficientul maxim la care poate ajunge un profe-

Bãtrânul rege Dani a rãmas singurBãtrânul rege Dani a rãmas singurBãtrânul rege Dani a rãmas singurBãtrânul rege Dani a rãmas singurBãtrânul rege Dani a rãmas singur, la Zoo, la Zoo, la Zoo, la Zoo, la Zoo
Îngrijitorii de la Grãdina Zoologicã au fã-

cut tot posibilul sã prelungeascã viaþa unei
leoaice. Din cauza vârstei înaintate, din pã-
cate, medicii ºi specialiºtii contactaþi de auto-
ritãþi nu au mai putut face nimic pentru menþi-

nerea în viaþã a frumoasei feline, care a în-
cântat vizitatorii Parcului „Nicolae Romanes-
cu” mai bine de 20 de ani. Perechea sa, leul
Dani, care a rãmas acum singur, este la fel de
bãtrân, dar nu dã semne de obosealã.

semne vizibile de bãtrâneþe. Am
încercat sã îi prelungim viaþa, dar
este greu când biologia, practic,
se terminã. S-a luat legãtura cu
medici veterinari de la Grãdinile
Zoologice din Bucureºti ºi Târgu-
Mureº, dar nu s-a mai putut face
nimic pentru salvarea sa”, a de-
clarat, la rândul sãu, Costicã Re-
tea, director adjunct al DSV Dolj.
Potrivit acestuia, exemplarele de
lei care se aflã la Grãdina Zoolo-
gicã din Craiova, fiind specii de
animale carnivore, au o duratã de
viaþã de 20 de ani, femelele, ºi 25
de ani, masculii, iar cei care sunt

crescuþi în captivitate ºi mai pu-
þin. Însã, specialiºtii apreciazã cã
leoaica pe care craiovenii au pu-
tut sã o admire, în toþi aceºti ani,
la Zoo, a trãit o perioadã mai în-
delungatã, ºi asta datoritã condi-
þiilor de îngrijire.

Masculul Dani, bijuteria colec-
þiei de animale

În acest moment, la Grãdina
Zoologicã din Craiova, sunt îngri-
jite trei exemplare de lei, dintre
care doi masculi ºi o femelã. Din-
tre aceºtia, masculul Dani, bote-
zat astfel de cãtre îngrijitori, este

bijuteria întregii colecþii de animale
din parc. Fiind cel mai în vârstã
exemplar de leu mascul, acesta
posedã o coamã impresionantã,
care îl face cel mai admirat ani-
mal de la Grãdina Zoologicã. Po-
trivit reprezentanþilor Zoo, leul
Dani se aflã ºi el la o vârstã destul
de înaintatã, având peste 20 de ani
de viaþã, dar, docamdatã, nu dã
semne de bãtrâneþe, hrãnindu-se
corespunzãtor ºi având o stare
bunã. Cealaltã pereche de lei pe
care o deþine Grãdina Zoologicã
din Craiova se aflã la maturitate ºi
este perfect sãnãtoasã, bucurân-
du-i pe vizitatori, dupã cum ne-
au încredinþat îngrijitorii animale-
lor de la Zoo.

Maimuþa Benji, bãtrânul satului
Printre animalele cele mai bã-

trâne din Parcul „Nicolae Roma-

nescu”, se mai aflã o maimuþã ºi
familia de doi tigri. Mai bãtrânã
chiar decât leoaica este maimuþa
Benji, din specia Macac comun.
Exemplarul deþinut de Grãdina
Zoologicã din Craiova este ex-
trem de bãtrân, are aproximativ
35 de ani. Exemplarul a fost ini-
þial crescut în zona Mânãstirii
Cernica, aflatã în apropiere de
Bucureºti, iar când a crescut ºi a
început sã evadeze din cuºcã a
fost transferat la Grãdina Zoolo-
gicã Bãneasa. Dupã o perioadã
însã, a fost transferat la Grãdina
Zoologicã din Caracal. În momen-
tul în care a fost desfiinþatã aceastã
grãdinã zoologicã, maimuþa a fost
transferatã Grãdinii Zoologice din
Craiova. În captivitate, durata de
viaþã a acestui animal este de
aproximativ 40 de ani.

LAURA MOÞÎRLICHE

Profesorii au protesta în Piaþa Prefecturii din Craiova
 Ieri, în toatã þara, au avut loc manifestaþii de

protest, desfãºurate  în faþa Prefecturilor, organizate
de Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt,
prin filialele judeþene. Cadrele didactice, cele care
nu au acelaºi statut, dar lucreazã în sistemul educa-
þional, au tras un semnal de alarmã cu privire la
desfãºurarea procesului de învãþãmânt. Piaþa
Prefecturii din Craiova a fost scena pe care peste
300 de reprezentanþi ai profesorilor ºi-au arãtat
nemulþumirea.

sor cu o vechime de peste 25 de ani este de 2,76, pe o scarã
ierarhicã de la 1 la 12. Consecinþa directã a poziþionãrii în
treimea inferioarã a grilei de salarizare va fi neatragerea tine-
rilor performanþi cãtre cariera didacticã ºi prãbuºirea defini-
tivã a calitãþii actului instructiv – educativ. De asemenea,
vorbim despre necuprinderea, în Legea bugetului de stat
pentru anul 2017 a sumelor necesare pentru plata sentinþe-
lor judecãtoreºti, cu o vechime de nouã ani. Nu putem trece
cu vederea nici calculul incorect al sporurilor. Deºi, aºa cum
stipuleazã H.G. nr.38/2017, salariile de bazã s-au majorat,
de la 1 ianuarie 2017, cu 15%, calularea sporurilor ºi indem-
nizaþiilor se face prin raportare la salariul de bazã din de-
cembrie 2016, ceea ce conduce la o diminuare cu pânã la
50% a drepturilor salariale”, a precizat prof.  Constantin
Rada, secretar general al FSLI ºi preºedinte al Uniunii Sin-
dicatelor Independente din Învãþãmânt Dolj.

Multe nemulþumiri
 S-a protestat ºi faþã de subfinanþarea procesului educaþi-

onal ºi pentru programele ºcolare ºi lipsa investiþiilor. „În
acest moment, România se aflã la coada Europei, în ceea ce

priveºte procentul din PIB alocat educaþiei. Avem sub 4%,
media europeanã fiind de 5,2%, deºi în Contituþia României
se prevede 6%. De asemenea lipsa investiþiilor este aproape
nulã, ºi, la noi, avem exemplul Colegiului Naþional „Carol I”,
care stã sã se prãbuºeascã. Ne mai dorim ca plata persona-
lului sã nu mai treacã prin administraþiile locale , ci sã fie
prin inspectoratele ºcolare. De asemenea, vrem sã nu mai
fie tot felul de manuale ºi auxiliare, prin care editurile îºi fac
jocul. Sunt bani mulþi care se împart ºi mã mirã cã în acest
an au apãrut aceste aspecte, deºi am atras atenþia de mai
mult timp asupra acestor aspecte”, a mai spus Constantin
Rada. Am vorbit ºi cu doi protestatari: „Am venit ºi pentru
depolitizarea sistemului educaþional. Copii noºtri trebuie sã
aibã un viitor” – prof. Ionuþ Smarandache; „Este o situaþie
dezastruoasã în care se aflã învãþãmântul. Programele ºco-
lare sunt încãrcate ºi nu dau posibilitatea elevilor sã se inte-
greze pe piaþa muncii. S-a mers pe parte de teorie ºi mai
puþin pe cea practicã. Sunt multe probleme care trebuie so-
luþionate” – prof.  Mihaela Jianu.

CRISTI PÃTRU
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Tragedia de proporþii s-a pe-
trecut ieri dimineaþã, în jurul orei
8.00, pe DN 56 Calafat – Craio-
va, la km 20, pe raza localitãþii
Radovan. Potrivit reprezentanþi-
lor Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean (IPJ) Dolj, din cercetãrile
poliþiºtilor de la Rutierã s-a sta-
bilit cã, un autoturism marca
Opel, condus de Marian Negrilã,
de 54 de ani, din Bãileºti, în care
se mai aflau douã femei ºi doi
bãrbaþi, în timp ce circula din-
spre Bãileºti cãtre Craiova, în lo-
calitatea Radovan a pãrãsit caro-
sabilul ºi s-a izbit violent de un
cap de pod, în urma impactului
toate cele cinci persoane rãmâ-
nând prinse între fiarele contor-
sionate. La faþa locului au fost

Col. Claudiu Zamfir, din cadrul
Inspectoratului General pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (IGSU), care co-
ordoneazã întreaga desfãºurare de
forþe, a fost cel care a prezentat,
ieri, în cadrul conferinþei de presã
organizatã la sediul Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj, exerciþiul „Oltenia 2017”. El
a explicat cã acest exerciþiu com-
plex implicã ºi convocarea Comi-
tetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã, ºi este organizat la nivel
naþional pentru cã într-o situaþie
realã, nu numai Doljul ar fi afectat
de eveniment. „În anul 2007, deci
acum 10 ani, a fost ultimul exerci-
þiu ce a fost realizat de cãtre auto-
ritãþile naþionale cu implicarea
populaþiei aflatã în zona de pla-
nificare pentru acþiuni de protec-
þie urgente, pe baza unui scenariu
care vizeazã producerea unui ac-
cident nuclear sever la CNE Koz-
lodui, Bulgaria. Prin organizarea
ºi desfãºurarea acestui exerciþiu, ºi
în conformitate cu cerinþele inter-

A început exerciþiul „Oltenia 2017” vizând
producerea unui accident nuclear la Kozlodui

În prezenþa prefectului de Dolj, Dan Narcis Purcãrescu, a
preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, dar ºi a
comandanþilor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au dat startul, ieri, exerciþiului „Oltenia
2017”. Este vorba despre un exerciþiu naþional, care se defã-
ºoarã în perioada 2 – 5 octombrie a.c., având ca temã activita-
tea forþelor de intervenþie componente ale Sistemului Naþional
de Management al Situaþiilor de Urgenþã (SNMSU) în coopera-
re cu autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale
pentru gestionarea unei situaþii de urgenþã generatã ca
urmare a producerii unui accident nuclear sever la Centrala
Nuclear – Electricã de la Kozlodui.

naþionale ºi naþionale, se urmãreºte
punerea în practicã, de cãtre au-
toritãþile responsabile, a mãsuri-
lor de protecþie a populaþiei ºi a
bunurilor materiale, precum ºi
modul de desfãºurare ºi de orga-
nizare a intervenþiei în zonele po-
tenþial afectate”, a precizat col.
Claudiu Zamfir. Exerciþiul se va
concentra pe managementul con-
secinþelor unui accident nuclear
sever la CNE Kozlodui, Bulgaria,
cu efecte transfrontaliere care
afecteazã teritoriului României, se
desfãºoarã în judeþul Dolj, cu un
accent deosebit pe localitatea Be-
chet. Scopul exerciþiului OLTE-
NIA-2017 este de a evalua rãspun-
sul la urgenþã în caz de accident
nuclear sever la CNE Kozlodui ºi
de a identifica domeniile care ne-
cesitã îmbunãtãþiri privind capabi-
litãþile de intervenþie ºi documen-
tele de rãspuns cu caracter opera-
tiv ºi procedural de la nivelul auto-
ritãþilor administraþiei publice cen-
trale, locale ºi al forþelor de inter-

venþie, fiind vizatã cu precãdere o
razã de 30 de km faþã de amplasa-
mentul centralei.

Obiectivele  exerciþiului sunt tes-
tarea fluxului informaþional la ni-
vel naþional ºi la nivelul judeþelor
aflate în zona de planificare extin-
sã, testarea procesului decizional,
testarea strategiei de protecþie a
populaþiei ºi a comunicãrii publi-
ce, testarea monitorizãrii radiolo-
gice în vederea implementãrii mã-
surilor de protecþie pe termen lung,
testarea procedurilor de rãspuns
privind implementarea practicã a
mãsurilor de protecþie a populaþiei
din zona de planificare pentru ac-
þiuni de protecþie urgente, precum
ºi a fluxului informaþional privind
aplicarea mãsurilor de protecþie la
nivelul judeþelor aflate în zona de
planificare extinsã.

Dacã ziua de ieri a fost dedicatã
testãrii fluxului informaþional, de
astãzi încep ºi exerciþiile în teren,
dupã cum a precizat comandantul
ISU Dolj, col. Constantin Florea.

Patru morþi în accident la RadovanPatru morþi în accident la RadovanPatru morþi în accident la RadovanPatru morþi în accident la RadovanPatru morþi în accident la Radovan
Patru persoane, douã femei ºi doi bãrbaþi,

cu vârste cuprinse între 44 ºi 68 de ani, ºi-au
pierdut viaþa, ºi una a fost grav rãnitã, fiind
transportatã cu elicopterul SMURD la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, în
urma unui cumplit accident de circulaþie pe-
trecut ieri dimineaþã, pe DN 56, în localitatea
Radovan. Victimele, toate din Bãileºti, luate
„la ocazie”, erau într-un Opel cu care veneau
spre Craiova, iar la un moment dat ºoferul a
pierdut controlul direcþiei ºi s-a izbit violent

de un cap de pod. A fost nevoie de intervenþia
echipajelor de descarcerare ale ISU Dolj pen-
tru a scoate cele cinci persoane dintre fiarele
contorsionate ale vehiculului, bãrbatul care a
supravieþuit declarând cã ºoferul ar fi aþipit
la volan. Oamenii legii nu exclud nici posibili-
tatea unui infarct în cazul conducãtorului auto,
acest lucru urmând sã se stabileascã în urma
autopsiei. Cercetãrile continuã în acest caz,
fiind deschis dosar penal pentru ucidere din
culpã ºi vãtãmare corporalã din culpã.

solicitate cadrele Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj, fiind trimise echipaje de
Descarcerare de la Segarcea, au-
tospeciala de transport victime
multiple de la Detaºamentul 1
Craiova, un echipaj de prim-aju-
tor de la Detaºamentul 2 Craio-
va, precum ºi o ambulanþã a SAJ
Dolj. Pompierii au muncit minu-
te bune pentru a scoate, din ce
mai rãmãsese din autovehicul,
victimele, care erau inconºtien-
te, fiind demarate apoi manevre
de resuscitare. Zeci de minute au
încercat medicii sã-i stabilizeze pe
rãniþi, însã, în final, pentru patru
persoane nu s-a mai putut face
nimic, fiind declarat decesul.
Este vorba despre conducãtorul

auto, Marian Negrilã, ºi de Miru-
na Cristescu, de 44 de ani, Aurica
Cusma, de 68 de ani, Petre Be-
cherescu, de 62 de ani, toþi pasa-
geri în maºinã, pe care ºoferul îi
luase „la ocazie”. Un alt ocupant
al maºinii, Ilaru Bistriceanu, de 62
de ani, care a suferit ºi el leziuni
grave, a fost stabilizat, preluat de
elicopterul SMURD ºi adus la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. El le-a declarat oameni-
lor legii cã ºoferul ar fi adormit la
volan, însã poliþiºtii nu exclud nici
varianta unui infarct, acest lucru
urmând sã se stabileascã dupã
efectuarea autopsiei. De altfel, oa-
menii legii au precizat cã ºoferul
Opelului nu a fost depistat sau
sancþionat pentru transport ilegal

de persoane. „În cauzã a
fost deschis un dosar pe-
nal, ºi cercetãrile continuã
sub aspectul comiterii in-
fracþiunilor de ucidere din
culpã ºi vãtãmare corpo-
ralã din culpã, pentru sta-
bilirea cu exactitate a cir-
cumstanþelor producerii
tragediei”, ne-a declarat
agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.
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Aproape 4.000 de persoane au
participat vineri, 29 septembrie, la
activitãþile desfãºurate de Bibliote-
ca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” cu ocazia evenimentului „O
noapte în bibliotecã”.

Organizatã neîntrerupt din anul
2011 ºi pânã în prezent, “O noap-
te în bibliotecã” a reprezentat încã
de la începuturi ocazia pe care Bi-
blioteca Aman a folosit-o pentru a-
ºi deschide larg porþile cãtre toate
categoriile de public. Prezentarea
spaþiilor ºi sãlilor biblioteci, a ce-
lor care au fãcut posibilã o aseme-
nea desfãºurare de forþe - biblio-
tecarii -, au constituit, de aseme-
nea, obiective urmãrite în cadrul
evenimentului de vineri.

Integrate într-un program, bo-
gat ca ofertã ºi variat ca temati-

Vineri, 29 septembrie 2017, Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” a desfãºurat cea de-
a treia activitate din cadrul proiec-
tului „CRESC la bibliotecã”.

Atelierul, desfãºurat de biblio-
tecarul Sofia Cercel, sub titlul de
„Istoria de ieri, astãzi. Atelier de
tehnica interviului”, a reunit un
numãr de 10 copii de la centrele
sociale participante ºi invitaþii care
au luat parte la ultimul atelier al
proiectului. Activitãþile interactive
au început printr-o prezentare Po-
werPoint, denumitã „Tehnica in-
terviului”, însoþitã de un material
listat. Prin aceastã prezentare, co-
piii s-au familiarizat cu teoria ne-
cesarã realizãrii unui interviu reu-
ºit, fiindu-le aduse la cunoºtinþã
modalitãþile de intervievare, clasi-
ficarea interviurilor, etapele inter-
vievãrii, dar ºi modalitatea corectã
de formulare a unei întrebãri.

Pentru exemplificarea teoriei par-
curse, copiii au urmãrit un interviu

cã, care s-a întins dincolo de mie-
zul nopþii, activitãþile de vineri s-
au adresat tuturor categoriilor de
vârstã, venind în întâmpinarea
unui evantai larg de gusturi ºi pre-
ocupãri.

Toate secþiile bibliotecii au luat
parte la organizarea ºi desfãºura-
rea evenimentului, fiecare spaþiu ºi
salã disponibile fiind gazdã pentru
numeroasele activitãþi propuse de
bibliotecari. La fel ca ºi în cadrul
ediþiilor anterioare, publicul tânãr
a fost privilegiat. Mai multe activi-
tãþi, între care concursuri de cre-
aþie ºi poezie,  ateliere de lecturã,
hand-made ºi colorat, jocuri ale
copilãriei dar ºi jocuri de strategie
le-au menþinut celor mici interesul
pe întreaga duratã a nopþii. La toa-
te acestea s-a adãugat atmosfera

caldã, bunãvoinþa bibliotecarilor ºi
micile surprize oferite fiecãrui par-
ticipant.

Cum principalul obiectiv al eve-
nimentului a constat în promova-
rea lecturii, alãturi de profesori sau
pãrinþi, copiii au participat la  acþi-
unile de informare desfãºurate de
bibliotecari pe marginea cãrþilor
existente în bibliotecã, a importan-
þei lecturii ºi a necesitãþii de a in-
clude biblioteca între locurile cel
mai des frecventate.

„O noapte în bibliotecã” la Bi-
blioteca Aman a mai însemnat ºi
sute de noi permise de bibliotecã
eliberate. Indiferent de vârstã, cra-
iovenii ºi-au dorit sã devinã utili-
zatori activi ai serviciilor de biblio-
tecã, sã fie puºi la curent cu ulti-

mele apariþii editoriale ºi sã parti-
cipe la acþiunile desfãºurate la
Aman.

„Numãrul mare de craioveni
care au luat cu asalt biblioteca vi-
neri, 29 septembrie, pentru petre-
cerea unei nopþi în bibliotecã, ne-
a surprins ºi ne-a bucurat deopo-

trivã. Sperãm cã am fost la înãlþi-
mea situaþiei ºi, credem noi, cã am
reuºit sã le prezentãm oaspeþilor
noºtri bogãþia deþinutã de biblio-
tecã, proiectele actuale ºi ideile de
viitor. Prin prezentãri ºi desfãºu-
rãri inedite, am atras spre biblio-
tecã ºi un public care în mod tradi-
þional nu ne frecventeazã. Proiec-
tele ºi programele propuse de cole-
gii mei au fost apreciate de cei pre-
zenþi, motiv pentru care le suntem
profund recunoscãtori. Ne dorim ca
biblioteca sã fie perceputã ca un
spaþiu deschis, al toleranþei ºi cu-
noaºterii, în care fiecare, indiferent
de vârstã sau interese, sã gãseascã
rãspunsuri ºi soluþii pentru enigmele
ºi problemele pe care le întâmpi-
nã”, a declarat Lucian Dindiricã,
managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”

despre Ecaterina Teodoroiu. Le-a
fost prezentat apoi un interviu cu
veteranul Gomoiu Emil, în vârstã
de 97 de ani, care a relatat amã-
nunte despre participarea tatãlui sãu
la Primul Rãzboi Mondial, dar ºi
despre felul cum rãzboiul i-a afec-
tat familia ºi întreaga comunitate.
De asemenea, Gomoiu Emil ºi-a
prezentat intervenþiile în cel de-al

Doilea Rãzboi Mondial, activitatea
fiind urmatã de discuþii pe baza in-
terviurilor.

Dupã prezentarea modului de
utilizare al reportofonului, partici-
panþii au avut ocazia sã punã între-
bãri, precum au învãþat, invitaþilor.
Prof. dr. Adrian Nãstase a prezen-
tat sau a întãrit diverse informaþii
despre Marele Rãzboi, rãspunzând
apoi la întrebãri, iar colecþionarul
Adrian Florin Pascu a venit în în-
tâmpinarea curiozitãþilor participan-
þilor prin prezentarea expoziþiei per-
sonale de cãrþi poºtale din perioada
Primului Rãzboi Mondial.

 “Timp de trei sãptãmâni, 10
elevi din Craiova au CRESCUT
frumos la bibliotecã. Urmãrile pro-
iectului s-au difuzat în multe di-
recþii. Reprezentanþii centrelor so-
ciale aflate în administrarea Arhi-
episcopiei Craiovei, bibliotecarii ºi
toþi cei care au asistat la ateliere

sau ºi-au selectat informaþiile din
presã au aflat amãnunte despre pro-
iectul nostru ºi despre încercarea de
a-i informa pe copii cu privire la
importanþa participãrii României la
Marele Rãzboi, respectiv semnifi-
caþia Unirilor din 1918. Colegii
mei, Alexandru Ionicescu, Carmen
Ticã ºi Sofia Lavinia Cercel, coor-
donatorul acestui ultim atelier, au
organizat ireproºabil cele trei acti-
vitãþi. Încheiem, cu acest prilej, o
experienþã ineditã, ambiþioasã, care
se poate constitui într-un exemplu
de bunã practicã pentru viitor. Le
mulþumim partenerilor noºtri, bi-
bliotecile din Zalãu ºi Reºiþa ºi li-
derului de proiect, Bibliotecii Ju-
deþene “George Bariþiu” din Bra-
ºov, a declarat Lucian Dindiricã,
managerul Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”.

Proiectul “CRESC la bibliotecã”,
finanþat de AFCN, se înscrie în aria

tematicã a Educaþiei prin Culturã ºi
este dedicat celebrãrii Centenarului
României Moderne. Alãturi de par-
tenerii sãi, bibliotecile judeþene din
Braþov, Caraº-Severin ºi Sãlaj, Bi-
blioteca Aman îºi propune conºtien-
tizarea unui grup de 10 copii ºi ti-
neri, cu vârstele cuprinse între 12
ºi 16 ani, provenind din medii defa-
vorizate, asupra valorilor ºi semni-
ficaþiilor legate de Primul Rãzboi
Mondial ºi Marea Unire din 1918.
În cadrul proiectului, participanþii
vor beneficia de activitãþi diverse:
ateliere interactive, proiecþii de film,
prezentare de corespondenþã etc.,
prin care, alãturi de bibliotecarii spe-
cialiºti, vor învãþa cum pot partici-
pa activ la aniversarea a 100 de ani
de momentele glorioase realizate în
anii 1917-1918.

Birou Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru

ºi Aristia Aman”

„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”„CRESC la bibliotecã”: Atelier de tehnica interviului – „Istoria de ieri, astãzi”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”

Aproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapteAproape 4.000 de craioveni au petrecut o noapte
la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”la Biblioteca „Aman”



Primii paºi ai carierei pentru o nouãPrimii paºi ai carierei pentru o nouãPrimii paºi ai carierei pentru o nouãPrimii paºi ai carierei pentru o nouãPrimii paºi ai carierei pentru o nouã
generaþie de studenþi mediciniºtigeneraþie de studenþi mediciniºtigeneraþie de studenþi mediciniºtigeneraþie de studenþi mediciniºtigeneraþie de studenþi mediciniºti

Primii paºi ai carierei pentru o nouãPrimii paºi ai carierei pentru o nouãPrimii paºi ai carierei pentru o nouãPrimii paºi ai carierei pentru o nouãPrimii paºi ai carierei pentru o nouã
generaþie de studenþi mediciniºtigeneraþie de studenþi mediciniºtigeneraþie de studenþi mediciniºtigeneraþie de studenþi mediciniºtigeneraþie de studenþi mediciniºti

6 / cuvântul libertãþii marþi, 3 octombrie 2017educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

Despre emoþia inerentã a unui
nou început a vorbit în discursul
sãu ºi rectorul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craio-
va, prof. univ. dr. Ion Rogovea-
nu.  “Lumea academicã sãrbãto-
reºte, astãzi, plinã de emoþie des-
chiderea unui nou an universitar.
Aºa începe sã se scrie istoria de-
venirii profesionale a studenþilor
care, peste ani, vor deveni me-
dici. Este o misiune grea ºi pen-
tru noi, cadrele universitare, ace-
ea de a ne ridica la înãlþimea aº-
teptãrilor unor tineri plini de en-
tuziasm. Este începutul acestui

 Cadre didactice, copii, pãrinþi ºi
bunici ai acestora, invitaþi au partici-
pat, ieri, la inaugurarea primul an ,
dupã noile normative, a Programu-
lui „ªcoala dupã ºcoalã”. De mai
mulþi ani, unitatea de învãþãmânt
practica astfel de activitãþi, prin con-
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Universitatea de Medicinã ºi Farma-
cie (UMF) din Craiova ºi-a deschis, ieri,
porþile pentru o nouã generaþie de stu-
denþi care acum fac primii paºi spre o
carierã de medic, farmacist, asistent sau
medic dentist. Deschiderea anului uni-
versitar pentru mediciniºti a avut loc,
conform tradiþiei, în Aula Magna din

corpul de clãdire aflat în imediata apro-
piere a Spitalului Judeþean din Craio-
va. Sala a fost plinã cu studenþi, profe-
sori ºi medici care au þinut sã fie pre-
zenþi la emoþionantul moment al intonã-
rii imnului „Gaudeamus Igitur”, în tim-
pul cãruia toþi participanþii s-au ridi-
cat în picioare.

dificil parcurs profesional pe
care l-au strãbutat de-a lungul
timpului 47 de generaþii de stu-
denþi. Mulþi dintre absolvenþii
noºtri ne reprezintã cu succes în
spitale din Uniunea Europeanã ºi
din întreaga lume. ªtim cã doar
împreunã putem reuºi, numai for-
mând o echipã putem ajunge la
destinaþia propusã – excelenþa.
Noi, profesorii, suntem aici pen-
tru a oferi întreaga noastrã ex-
perienþã”, le-a spus studenþilor ºi
cadrelor universitare, rectorul
Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova.

686 de „boboci”
Anul acesta, instituþia de învã-

þãmânt superior medical din Cra-
iova are, în anul I de studiu, 686
de studenþi care au concurat, în
varã, pentru locurile la buget ºi
taxã. Cei mai mulþi, 289 de bo-
boci, sunt la Facultatea de Medi-
cinã (209 admiºi la buget ºi 80
admiºi la învãþãmântul cu taxã),
dar ºi la alte specializãri: 74 la
Medicinã Dentarã (34 admiºi la
buget ºi 40 admiºi la învãþãmân-
tul cu taxã), 45 la Tehnicã Denta-
rã (9 admiºi la buget ºi 36 admiºi
la învãþãmântul cu taxã), 99 la
Farmacie (29 admiºi la buget ºi
70 admiºi la învãþãmântul cu
taxã), 124 la Asistenþã medicalã
(29 admiºi la buget ºi 95 admiºi
la învãþãmântul cu taxã), 25 de
studenþi la specializarea Moaºe (14
admiºi la buget ºi 11 admiºi la în-
vãþãmântul cu taxã), 30 la Balneo-
Fiziokinetoterapie (19 admiºi la
buget ºi 11 admiºi la învãþãmân-
tul cu taxã).

Notele de admitere spun ºi ele
multe despre calitatea studenþilor
care au pãºit ieri în primul an de
studiu. La cele 209 de locuri la
buget de la Facultatea de Medici-
nã, ultima medie de admitere a fost
anul acesta 9,46, iar patru note au
fost de 9,96.

Spaþii de învãþãmânt moderne
În ultimii ani, spaþiile de învã-

þãmânt au fost modernizate în pro-
porþie de peste 90%, resursele
UMF fiind acum reorientate cãtre
întreþinere curentã, informatizare
ºi diversificarea activitãþilor de în-
vãþãmânt ºi de cercetare. Studenþii
mediciniºti beneficiazã de pregã-
tire la standarde europene, cu spa-
þii de locuit amenajate ºi nou mo-
bilate, de o cantinã renovatã, de
arii moderne de relaxare ºi pentru
activitãþi sportive, dar ºi de teh-
nologii informatice ºi sisteme de
documentare individualã.

În urma colaborãrilor cu alte
universitãþi cu profil medical din
strãinãtate, mobilitãþile studenþi-
lor, cadrelor didactice ºi a rezi-
denþilor în afara þãrii au crescut
anual. Ca în fiecare an, ºi de data
aceasta reprezentanþii UMF Cra-
iova spun cã se va acorda o aten-

þie deosebitã activitãþii ºtiinþifice
de cercetare, activitãþii didactice,
iar studenþii vor fi încurajaþi sã
obþinã performanþe pe plan naþi-
onal ºi internaþional. Acum, la în-
ceput de an universitar, studenþii
Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie sunt aºteptaþi cu o infras-
tructurã educaþionalã bine pusã
la punct.

Anul viitor UMF Craiova îm-
plineºte 20 de ani de la înfiinþa-
re. În 1970 lua fiinþã Facultatea
de Medicinã în cadrul Universi-
tãþii din Craiova. Înfiinþarea aces-
tei facultãþi a rãspuns unui mai
vechi deziderat care solicita for-
marea de specialiºti la Craiova.
Însã abia 28 de ani mai târziu Par-
lamentul României a înfiinþat prin
Legea nr. 119/05.06.1998 Univer-
sitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova prin desprindere de
Universitatea din Craiova.

RADU ILICEANU

La ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu”,
educaþia se predã ºi dupã orele de curs

 O zi cu totul specialã, ieri, la ªcoala Gimna-
zialã „Nicolae Romanescu” din Craiova: s-a in-
augurat Programul „ªcoala dupã ªcoalã”, dupã

noile metodologii emise de Ministerul Educa-
þiei Naþionale. Peste 50 de copii din clasele 0
– IV vor beneficia de acest proiect.

tribuþia cadrelor didactice, dar de
acum s-a intrat într-un cadru adec-
vat cerinþelor europene, iar pãrinþii
se aratã extrem de mulþumiþi. „Este
o zi cu totul deosebitã pentru noi.
Începem într-o nouã formulã
„ªcoala dupã ºcoalã”. Este rezulta-

tul unei munci depuse de colegii mei
ºi pãrinþi, dar nu puteam sã realizãm
acest proiect fãrã sprijinul partene-
rilor noºtri – Inspectoratul ªcolar
Judeþean dolj, Primãria Municipiului
Craiova, Consiliul Local Municipal
Craiova, ONG-uri. Avem toate au-
torizaþiile obþinute, iar copiii vor avea
parte de siguranþã. Sunt douã sãli
puse la dispoziþie pentru pregãtire,
plus o salã de mese. Sunt cadre di-
dactice specializate care vor lucra zil-
nic cu copiii ”, a precizat prof.  Tu-
dor Tudorache, director al ªcolii
Gimnaziale „Nicolae Romanescu”.
La deschidere a fost prezentã ºi
prof.  Monica Leontina Sunã, in-
spector general al ISJ Dolj, care a
menþionat: „Sunt bucuroasã sã fiu
prezentã aici ºi îmi doresc ca toate
proiectele avizate de noi sã meargã
în continuare, iar monitorizarea va
fi permanentã. Programul la care
asistãm reprezintã o formã prin care

se rãspunde ºi nevoilor pãrinþilor, fãrã
de care nu putem vorbi de astfel de
proiecte”. La rândul sãu,  Doru Câ-
plea, consilier local municipal ºi
membru al Consiliului de Adminis-
traþie al ºcolii, a specificat: „Am par-
ticipat la ºedinþele CA ºi am vãzut o
deschidere extraordinarã. Vom spri-
jini aceste proiecte ºi vom cãuta sã
alocãm fonduri pentru dezvoltare”.
Prof.  Alina Þacu, director al Pala-
tului Copiilor din Craiova, a spus :
„Sunt o fostã absolventã a acestei
ºcoli ºi am foarte multe emoþii. Când
mi s-a cerut sprijinul, nu am stat la
îndoialã sã-l ofer. Copiii vor avea
parte de ajutorul cadrelor noastre,
pe partea vocaþionalã, ºi oricând
vom fi aproape de ei”. Pãrinþii sunt

parte integrantã din acest proces,
astfel cã am luat pãrerea unora din-
tre ei. „Pentru mine este un suuces,
iar copilul, care este în clasa a II-a,
este în siguranþã. ªtiu cã-ºi poate
dezvolta abilitãþile ºi cã are dascãli
foarte buni” -  Constanþa Idita;
„Suntem de la clasa o în acest pro-
gram, acum suntem într-a doua, ºi
suntem foarte mulþumiþi. Este ne-
voie de asemenea proiecte, deoa-
rece copiii noºtri, având lângã ei
învãþãtori ºi profesori foarte bine
pregãtiþi, pot învãþa foarte multe”
-  Maria Surugiu. „ªcoala dupã
ºcoalã”, o ºansã în plus pentru co-
pii, iar la „Nicolae Romanescu” este
pusã, deja, în practicã.

CRISTI PÃTRU
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Ieri, în Sala Albastrã, a avut loc ceremonia
care a marcat deschiderea noul an universi-
tar la Universitatea din Craiova. Alãturi de
comunitatea academicã au onorat cu prezen-
þa: ministrul Muncii ºi al Justiþiei Sociale, Lia
Olguþa Vasilescu, vicepreºedintele Senatului
României, Claudiu Manda, prefectul Judeþu-

lui Dolj, Dan-Narcis Purcãrescu, preºedinte-
le Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
primarul municipiului Craiova, Mihail Geno-
iu, preºedinþi ai consiliilor judeþene din regiu-
nea Oltenia, reprezentanþi ai inspectoratelor
ºcolare judeþene din Oltenia ºi nu în ultimul
rând, ÎPS Irineu Popa, Mitropolit al Olteniei.
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Dupã deschiderea oficialã,
în Holul central, corul Filamo-
nicii Oltenia a susþinut un
concert dedicat debutului celui
de-al 71-lea an din istoria
Universitãþii din Craiova.

Au fost alãturi de Universi-
tatea din Craiova ºi reprezen-
taþi ai mediului socio-econo-
mic, împreunã cu care Uni-
versitatea din Craiova a
dezvoltat peste 200 de parte-
neriate în beneficul studenþilor
ºi al comunitãþii, precum:
Adient Johnson Controls, ADR
SV Oltenia, BCR, Bekaert
Slatina, BRD GSG (Regiunea
Oltenia), CEZ Distribuþie S.A.,
CS România, Cummins
Generator Technologies S.A.,
Electroputere S.A., Ford
România S.A., Hella România
S.R.L., Helpan S.R.L, ICMET
Craiova, Kautex Craiova,
Kirchoff Automotive România,
Netrom Software, Pirelli
Tyres România, Primaserv
S.R.L., Prysmian Cabluri ºi
Sisteme  S.A., Ralicri COM
S.R.L., Reloc S.A., Spiact
S.A., Cerealcom Dolj S.R.L.,
IPA CIFATT CRAIOVA, IAC
Balº, Softronic, Recon S.A.,
Qfort, C.S. Universitatea
Craiova. „Universitatea din
Craiova continuã programul
asumat, consolidându-ºi în
continuare statutul de lider
regional de cunoaºtere ºi
inovare, prin susþinerea
cercetãrii avansate, promova-
rea direcþiilor ºi grupurilor de
excelenþã, prin dezvoltarea
spiritului antreprenorial ºi a
unui sistem eficient de mana-
gement al activitãþilor ºi,
implicit, prin dezvoltarea
cercetãrii aplicative ºi tehnolo-
gice ºi extinderea parteneriate-
lor cu mediul ºtiinþific ºi
socio-economic, intern ºi
internaþional. Anul trecut am
fost preocupaþi de dezvoltarea
infrastructurii de cercetare.
Am extins într-o manierã fãrã
precedent parteneriatele
interne ºi internaþionale. Am
realizat totodatã o serie de
parteneriate strategice cu
agenþii economici din regiune.
Am promovat programele de
cercetare care sã rãspundã
cerinþelor pieþei pentru reteh-
nologizare, restructurare ºi
modernizare. Prin urmare,
anul 2017-2018 va fi anul în
care vom obþine rezultate ºi
mai bune„, a subliniat prof.u-
niv.dr Cezar Spânu, rectorul
Universitãþii din Craiova.

Lia Olguþa Vasilescu, ministrul Muncii ºi Justiþiei Sociale:
„Este al 5-lea an consecutiv de când particip la deschiderea anului

universitar la Universitatea din Craiova, astãzi ( n.r ieri) într-o altã
altã calitate. Pânã acum ca ºi primar am încercat sã îmbunãtãþesc
foarte mult relaþiile administraþiei locale cu Universitatea, în sensul
unei colaborãri reciproce ºi am reuºit sã facem împreunã foarte multe
lucruri. Mai exact, prin centrul de afaceri pe care l-am deschis în
Marea Britanie am reuºit sã stabilim mai multe parteneriate cu firme
din Marea Britanie ºi nu numai ºi mã bucur sã constat cã în conti-
nuare aceste relaþii se pãstreazã, pentru cã am înþeles cã sunt deja
firme din domeniul IT-ului care îºi doresc sã se aºeze la Craiova ºi
sperãm ca ºi aici sã avem un Hub aºa cum este la Cluj ºi vreau sã vã
felicit pentru faptul cã Universitatea din Craiova regleazã oferta edu-
caþionalã cu piaþa muncii, în sensul cã aþi mãrit numãrul de locuri la
Facultatea de Construcþii ºi la Facultatea de Informaticã, adicã, aco-
lo unde este cerinþã pe piaþa muncii”

Claudiu Manda, vicepreºedintele Senatului:
„Anul 2017 este un an important pentru Universitatea din Craiova

ºi doresc sã încep cu o urare: La mulþi ani, Universitatea din Craiova!
70 de ani de învãþãmânt universitar la Craiova, 70 de ani de învãþã-
mânt de calitatea, ani în care au fost creaþi specialiºti în diverse do-
menii, specilaliºti care au avut un rol decisiv în transformarea socie-
tãþii ºi economiei româneºti. Sunt mândru cã sunt absolvent al unei
instituþii care nu s-a abãtut niciodatã de la misiunea asumatã.

În toþi aceºti ani, Universitatea din Craiova ºi-a câºtigat recunoaºte-
rea ºi prestigiu în peisajul învãþãmântului superior românesc Anul vii-
tor vom celebra Centenarul Marii Uniri  ºi Craiova, prin Universitate,
va fi legatã de capitalele Marii Unirii ((Bucureºti, Alba-Iulia, Chiºinãu,
Cernãuþi)) printr-o „autostradã“ culturalã simbolicã, alãturi de Timi-
ºoara, Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu, Iaºi, Constanþa, recunoscându-se ast-
fel rolul istoric în pregãtirea ºi desfãºurarea actului de la 1 Decembrie
1918. Cultura a trecut de fiecare data mai repede de barierele birocra-
þiei ºi a construit mult mai repede drumuri ºi punþi de legãturã.

Îi felicit pe studenþii care au ales Universitatea din Craiova ºi le
spun sã profite de libertatea pe care o dobândesc odatã cu vârsta de
18 ani dar sã nu uite nici un moment motivul pentru care se aflã aici.
De modul în care ei se vor pregãti depinde viitorul României.”

Mihail Genoiu, primarul municipiului Craiova:
“Din calitatea de reprezentant al instituþiei care susþine excelenþa în

educaþie – sunt convins cã mulþi dintre liceenii premiaþi de Primãria
Craiova au devenit studenþii de elitã ai Universitãþii, cetãþeni cu care ne
mândrim, vã asigur de întreaga disponibilitate ºi implicare a Municipa-
litãþii în proiectele Universitãþii din Craiova. Fie cã vorbim de proiecte
ce ajutã tinerii absolvenþi sã-ºi gãseascã mai repede locul pe piaþa mun-
cii, fie cã ne referim la parteneriate strategice, noi, autoritãþile locale,
vom garanta ºi în continuare deschiderea ºi sprijinul în dezvoltarea
ideilor care dezvoltã Craiova ºi îi duc renumele mai departe…”

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
“Pentru judeþul Dolj, educaþia – prin calitatea sa ºi reputaþia spe-

cialiºtilor formaþi de-a lungul timpului – rãmâne unul dintre principa-
lii vectori de imagine ºi, în egalã mãsurã, un factor crucial pentru
viitoarea dezvoltare economicã ºi socialã a acestei zone, un element
indispensabil în ecuaþia unei evoluþii sãnãtoase ºi durabile. Adminis-
traþia doljeanã este permanent conectatã la aºteptãrile ºi necesitãþile
sistemului educaþional ºi ne onoreazã sã putem oferi susþinerea noas-
trã în acþiuni ºi iniþiative benefice acestui domeniu, aºa cum o atestã
ºi numeroasele colaborãri pentru organizarea unor manifestãri de înaltã

Dan Purcãrescu, prefectul judeþului Dolj:
“Sunt deosebit de onorat sã mã aflu astãzi alãturi de dumneavoas-

trã într-un moment foarte important în viaþa învãþãmântului superior
din Craiova – deschiderea unui nou an universitar. ªtiu cã cele douã
sesiuni de admitere au fost un real succes ºi în acest an, astfel cã
bobocilor din anul I doresc sã le adresez felicitãri pentru cã au ales sã
se formeze în cadrul Universitãþii din Craiova. De asemenea, tuturor
studenþilor le spun cã Universitatea din Craiova este locul în care se
formeazã specialiºti ºi se contureazã caractere ºi sunt absolut con-
vins cã dupã absolvire vor pleca de aici cu o pregãtire excelentã
pentru meseria pe care ºi-o vor alege”.
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Festivalul-concurs naþional de
interpretare muzicalã „Vreau sã
cânt!” este structurat pe douã sec-
þiuni – muzicã uºoarã ºi muzicã po-
pularã –, fiecare având patru cate-
gorii de vârstã: 6-9 ani, 10-13 ani,
14-17 ani ºi peste 18 ani.

La categoria muzicã uºoarã vor
fi prezentate în concurs douã piese,
la alegere: una în tempo rapid, cea-
laltã în tempo lent, din repertoriul

Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” anunþã începerea înscrierilor pen-
tru Festivalul-concurs naþional de inter-
pretare muzicalã „Vreau sã cânt!”, edi-
þia a XIII-a. Evenimentul îºi propune în-
curajarea tinerelor talente în domeniul
interpretãrii vocale, oferind copiilor ºi

tinerilor posibilitatea exprimãrii ar-
tistice, ºi se va desfãºura în zilele de 21
ºi 22 octombrie, în Aula „Buia” a Fa-
cultãþii de Agronomie din Craiova. Se
vor acorda premii în bani ºi diplome
pentru fiecare categorie muzicalã ºi de
vârstã.

românesc ºi internaþional, live, cu
negativ orchestral, pe suport digital.
La categoria muzicã popularã, fie-
care concurent va prezenta tot douã
piese, la alegere: una lentã, fãrã acom-
paniament (douã sau baladã) ºi o pie-
sã miºcatã, cu acompaniament (horã
sau sârbã). Juriul va þine cont de ca-
litãþi vocale, intonaþie, ritm, de þinuta
ºi miºcarea scenicã, precum ºi de in-
terpretare-muzicalitate.

Fiºa de înscriere împreunã cu o
copie a actului de identitate a parti-
cipantului ºi negativele pieselor vor
fi expediate pe adresa de e-mail tra-
dem@tradem.ro sau trimise prin
poºtã la adresa: Craiova, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” nr. 31,
pânã la data de 9 octombrie a.c.
(data poºtei) oeri vor fi depuse per-
sonal la aceeaºi adresã, cu menþiu-
nea pe plic «Pentru Festivalul-con-

curs „Vreau sã cânt!”», pânã la data
de 13 octombrie a.c., ora 16.00.
Taxa de participare este de 30 lei /
concurent ºi va putea fi achitatã or-
ganizatorilor în ziua desfãºurãrii con-
cursului.

Juriul concursului este format din
Renata Vari – sopranã, Opera Ro-
mânã Craiova; Elmira Sebat – con-
ferenþiar universitar dr. la Departa-
mentul de Arte al Facultãþii de Litere

a Universitãþii din Craiova; Angela
Rusu-Cheiþã – profesor la ªcoala
Terraveda, interpret de muzicã po-
pularã. Tuturor concurenþilor li se
vor acorda diplome de participare,
iar celor clasaþi pe primele trei locuri
– premii în bani ºi trofee: Premiul I
– 400 lei: Premiul al II-lea – 300 lei;
Premiul al III-lea – 200 lei.  De ase-
menea, se mai pot acorda menþiuni
ºi premii speciale.

Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” a lansat concursul de pro-
iecte pentru tineri regizori ºi sce-
nografi români, ajuns la cea de-a

Tinerii regizori ºi scenografi români, în competiþie pentru scena TNC

VIII-a ediþie. Data-limitã pentru
depunerea proiectelor este 10 de-
cembrie 2017 – transmise prin
poºtã la sediul teatrului sau pe e-

mail, la artistic@tncms.ro. ªi în
acest an, Naþionalul craiovean îºi
propune sã câºtige un pariu pe
care ºi l-a asumat de la prima edi-
þie, acela de a descoperi un tan-
dem de creatori, regizor-sceno-
graf, care sã propunã un specta-
col performant la nivel naþional.

Proiectul constã în prezentarea
scrisã a unei concepþii regizoral-
scenografice în vederea montãrii
unui spectacol la sala studio „Ion
D. Sîrbu” a TNC, în anul 2018,
la o datã ce va fi stabilitã de co-
mun acord. Regizorul ºi sceno-
graful trebuie sã fie absolvenþi de
studii superioare de specialitate,
în ultimii 5 ani. Textul proiectului
va avea la bazã o piesã româneas-
cã contemporanã, scrisã în ulti-

mii 10 ani ºi cu maximum opt
personaje. Sunt acceptate ºi dra-
matizãrile, dar numai dupã autori
români contemporani. Proiectul
nu este limitativ, numãrul de pa-
gini ºi forma acestuia sunt la libe-
ra iniþiativã a candidatului. Câºti-
gãtorul va fi anunþat la finalul lu-
nii ianuarie 2018.

Proiectele câºtigãtoare ale edi-
þiilor anterioare au fost: „Conu’
Leonida faþã cu reacþiunea” de
I.L. Caragiale, regia Diana Dra-
goº, scenografia Adriana Dinu-
lescu; „Photoshop”, text ºi re-
gie Catinca Drãgãnescu, sceno-
grafia Sorana Þopa; „Profu’ de
religie” de Mihaela Michailov,
regia ºi scenografia Bobi Pricop;
„Spargerea”, dupã nuvela „Jaf

armat” de Rãzvan Petrescu, re-
gia Dragoº Alexandru Muºoiu,
scenografia arh. Andreea Simo-
na Negrilã; „Exploziv” de Elise
Willk, regia Andrei Mãjeri, sce-
nografia Alexandra Panaite, ºi
„Sfârºit”, dramatizare de Oana
Hodade dupã proza lui Florin Lã-
zãrescu, regia Leta Popescu, sce-
nografia Gloria Gagu; „Cealaltã
þarã”, dupã romanele Hertei Mul-
ler „Omul este un mare fazan pe
lume” ºi „Cãlãtorie într-un pi-
cior”, scenariul dramatic ºi re-
gia Alexandru Istudor, scenogra-
fia Francesca-Antonia Cioancã.
„Monstrul Nisipurilor” de Csa-
ba Székely, regia Irina Crãiþã-
Mândrã, scenografia Cezarina
Iulia Popescu.

Muzeul Olteniei continuã seria manifes-
tãrilor înscrise în cadrul proiectului cultu-
ral-educativ „Muzeul – o ºcoalã altfel” cu
organizarea Conferinþei „Bazele astronomice
ale calendarelor ºi mãsurarea timpului”,
ce va consta în videoproiecþii susþinute de
lector univ. dr. Emil Marinescu de la Depar-
tamentul de Geografie din cadrul Facultãþii

de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova. Coor-
donat de muzeograf dr. Olivia Cioboiu, eve-
nimentul va avea loc mâine, 4 octombrie,
ora 15.00, la Secþia de ªtiinþele Naturii.

«Este o lecþie de astronomie vizând cro-
nologia astronomicã (matematicã), care stu-
diazã fenomenele astronomice ºi stabileºte
reperele fundamentale pentru normarea di-
verselor sisteme de mãsurare a timpului (evo-
luþia Soarelui pe boltã, succesiunea zi-noap-
te, fazele Lunii, succesiunea anotimpurilor
etc.), precum ºi sistemele calendaristice (ca-
lendare solare care se bazeazã pe rotaþia Pã-
mântului în jurul Soarelui, calendare lunare 
care se bazeazã pe rotaþia Lunii în jurul Pã-
mântului)», se precizeazã într-un comuni-
cat de presã al muzeului.

ªi-au anunþat participarea studenþii De-
partamentului de Geografie din cadrul Fa-
cultãþii de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova
ºi elevi ai Colegiului Tehnic „Costin D. Ne-
niþescu” (coord.: prof. Claudia Grigorescu)
ºi ai ªcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”
(coord.: prof. Mihaela Dinu). Evenimentul
coincide cu perioada în care se desfãºoarã
manifestãri cultural-educative dedicate Sãp-
tãmânii Mondiale a Spaþiului Cosmic (2-8
octombrie), sãrbãtoare internaþionalã a ºtiin-
þei ºi tehnologiei, a contribuþiilor acestora la
îmbunãtãþirea condiþiei umane.

Ateliere de muzicã ºi de creaþie popularã
pentru copiii din Centrul social „Best Life”

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj con-
tinuã parteneriatul cu Centrul social multi-
funcþional „Best Life” al Arhiepiscopiei Cra-
iovei ºi îi aºteaptã pe copii la atelierele de
muzicã ºi la cele de creaþie popularã. Ate-
lierele „Ca la þarã” ºi „Sã ne împrietenim cu
muzica” se vor desfãºura în perioada 6 oc-
tombrie – 8 decembrie, în fiecare zi de vi-
neri, în intervalul orar 14.00-16.00, la Ga-
leriile „Cromatic” ale CJCPCT Dolj.

Potrivit unui comunicat
de presã, în cadrul atelie-
rului „Ca la þarã” copiii vor
descoperi frumuseþea gos-
podãriei tradiþionale prin
materiale foto-video din
arhiva instituþiei ºi vor în-
cerca sã îi dea formã cu
ajutorul materialelor oferi-
te cu generozitate de na-
turã. Atelierul „Sã ne îm-
prietenim cu muzica” îi
familiarizeazã pe partici-
panþi cu pianul, le face cu-
noºtinþã cu notele muzica-
le, îi iniþiazã în teoria mu-
zicii ºi solfegiu. De aseme-

nea, în cadrul acestui atelier ei vor studia
ºi muzicã tradiþionalã.

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj a în-
ceput parteneriatul cu Centrul Social „Best
Life” în anul 2015, când, împreunã cu vo-
luntari ai Facultãþii de Litere din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova, a demarat proiectul
„Micul artist popular pe urmele bunicilor”,
care a mediat întâlnirea copiilor cu îndelet-
nicirile satului tradiþional.
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LUNI - 3  octombrie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
16:55 Starea zilei
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:20 România 9 (R)
01:50 Sport (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Imnul României

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Legendele dragonilor (R)
2015, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Azi despre mâine (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Legendele dragonilor
2015, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:50 Poate nu ºtiai
01:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 REVIZIE TEHNICA
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

08:05 Iubire ºi prietenie
09:40 Florence
11:30 Viaþa secretã a albinelor
13:20 Cartea iubirii
15:05 Invincibil
16:50 Maºina de bani
18:30 Afacerea Est
20:00 Ray Donovan
21:00 Urzeala tronurilor
22:55 Umbre
23:45 Suita paradisului
01:50 Hostel - Cãminul ororilor
03:25 Petrecerea burlacilor
04:50 Doar o rãsuflare
06:00 Cartea iubirii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 România, jos pãlãria!
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
02:00 Poveºti de groazã

americane
2011, SUA, Dramã, Horror,

Mister
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 O singurã privire (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Secrete în familie (R)
14:30 Silvana
15:30 Cine-i cine?
16:30 Dimineþi lângã tine
17:30 Inimi ratacite
19:00 O singura privire
21:00 Secrete in familie
22:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:45 Secrete în familie (R)
02:45 O singura privire (R)
04:15 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Dimineþi lângã tine (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Omul cu un pantof roºu

(R)
14:00 Despãrþiþi, dar împreunã

(R)
16:15 La bloc
18:30 Când spiritele se rãzbunã
20:30 The Grey: La limita

supravieþuirii
23:00 Asiguratorul
00:45 Rãzbunãtorii (R)
03:15 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Chefi la cuþite
23:00 Xtra Night Show
01:00 Prietenii de la 11 (R)
03:00 Acces direct
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:45 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
07:45 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Razboinicii imperiali
1986, Hong Kong, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Rãzboinicii imperiali (R)
1986, Hong Kong, Acþiune
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Cearta-n bucate
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
20:00 Teoria Big Bang
21:00 O familie modernã
22:00 Homeland: Reþeaua terorii
23:00 Nãscuþi Campioni Viena:

“Inamicul Romaniei” Samedov
(EXPLOZIV)

00:00 ªtiri Sport.ro
01:15 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA)
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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MARÞI - 4  octombrie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
16:55 Starea zilei
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:20 România 9 (R)
01:50 Adevãruri despre trecut

(R)
02:20 Interes general (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Legendele dragonilor (R)
2015, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Legendele dragonilor
2015, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Lumea e a mea
1952, SUA, Acþiune, Aventuri,

Istoric
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Se zice cã... (R)
02:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:20 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
03:10 Telejurnal TVR 2 (R)
04:00 Cap compas (R)
04:30 Ferma (R)
05:25 Naturã ºi sãnãtate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:50 Invincibil
09:35 Maºina de bani
11:15 Afacerea Est
12:40 Polul Nord
14:05 Trumbo
16:10 Aventura
18:05 Lungul drum al lui Billy

Lynn
20:00 Triplu X: Întoarcerea lui

Xander Cage
21:50 The Deuce
22:50 Când se rupe craca
00:35 Avertizarea 3
02:20 Orizont
03:55 Ana, mon amour
06:00 Polul Nord

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
02:00 Poveºti de groazã

americane
2011, SUA, Dramã, Horror,

Mister
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 O singurã privire (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Secrete în familie (R)
14:30 Silvana
15:30 Cine-i cine?
16:30 Dimineþi lângã tine
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 O singura privire
21:00 Secrete în familie
22:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Dimineþi lângã tine (R)
01:45 Secrete în familie (R)
02:45 O singurã privire (R)
04:15 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Dimineþi lângã tine (R)

07:45 Când spiritele se rãzbunã
(R)

09:45 Ce spun românii (R)
11:00 La bloc (R)
13:15 Ea este al 11-lea bãrbat

(R)
16:15 La bloc
18:30 Petrecere pentru Gillian
20:30 Bãrbaþi de onoare
23:00 Întâmplarea
00:45 Adele: Capitolele 1 ºi 2
04:00 Cine A.M.
05:30 Ea este al 11-lea bãrbat

(R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Marele Zid
21:15 Bãieþi de oraº
22:15 Cãlãtorie cu peripeþii
2008, SUA, Comedie
00:00 Xtra Night Show
01:00 Cãlãtorie cu peripeþii (R)
2008, SUA, Comedie
02:30 Observator (R)
03:15 Acces direct
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Patria mea eºti tu
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:45 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
07:45 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Cearta-n bucate
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
17:00 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
20:00 Teoria Big Bang
21:00 O familie modernã
22:00 Homeland: Reþeaua terorii
23:00 Da-i bataie! Local Kombat,

ep.28 (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Anunþul tãu!
U.J.C.C. Dolj, cu sediul în

Craiova str. Unirii nr. 50, închi-
riazã spaþii situate la aceeaºi
adresã, pretabile pentru sediu
de bancã, farmacie, cabinete
medicale, agenþie de turism ºi
alte activitãþi. Relaþii la telefon
0769016925 sau 0251/533830,
cât ºi la sediul firmei.

Primãria comunei Mãceºu de
Sus, judeþul Dolj, titular al proiec-
tului anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: ,, ALIMENTARE CU
APÃ ÎN SISTEM CENTRALIZAT
COMUNA MÃCEªU DE SUS, JU-
DEÞUL DOLJ, EXTINDERE
FRONT DE CAPTARE CU FORAJ
NR.2 ªI ADUCÞIUNE LA GOSPO-
DÃRIA DE APÃ. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Munici-
piul Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, ºi la sediul Primariei Mãceºu de
Sus. ªoseaua Principalã, nr.169,
judeþul Dolj,în zilele luni pânã joi
între orele 800-16 ºi vineri între orele
800 -1400. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Municipiul Craiova, str Petru
Rareº nr. 1.

OFERTE DE SERVICIU
S.C. ANGAJEAZÃ MUN-
CITORI NECALIFICAÞI
ÎN CRAIOVA. TELEFON:
0755/041.000.
Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
bloc, de douã ori pe
lunã, în Craiova. Tele-
fon: 0727/226.367.
Îngrijesc bãtrâni, fac
menaj. Telefon: 0767/
323.821.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 3
camere, semideco-
mandat, et. 2, îmbunã-
tãþit, Nanterre (Calea
Bucureºti), preþ 60.000
euro, negociabil. Tele-
fon: 0723/864.232.
Vând apartament 4
camere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, deco-
mandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire cen-
tralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã modestã
1300 mp, Leamna de
Sus, cadastru. Telefon:
0758/153.669.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comu-
na Bãrbãteºti - Gorj.
Telefon: 0722/943.220.

Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren agri-
col Gara Plaiul Vulcã-
neºti. Telefon: 0251/
548.870.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei stra-
da Carpenului cu gard
ºi cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termopa-
ne Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând teren intravilan Pia-
þa Chiriac 418 mp 250
E/mp negociabl ºi semi-
casã. Telefon: 0723/
013.004.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 3 octombrie 2017

   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:

ANUNÞ UMANITAR
Rebecca ªerban, o tânãrã talentatã ºi deosebitã

ce face foarte multe lucruri pentru varsta ei de 26
de ani, este dirijor în cadrul corului de la Facultatea
de Medicinã. A terminat facultatea de medicinã cu
bursã ºi note foarte mari. Acum este doctor pedia-
tru ºi doctorand la pediatrie în cadrul UMF. Fratele
ei, un bãiat foarte cuminte ºi serios în vârstã de 18
ani a fost diagnosticat în urmã cu ceva vreme cu tu-
moare pe creier. Au facut investigaþii ºi singurul loc
unde au gasit un doctor dispus sã îl opereze este în
Italia la un spital privat. Diagnosticul pus de me-
dici a fost urmatorul: dacã nu face operaþia, ºanse-
le sã moarã sunt foarte mari! Operaþia o sã aibã loc
pe 28 septembrie sau 10 octombrie ºi costã 32.000
euro (la care se adaugã restul de cheltuieli apãrute
în urma operaþiei). CAS-ul nu deconteazã ºi banii
le trebuie urgent pentru a plãti în avans operaþia.
Situaþia lor financiarã este modestã ºi nu îºi permit
sã susþinã integral costul acestei operaþii. Rugã-
mintea cãtre dumneavoastrã este dacã puteþi sã îi
sprijiniþi cu orice sumã de bani consideraþi. Mulþu-
mim pentru înþelegere, telefon: 0748817990.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând Maºinã de Epo-
cã IMS M 461, 1974 tip
armatã, carte identita-
te Târgoviºte. Telefon:
0736/728.876.
Vând Ford Export
1300 cm3, an fabrica-
þie 1988, carte identi-
tate, pentru  piese
(maºinã epocã) Târgo-
viºte, 500 Euro. Tele-
fon: 0736/728.876.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând  roþi Mercedes
spiþate, cu cauciucuri
cu tot. Telefon: 0762/
183.205.
Vând vin vechi butoi
stejar 300-400 l, puti-
nã stejar, 150-200 l,
premergãtor. Telefon:
0745/602.001.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub az-
bociment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei
ºi chiuvetã pentru bu-
cãtãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atctic,
aragaz cu 4 ochiuri.
Telefon: 0770/687.578.

Vând televizor color cu
telecomandã D 70 cm
în stare bunã - 100 lei,
sãpun de casã cu 5
lei/kg, covor persan
2.20/2 – 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând Titlu de proprie-
tate – pãdure 2,6 ha
comuna Brãdeºti -
Dolj. Telefon: 0770/
245.289.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând prosoape ºi ba-
tiste cusute manual
vechi 60-80 ani (arti-
zanat de valoare), di-
verse scule aºchietoa-
re noi. Telefon: 0351/
809.908.
Vând maºinã de cusut
electricã pentru piese.
Telefon: 0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã diversã Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând putinã de stejar,
600 litri. Telefon: 0764/
779.702.
Vând mobilier magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galanta-
re cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

Vând maºinã de scris
electricã, transforma-
tor 12, 24 Volþi, calo-
rifere fontã, piese Da-
cia noi, pantofi, ghe-
te, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, et. 1, îmbunã-
tãþit, vis-a-vis de Cra-
ioviþa Kaufland –Pen-
ny - lângã piaþã, cu si-
milar Brazdã, Calea
Bucureºti, Centru. Te-
lefon: 0723/692.884.
Schimb apartamennt 3
camere zona 1 Mai cu
garsonierã + diferenþa.
Telefon: 0741/467.645

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2
camere semidecoman-
date, et 4, mobilat ºi uti-
lat, bloc Femina. Tele-
fon: 0721/177.748.

Închiriez apartament
2 camere Valea Ro-
ºie. Telefon: 0771/
648.286.
Primesc fatã în gaz-
dã. Telefon: 0723/
623.717.
Închiriez camerã la
casã zona Bordei. Te-
lefon: 0752/641.487.
Închiriez camerã mo-
bilatã în apartament
Brazdã, pentru o fatã
elevã, studentã, sala-
riatã serioasã. Tele-
fon: 0749/797.940,
0758/433.143.

DIVERSE
Prof. pensionar meto-
dist dau meditaþii de
limba românã ºi fran-
cezã la orice nivel la
domiciliul elevului. Te-
lefon: 0744/474.400.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt

1. CFR Cluj 13 10 2 1 25-9 32
2. FCSB 13 8 4 1 22-8 28
3. Craiova 13 7 5 1 20-10 26
4. Astra 13 6 5 2 19-11 23
5. Botoºani 13 7 2 4 20-14 23
6. ACS Poli 13 5 3 5 12-14 18
7. Dinamo 13 5 2 6 18-15 17
8. Viitorul 13 5 2 6 15-13 17
9. Voluntari 12 4 3 5 13-15 15
10. CSMP Iaºi 13 3 6 4 14-20 15
11. Chiajna 12 3 2 7 12-16 11
12. Sepsi 13 3 1 9 10-24 10
13. Mediaº 13 2 3 8 7-23 9
14. Juventus 13 0 4 9 7-23 4

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

L i ga  I  -  e t apa  a  X I II - a
Gaz Metan – FC Botoºani 1-0

A marcat: Romeo 65.
ACS Poli – „U” Craiova 0-2

Au marcat: Martic 27, Burlacu 89.
Viitorul – CSMP Iaºi 5-2

Au marcat: Þucudean 15, 40, 43, 51, Chiþu 44 /
Platini 18. Jo 70.

Dinamo – Astra 1-1
Au marcat. Nemec 66 / Moise 82.

CFR Cluj – Juventus 2-0
Au marcat: Pãun 29, Culio 82 – pen.

Sepsi – FCSB 0-4
Au marcat: Tãnase 26 – aut. Gnohere 31 – pen-,

Ghinga 35, D. Benzar 75.
Meciul FC Voluntari – Chiajna s-a jucat asearã.

Reprezentanþii ªtiinþei, antreno-
rul Devis Mangia ºi preºeedintele
Marcel Popescu, au onorat des-
chiderea anului studenþesc la Fa-
cultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, iar tehnicianul italian a þi-
nut un discurs, vorbind în limba
românã. „Sunt onorat sã constat
personal ce reprezintã relaþia re-
cunoscutã în plan naþional ºi in-
ternaþional între Universitatea Cra-
iova ºi echipa de fotbal Universi-
tatea Craiova. Douã cuvinte em-
blematice pentru România: Uni-
versitatea ºi Craiova. ªi douã cu-
lori care fac cinste României: alb
ºi albastru. Voi, studenþii, vã veþi
perfecþiona în cadrul Universitãþii
din Craiova ºi veþi face practicã
alãturi de mine ºi de colegii mei la
Universitatea. Doresc tuturor un
an cu multe satisfacþii profesio-
nale ºi personale ºi vã transmit
încrederea mea cã Universitatea

Antrenorul italian a þinut un discurs în limba
românã studenþilor de la Facultatea de Educaþie

Fizicã ºi Sport

Rezultate: UT Dãbuleni - Flacã-
ra Moþãþei 2-0, Danubius Bechet - Jiul
Podari 2-2, U Craiova SA - Recolta
Ostroveni 4-1, Victoria Pleniþa - Pro-
gresul Bãileºti 1-4, Tractorul Cetate -
Dunãrea Calafat 2-5, Viitorul Cârcea

- Metropolitan Iºalniþa 2-5, Ajax Do-
broteºti - Progresul Segarcea 1-5.
Clasament: 1. U Craiova SA 24p,

2. Jiul Podari 19p, 3. Progresul Se-
garcea 16p, 4. Dunãrea Calafat 16p,
5. Danubius Bechet 16p, 6. Progre-

sul Bãileºti 14p, 7. Viitorul Cârcea 10p,
8. Metropolitan Iºalniþa 9p, 9. Trac-
torul Cetate 9p, 10. Flacãra Moþãþei
9p, 11. UT Dãbuleni 8p, 12. Recolta
Ostroveni 4p, 13. Victoria Pleniþa 4p,
14. Ajax Dobroteºti 4p.

Liga a IVLiga a IVLiga a IVLiga a IVLiga a IV-a Dolj, etapa a 8-a-a Dolj, etapa a 8-a-a Dolj, etapa a 8-a-a Dolj, etapa a 8-a-a Dolj, etapa a 8-a

Seria I: Avântul Rast - Unirea Vela
2-1, Viitorul Afumaþi - Recolta Urzi-
cuþa 7-1, Vânãtorul Desa - Spicul
Unirea 5-1, Viitorul Dobridor - Voinþa
Caraula 6-0, Viitorul Ciupercenii Noi
- Recolta Seaca de Câmp 5-2, Fulge-
rul Maglavit - Recolta Cioroiaºi 8-1.
Clasament: 1. Vânãtorul Desa

18p, 2. Fulgerul Maglavit 15p, 3.
Vulturul Catane 12p, 4. Viitorul Afu-
maþi 9p, 5. Viitorul Ciupercenii Noi
9p, 6. Spicul Unirea 9p, 7. Avântul
Rast 7p, 8. Voinþa Caraula 6p, 9. Uni-
rea Vela 6p, 10. Recolta Seaca de
Câmp 5p, 11. Viitorul Dobridor 4p,
12. Recolta Urzicuþa 1p, 12. Recolta
Cioroiaºi 1p, 14. Viitorul Vârtop 0p.

Seria II: Aktiv Padea - ªtiinþa
2016 Craiova 2-6, Avântul Dobreºti
- Inter Secui 1-3, Voinþa Belcin -
ªtiinþa Calopãr 0-3, Jiul Podari II -
Prietenia Craiova 1-2, Fulgerul În-
torsura - Progresul Cerãt 0-3, Viito-
rul Þuglui - Triumf Bârca 2-3, Viito-
rul Mãceºu de Sus - Viitorul Giurgi-
þa 4-2, Recolta Mãceºu de Jos -
ªtiinþa Malu Mare 10-3.
Clasament: 1. Progresul Cerãt

18p, 2. Recolta Mãceºu de Jos 16p,
3. ªtiinþa Calopãr 16p,  4. Inter Se-
cui 13p, 5. Triumf Bârca 13p, 6.
Viitorul Giurgiþa 13p, 7. Prietenia
Craiova 12p, 8. Viitorul Mãceºu de
Sus 12p, 9. ªtiinþa 2016 Craiova 12p,
10. Viitorul Þuglui 7p, 11. Fulgerul
Întorsura 4p, 12. Voinþa Belcin 3p,
13. Jiul Podari II 1p, 14. Avântul
Dobreºti 0p, 15. Aktiv Padea 0p, 16.
ªtiinþa Malu Mare 0p.

Seria III: Avântul Daneþi - AS
Rojiºte 3-1, Fulgerul Mârºani - Vii-
torul Teasc 5-2, ªtiinþa Celaru - Vic-
toria Cãlãraºi 9-2, City Leu - Con-
structorul 2012 Craiova 0-1,  Pro-
gresul Castranova - Viitorul II Câr-
cea 3-0, Unirea Tâmbureºti - Uni-
rea Amãrãºtii de Jos 0-1, Energia
Radomir - Voinþa Puþuri 3-2, To-
rentul Secui - Progresul Amãrãºtii
de Sus 2-3.
Clasament: 1. Progresul Amãrãº-

tii de Sus 18p, 2. Unirea Amãrãºtii
de Jos 16p, 3. ªtiinþa Celaru 15p, 4.
AS Rojiºte 15p, 5. Fulgerul Mârºani
13p, 6. Avântul Daneþi 13p, 7. Pro-
gresul Castranova 9p, 8. City Leu

7p,  9. Constructorul 2012 Craiova
7p, 10. Energia Radomir 6p, 11.
Unirea Tâmbureºti 6p, 12. Viitorul
Teasc 4p, 11. Viitorul II Cârcea 3p,
14. Victoria Cãlãraºi 3p, 15. Voinþa
Puþuri 1p, 16. Torentul Secui 0p.

Seria IV: Viitorul Coºoveni -
ªarja Robãneºti 6-1, Viitorul Coþo-
fenii din Dos - AS Scãeºti 2-1, Avân-
tul Pieleºti - Progresul Mischii 5-0,
CSO II Filiaºi - Vulturul Cernãteºti
5-1, Voinþa Raznic - CS Sopot 6-2,
Viitorul Ghindeni - Flacãra Drãgo-
teºti 4-1, Betis Craiova -  Jiul Breas-
ta 4-2, Viitorul Valea Fântânilor -
Sporting Seaca de Pãdure 7-1.
Clasament: 1. CSO II Filiaºi 15p,

2. Viitorul Coþofenii din Dos 15p, 3.
Viitorul Valea Fântânilor 13p, 4. Vii-
torul Coºoveni 12p, 5. Progresul
Mischii 12p, 6. Voinþa Raznic 11p,
7. CS Sopot 9p, 8. Avântul Pieleºti
9p, 9. Viitorul Ghindeni 8p, 10. Be-
tis Craiova 8p, 11. Jiul Breasta 7p,
12. AS Scãeºti 6p, 13. Vulturul Cer-
nãteºti 6p, 14. Flacãra Drãgoteºti 4p,
15. Sporting Seaca de Pãdure 2p,
16. ªarja Robãneºti 1p.

Liga a VLiga a VLiga a VLiga a VLiga a V-a Dolj, etapa a 6-a-a Dolj, etapa a 6-a-a Dolj, etapa a 6-a-a Dolj, etapa a 6-a-a Dolj, etapa a 6-a

Echipa a doua a Universitãþii Cra-
iova a remizat, scor 0-0, cu penulti-
ma clasatã, Internaþional Bãleºti, în
etapa a 6-a a seriei C4. Alb-albaºtrii
rãmân ºi dupã etapa a ºasea pe locul
al doilea, cu 14 puncte, la 4 puncte
de liderul CS ªirineasa. Corneliu Pa-
purã a început cu: L. Popescu - Tro-
can, Ion, Popov, Petre - Constantin,

Puºtii lui Papurã s-au îndepãrtat de liderPuºtii lui Papurã s-au îndepãrtat de liderPuºtii lui Papurã s-au îndepãrtat de liderPuºtii lui Papurã s-au îndepãrtat de liderPuºtii lui Papurã s-au îndepãrtat de lider
Enache, Buzan - Frãsineanu, Al.
Popescu, Mihãilã, iar pe parcurs au
intrat ºi: Þoiu, Iuga, Dinu ºi Trancã.
În etapa a ºaptea, satelitul ªtiinþei va
întâlni pe teren propriu ocupanta lo-
cului 10, Cetate Deva.

ªi cealaltã echipã doljeanã din se-
ria C4, ACSO Filiaºi, a remizat în
runda a 6-a, 1-1 pe teren propriu cu

CNP Timiºoara. Echipa lui Victor
Naicu este pe locul 7, cu 8 puncte,
iar astãzi, de la ora 14.30, joacã me-
ciul din etapa a patra a Cupei Româ-
niei, pe stadionul „Chimia” de la Iºal-
niþa, cu FC Argeº, formaþie de eºa-
lon secund. În cazul în care se va
califica, echipa din Filiaºi ar întâlni o
formaþie din Liga I Betano.

din Craiova este imaginea acade-
micã a performanþei sportive na-
þionale ºi internaþionale” a fost
speech-ul antrenorului ªtiinþei.
Marcel Popescu a spus: „Vã aflaþi
la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, vã aflaþi sub umbrela celui
mai mare club din provincie. Un
club care a dat campioni Româ-
niei. În toþi anii de existenþã, Uni-
versitatea Craiova care la toate ra-
murile sportive a pus Craiova pe
harta României ºi a Europei, a fã-
cut ca oraºul nostru prin sport sã
strãluceascã. Sunt onorat sã fiu
lângã campioni olimpici, mondiali,
lângã un vicecampion european
care astãzi este antrenorul ªtiin-
þei, Devis Mangia. Sunt onorat ºi
fericit cã am aceastã ocazie sã vã
privesc ºi sã ºtiu cã generaþia care
de mâine va începe cursurile este
o generaþie care va avea o ºansã
unicã: profesori minunaþi, aspira-

þii ºi modele. Vã doresc un an ºco-
lar extraordinar!”. La ceremonia
de deschidere au fost prezenþi ºi
antrenorul echipei de volei mas-
culin SCMU Craiova, Dan Pascu,
antrenorul echipei de handbal fe-
minin SCM Craiova, Bogdan Bur-
cea, dar ºi campioana olimpicã la
scrimã, Ana Maria Popescu. Ciry
Mayer a interpretat imnul ªtiinþei,
acompaniat de cei prezenþi.

Derby-ul ªtiinþei cu FCSB
se disputã pe 29 octombrie

LPF a anunþat programul eta-
pelor 15 ºi 16 din Liga I Betano,
iar derby-ul Universitatea Craio-
va – FCSB, din runda a 16-a, a
fost programat duminicã, 29 oc-
tombrie, de la ora 20.45. Cel mai
probabil partida se va disputa pe
noua arenã a Craiovei. Partida din
etapa a 15-a, Concordia Chiajna
– Universitatea Craiova, a fost
programatã vineri, 20 octombrie,
de la ora 20.45. Pânã atunci,
ªtiinþa începe returul Ligii I sâm-
bãtã, 14 octombrie, în deplasa-
re, cu CSMP Iaºi.
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