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Deschiderea anului universitar
la Facultatea de Drept, sub
aura aniversãrii a 30 de ani
de învãþãmânt juridic local

Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, rector al UMF Craiova :

rinþi au þinut sã fie prezenþi la începutul unui nou an academic, la una dintre instituþiile de elitã ale învãþãmântului superior craiovean ºi naþional,
mai ales în domeniul medical. În

2020, se vor împlini 50 de ani de la
înfiinþarea Facultãþii de Medicinã, la
Craiova, iar mesajul rectorului UMF,
prof.univ.dr. Ion Rogoveanu, tocmai
pe acest segment s-a axat.
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Ieri, „Aula Magna” a Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
a fost arhiplinã, la deschiderea oficialã
a noului an universitar. ªi „boboci”,
ºi din ani mai mari, profesori ºi pã-
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„1 octombrie are o semnificaþie aparte,
fiind începutul unei noi perioade de studiu”
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Grandioasã paradã militarã la Beijing!
Beijingul a oferit, ieri, cu ocazia celei de-a 70-a aniversãri a Republicii Populare Chineze, o veritabilã demonstraþie de forþã: 15000 de militari, rachete
distrugãtoare, bombardiere moderne,
drone ultra-rapide sau ascunse, sute de
tancuri, avioane de luptã sofisticate, au
defilat, în faþa conducãtorilor þãrii, aflat
la balconul de la Poarta Tiananmen. Defilarea militarã de ieri a ilustrat sugestiv
modernizarea armatei, doritã de Xi Jinping, care urmeazã sã atingã „un nivel
de clasã mondialã”, pânã în 2049,
când se va celebra centenarul Republicii Populare. Câteva caracteristici relevate de analiºti militari: dronele WZ8
sunt capabile sã colecteze informaþii, pe
port-avioane, înaintea lansãrii de rachete balistice anti-nave, iar rachetele balistice intercontinentale – imensele D741 de 200 metri lungime – au potenþial
de a atinge orice punct al SUA, putându-se duce pânã la 14.000 km. China a
prezentat, ieri, o nouã versiune de bombardier strategic H6N, capabil sã împiedice armele atomice, cât mai departe de teritoriul chinez. Rachetele balistice mare-sol JL2, trase de pe submarine, pot atinge Alaska ºi vestul SUA.
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- Parlamentarii ºi-au
mãrit salariile ºi nouã, Popescule, ne-au micºorat
speranþele.

materialã distribuitã inegal, dar cu impact ce nu poate fi pus sub semnul întrebãrii începând cu 1978; stabilitatea
naþionalã; relaþiile internaþionale paºnice, pentru a stimula relaþiile comerciale. Când criza financiarã s-a prãvãlit
peste statele occidentale în 2008, una
dintre soluþii a fost sã se apeleze la rezervele uriaºe de valutã ale Chinei. Un
mesaj pe internet rezuma ultimii 70 de
ani astfel: 1949 – numai socialismul
poate salva China; 1979 – numai capitalismul poate schimba China; 1989
– numai China poate salva socialismul dupã prãbuºirea Uniunii Sovietice; 2009 – numai China poate salva
capitalismul. Societatea evolueazã repede ºi începe sã semene tot mai mult
cu o oalã sub presiune, unde reþelele de
socializare fac tot mai dificil controlul
partidului ºi restrângerea graniþelor libertãþii. La Hong Kong, contestaþiile prodemocraþie, dar ºi pro-China, au continuat în ultimele zile. Numai cã în repertoriul demonstraþiilor cocktailurile Molotov au fost înlocuite cu umbrele. China este o þarã despre care se vorbeºte în
lume, cu o economie puternicã, ameninþãtoare prin prezenþa ei pe toate pieþele.

Prof.univ.dr. Ion Rogoveanu, rector al UMF Craiova:

„1 octombrie are o semnificaþie aparte,
fiind începutul unei noi perioade de studiu”
Ieri, „Aula Magna” a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova a fost arhiplinã, la deschiderea oficialã a noului an
universitar. ªi „boboci”, ºi din ani mai mari, profesori ºi pãrinþi
au þinut sã fie prezenþi la începutul unui nou an academic, la
una dintre instituþiile de elitã ale învãþãmântului superior craiovean ºi naþional, mai ales în domeniul medical. În 2020, se
vor împlini 50 de ani de la înfiinþarea Facultãþii de Medicinã, la
Craiova, iar mesajul rectorului UMF, prof.univ.dr. Ion Rogoveanu, tocmai pe acest segment s-a axat.
cã tuturor cadrelor didactice ºi
pãrinþilor studenþilor: „Toate rezultatele obþinute în aceºti ani nu puteau avea loc fãrã cadrele didactice care au pregãtit studenþii. De
asemenea, numai mulþumiri pentru pãrinþii care i-au îndrumat pe
copii sã îºi continue cariera, dupã
liceu, la UMF Craiova. ªtim cu toþii
câte sacrificii au fost fãcute de-a
lungul anilor ”.

Roberta Vilãu
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MIRCEA CANÞÃR
Racheta de croazierã supersonicã
ºi fermitate politicã. Dar mai este ChiDF100 este capabilã sã neutralizeze
na un stat socialist, aºa cum susþin conport-avioane. Un star al defilãrii au fost
ducãtorii ei? Liderii chinezi se pot numi
rachetele DF17, capabile sã se deplacomuniºti, dar ce mai înseamnã asta
seze cu o vitezã de 7000 km pe orã. Cu
pentru ei? Cum pot adepþii comunistoate armele convenþionale prezentate,
mului sã privatizeze la o scarã uriaºã,
care atestã progresele industriei chinesã dea afarã muncitori, sã voteze legi
ze de apãrare, China nu este deocamde protejare a proprietãþii private, sã
datã egala SUA în tehnologie militarã.
accepte falimente prin care sunt cunosEa poate cel mult schimba decizia SUA
cute drepturile acþionarilor ºi sã ignore
de a interveni în Taiwan sau în Marea
drepturile angajaþilor? Partidul însãºi
Chinei meridionale. Beijingul a dorit ieri
rãmâne nereprezentativ pentru o mare
sã ofere faþeta „bunei sãnãtãþi” a þãrii,
parte a populaþiei, 75% din membri sãi
într-un moment în care analiºtii strãini
provenind din zonele urbane, în vreme
se întreabã dacã þara se aflã la vârsta
ce majoritatea populaþiei trãieºte în zomaturitãþii sau debutul senectuþii. Coanele rurale. Dupã ce a devenit secretarul general al PCCC, la sfârºitul anului
bitarea ineditã între puterea comunistã
2012, Xi Jinping a lansat o campanie
ºi economia cu vocaþie capitalistã nu
susþinutã împotriva corupþiei ºi de stiare precedent. Tentaþiile comparaþiei cu
mulare a cumpãtãrii, printre cadrele de
URSS, alt mare imperiu comunist, în
partid, cu scopul de a reîntinerii sisteprezent defunct, care în 1987 celebra
mul mono-partit, nu de a-l schimba. A
70 de ani de la Revoluþia din octominstituit ºi o campanie împotriva oficiabrie, pentru a se scufunda peste câþiva
lilor cu amante. Abuzurile arbitrare ale
ani, sunt de-a dreptul bizare. Similitupoliþiei ºi ale autoritãþilor rãmân însã
dini existã, între situaþia cunoscutã de
obiºnuite. La 70 de ani de la victoria
URSS ºi problemele actuale ale Repudin 1949, regimul de la Beijing poate
blicii Populare Chineze, dar ele sunt
pretinde cã are motive legitime, care îi
superflue. Socialismul cu trãsãturi chidau dreptul de a guverna: bunãstarea
nezeºti înseamnã deschiderea economiei

Amfiteatrul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova
a fost, ieri, arhiplin, studenþi din
toþi anii de studiu, pãrinþi ºi cadre
didactice þinând sã fie prezenþi la
deschiderea, oficialã, a noului an
universitar. A fost o ceremonie
scurtã, , dar concisã, iar cuvântul
de început al noului an academic
i-a aparþinut prof.univ.dr. Ion Rogoveanu, rector al UMF Craiova:
„An de an, 1 octombrie are o semnificaþie aparte, fiind începutul unei
noi perioade de studiu. Avem, aici,
la UMF, cei mai buni absolvenþi ai

ciclului liceal. În aceastã instituþie
se formeazã caractere, puse în
slujba salvãrii vieþilor omeneºti. În
2020, se vor aniversa 50 de ani de
la înfiinþarea Facultãþii de Medicinã la Craiova. Voi, cei care pãºiþi,
de astãzi, în anul I, faceþi parte din
generaþia semicentenarã a studiilor medicale superioare la Craiova
ºi trebuie sã duceþi mai departe tradiþia. Din aceastã facultate au ieºit
oameni de referinþã pentru oraº,
regiune ºi þarã. Suntem un standard al recunoaºterii competenþei”.
Acesta n-a uitat sã le mulþumeas-

Studenþii vorbesc

Studenþii care au fost, ieri, prezenþi, la Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie Craiova , la deschiderea anului universitar, erau plini de
voioºie ºi convinºi ºi totul va fi bine.
Dacã „bobocii” aveau emoþii, având
lângã ei pãrinþi ºi prieteni, cei din
anii mai „mari” au depãºit acest prag

ºi au fost de acord sã vorbeascã atât
cât se poate de deschis de anii petrecuþi la UMF Craiova. Roberta
Vilãu este în anul IV ºi îºi aduce
aminte de prima zi la UMF: „Parcã
ºi acum simt emoþiile când am pãºit, pentru prima datã, aici. Îi vãd pe
cei din anul I ºi mã simt ca ei. Pentru mine este o mândrie cã sunt la
UMF Craiova, deoarece am ºi voi
avea de învãþat de la toate cadrele
didactice”. La rândul sãu, Mihnea
Florescu, tot în anul IV, ne-a spus:
„Sunt de acord cu colega mea ºi ,
la fel, mã simt onorat cã sunt student aici. Au fost ºi vor fi ani de
experienþã”.
CRISTI PÃTRU
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Centrul Craiovei, hub pentru educaþie
Încã din luna august, 20 de tineri de la Liceul
“Voltaire”, coordonaþi de douã doamne profesoare,
au cãutat sã demonstreze comunitãþii din care fac
parte cã educaþia are puterea de a schimba vieþi.
Ei s-au înscris în Concursului naþional pentru
liceeni EUROSCOLA, ediþia a XII-a (2019-2020),
organizat de Biroul de Legãturã al Parlamentului
European în România (BLPE), în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN).

În acest sens, au demarat
o campanie de informare ºi
conºtientizare a rolului educaþiei în rândul publicului larg.
Pentru ca lucrurile sã capete
contur, ei s-au raportat la povestea de succes a lui Radu
Szekely, cunoscut pentru activitatea sa de consilier în Ministerul Educaþiei Naþionale,
de expert în educaþie la Comisia Europeanã ºi, nu în ultimul rând, de fondator al ªcolii Finlandeze din Sibiu. Numele proiectului de campanie
demarat de echipa Liceului

“Voltaire” este SUS (STEPPING UP SKILLS), aºa cã întregul concept graviteazã în
jurul ideii de înãlþare, de evoluþie prin cunoaºtere.

“Depinde de
Tineri”
Pânã acum, echipa de proiect a derulat o serie de activitãþi specifice, precum ateliere de teatru ºi marketing
media cu experþi facilitatori,
expoziþii de artã vizualã, sesiuni de informare sau partici-

pãri la evenimente precum:
“Puppets Occupy Street Festival Craiova” , “Street Delivery Craiova - poezia e în
stradã” ori dezbaterea legatã
de alegerea Craiovei drept capitala tineretului în România (
“Depinde de Tineri” ). Nu trebuie neglijatã nici implicarea
civicã a membrilor de proiect,
doveditã în acþiuni precum
“Let’s do it, România”) sau
programul “Biblioteca mobilã”, care pune la dispoziþia cetãþenilor cãrþi cu mesaje din
partea celor care fac gestul de
a renunþa la o operã care le-a
modelat personalitatea.

care au fost în permanenþã un
punct de sprijin pentru copii.
De asemenea, Comitetul reprezentativ al pãrinþilor de la
Liceul “Voltaire” a fãcut posibilã aceastã activitate, prin
implicarea necondiþionatã,
mulþi dintre pãrinþi desãvârºind coregrafia acestui moment. Însã, acþiunea nu ar fi
putut avea loc fãrã suportul
oferit de Primãria Municipiului Craiova, instituþie cunoscutã deja pentru modul în
care încurajeazã orice formã
creativã de manifestare ºi de
promovare a unor idei proeducaþie.

“Hai #SUS prin
învãþãturã!”

Eveniment de
amploare în
Parcul
„Nicolae
Romanescu”

Dar poate cã evenimentul
care a înregistrat cel mai mare
impact în rândul comunitãþii
a fost cel de ieri searã, când
aproximativ 120 de persoane
au participat la un flashmob
desfãºurat în centrul oraºului,
în Piaþa “Mihai Viteazul”, pentru a atrage astfel atenþia trecãtorilor asupra unei
forme de educaþie ce
suscitã tot mai mult
interesul: cea alternativã, prin miºcare ºi,
ulterior, prin interacþiune directã cu posibilii beneficiari ai educaþiei. Mesajul a fost cât
se poate de clar : “Hai
#SUS prin învãþãturã!”.
Timp de câteva minute, piaþa a fost ocupatã de tineri dinamici,
dornici sã îºi facã auzitã vocea, convinºi
fiind cã doar educaþia
are puterea de a modela destine. Trebuie
precizat faptul cã, la
buna desfãºurare a
acestui eveniment, au
contribuit atât colegii
celor 20 de elevi implicaþi în proiect, dar
ºi cadrele didactice,

În desfãºurãtorul activitãþilor acestei campanii, care va
înceta în a doua jumãtate a lunii octombrie, se aflã ºi un alt
eveniment de amploare, care

se va derula în Parcul “Nicolae Romanescu” din Craiova,
în data de 9 octombrie. Acþiunile tinerilor din echipa Euroscola “Voltaire”, atraºi fiind
de modul inedit în care au
gândit sã promoveze, în comunitatea din care fac parte,
beneficiile educaþiei, pot fi urmãrite pe site-ul liceului, pe
pagina de Facebook Liceul
”Voltaire”, dar ºi pe pagina de
Facebook ºi site-ul special
create pentru aceastã campanie, Euroscola Voltaire (https:/
/www.facebook.com/Liceul.Voltaire/). Având în vedere cã
este singurul echipaj din judeþul Dolj înscris în acest concurs, urãm tinerilor de la “Voltaire” mult succes, astfel încât sã se claseze pe primele
locuri, pentru a participa la
evenimentele “Ziua Euroscola”, organizate la Strasbourg
în anul 2020, când elevii vor
putea avea ocazia sa devinã,
pentru o zi, membri ai Parlamentului European.
MARGA BULUGEAN
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Primul club al pensionarilor, la Craiova
Primul club al pensionarilor din
Craiova a fost dat în folosinþã,
ieri, chiar de Ziua Persoanelor
Vârstnice. Pensionarii s-au bucurat de acest sediu, pe care ºi-l
doreau demult, iar autoritãþile ºi-

Pensionarii din Craiova au,
în sfârºit, un club al lor, acolo
unde îºi pot da întâlnire, socialiaza ºi relaxa. Clãdirea în
care funcþioneazã acest spaþiu
se aflã pe bulevardul „Nicolae
Titulescu”, lângã fostul sediu
al CEZ de la pasajul suprateran, ºi a fost datã în folosinþã
chiar ieri, de Ziua Persoanelor
Vârstnice, de cãtre primarul
Craiovei, Mihail Genoiu.
„Suntem oaspeþii primul
club al pensionarilor din Craiova, fiind, deci, prima datã
când Primãria Craiova organizeazã ºi pune la dispoziþie
acest club al persoanelor
vârstnice. Poate cã trebuia
fãcut mai demult, dar niciodatã nu e prea târziu. Nu ne
vom opri aici ºi le promitem
persoanelor vârstnice, celor
care sunt acum cu noi ºi celor care vor fi la manifestãrile
organizate de ziua lor, cã acþiunile în spiritul lor ºi al iubirii pe care o avem faþã de tot
ce înseamnã bãtrânii din Craiova vor continua, vom face
planuri în continuare pentru
alte lucruri frumoase care se
vor realiza”, le-a transmis primarul Mihail Genoiu pensio-

au luat angajamentul cã vor mai
amenaja ºi alte astfel de locuri în
cartierele oraºului, pentru ca tot
mai multe persoane vârstnice sã
aibã posibilitatea de a se întâlni,
socializa ºi relaxa.
Al doilea club
ar trebui amenajat
în Craioviþa Nouã

narilor care au participat la
inaugurarea clubului.

Pensionarii spun
cã aºteaptau acest
sediu de 10 ani

Pensionarii s-au bucurat de
acest club, cu atât mai mult cu
cât aceºtia spun cã au fãcut
multe diligenþe pe lângã autoritãþi pentru a se realiza. Marian Trifan, preºedintele Asociaþiei Pensionarilor Civili „Mihai
Viteazul” le-a reamintit autoritãþilor cã a fãcut numeroase interpelãri în CL, pe acest subiect, iar pentru a convinge municipalitatea s-a documentat
cum au procedat ºi alte oraºe
mari din þarã.
„De 10 ani am încercat sã
fac acest lucru ºi am reuºit.
Am avut multe interpelãri în
CL ºi am cerut sã avem ºi noi
un club pentru pensionari. Am
reuºit sã conving autoritãþile
sã-l facã, aducând documentaþia de la Cluj, acolo unde sunt
opt astfel de cluburi. Nu vorbesc de municipiul Constanþa,
care are 14 cluburi, sau de
Bucureºti, dar noi am început
cu începutul”, a spus Marian
Trifan.

Numai în asociaþia acestuia
sunt înscriºi 4.000 de pensionari, clubul fiind, prin urmare, prea mic, dar autoritãþile au
promis cã vor mai amenaja alte
sedii de acest gen ºi în cartierele oraºului. „Vã promit cã
nu ne vom opri aici, cã este
doar un început, primul pas.
Mai sunt multe de fãcut ºi la
clãdirea aceasta ºi în alte locuri, dar, aºa cum am spart
gheaþa ºi cu organizarea Zilei
Persoanelor Vârstnice, pe care
înainte ºi-o organizau dânºii,
iar de doi ani o organizãm noi,
aºa este primul pas ºi cu cluburile pentru pensionari”, a
promis edilul Craiovei.
Marian Trifan spune cã al
doilea club va trebui sã fie amenajat în cartierul Craioviþa
Nouã, fiindcã acolo sunt majoritatea pensionarilor. „Cluburile acestea sunt o manã cereascã pentru pensionari. Sofocle a spus cã pensionarii nu
sunt bãtrâni, ci vârsta este plinã de amintiri. Eu aº vrea ca,
în acest club, sã mai facem ºi
alte lucruri, cursuri de calculatoare, mese rotunde ºi colocvii, întâlniri cu administraþia
publicã localã, nu numai primãria, ci ºi prefectura ºi consiliul judeþean. Mulþi cred cã,
dacã am ieºit la pensie, nu ne
mai bagã nimeni în seamã, dar
nu este adevãrat!”, a spus
Marian Trifan.

Amenajãrile
au costat 20.000
de lei

Clubul Pensionarilor a fost
amenajat ºi dotat de municipalitate, prin Direcþia de Asistenþã Socialã a Primãriei Cra-

iova, cheltuielile ridicându-se,
potrivit autoritãþilor, la suma
de 20.000 de lei. Noul sediu
dispune de mobilier, o bibliotecã, o videotecã ºi un televizor, precum ºi multe jocuri pe
care pensionarii sã le foloseascã la petrecerea timpului liber.
„Sã aveþi grijã de acest club
ºi sã-mi faceþi un raport cu
campionatul de table, ºah,
remi. Trebuie sã ºtiþi cã, în
acest club, ajung numai cei
care au noroc, pentru cã alþii
s-ar putea sã nu ajungã!”, a
glumit primarul Craiovei cu
noii locatari. Pensionarii i-au
urat ºi ei edilului Craiovei sã
aibã un mandat lung, care sã-i
asigure ieºirea la pensie ºi un
loc în clubul lor. „Noi vã dorim sã ieºiþi la pensie de la primãrie ºi sã veniþi la noi, în
club!”.
Clubul Pensionarilor este
deschis de luni ºi pânã vineri,
între orele 10.00 ºi 14.00, capacitatea fiind de 20 de persoane pe orã.

Pensionarii,
sãrbãtoriþi cum se
cuvine, la Craiova

De Ziua Persoanelor
Vârstnice, pensionarii din

Craiova au fost invitaþi, asearã, ºi la un concert de bijuterii muzicale, care a fost oferit în sala de spectacole a Filarmonicii Oltenia. În partea
a doua a concertului, spectatorii au putut sã asculte
melodii populare dintre cele
mai îndrãgite, oferite de Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase”, alãturi de soliºtii sãi,
Constantin Enceanu, Ciri Mayer, Lavinia Bîrsoghe. Conducerea muzicalã este asiguratã
Cristi Pîrlea, iar coregrafia este
semnatã de Ionel Garoafã.
Persoanele cu vârsta de
peste 60 de ani sunt aºteptate, în zilele de 4, 5 ºi 6 octombrie, între orele 10.00 –
20.00, pentru a se putea bucura de bazinele cu apã ºi locurile de relaxare de la Water
Park. Autoritãþile precizeazã
cã intrarea va fi gratuitã pentru seniori, pe baza cãrþii de
identitate.
De un program special vor
beneficia, în perioada 7-8 octombrie ºi seniorii care sunt
gãzduiþi de Cãminul pentru
persoane vârstnice de pe strada „Tabaci”. Pentru 45 dintre
aceºtia, conducerea Cãminului organizeazã o excursie la
mânãstirile din judeþul Gorj.

miercuri, 2 octombrie 2019

educaþie

cuvântul libertãþii / 5
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Deschiderea anului universitar la Facultatea de Drept,
sub aura aniversãrii a 30 de ani de învãþãmânt juridic local
Anul universitar 2019-2020 a fost
deschis ieri, 1 ctombrie, în Aula Magna a Facultãþii de Drept din Craiova,
sub aura aniversãrii a treizeci de ani
de învãþãmânt juridic local. „Redobândirea încrederii cetãþenilor în actul
de justiþie este posibilã doar în mãsura în care este însoþitã ºi de o creºtere a asumãrii rolului juristului. Juriºtii trebuie sã-ºi creeze proprii anti-

corpi. Juristul este cel care trebuie sã
susþinã valorile democratice. Meritocraþia, idealul în jurul cãruia orbiteazã, de fapt, întregul discurs al activistului civic sau politic, este singura
cale corectã pe care o putem urma. Pasivitatea ºi resemnarea nu ne pot caracteriza. Juristul trebuie sa redevinã om al cetãþii”, a subliniar prof.
univ. dr Lucian Sãuleanu.

te de întreaga noastrã deschidere colegialã”, a precizat prof.univ.dr Sevastian Cercel, decanul
Facultãþii de Drept.

Festivitatea a început, conform tradiþiei, cu imnul Gaudeamus Igitur, urmat de cuvântul de
început de an al Decanului Facultãþii de Drept. Prof.univ.dr
Sevastian Cercel le-a urat bun
venit noilor studenþi ºi a subliniat dimensiunea aniversarã a
acestui an, vorbind despre evoluþia instituþiei de-a lungul celor
trei decenii de la punerea bazelor
educaþiei juridice universitare

craiovene, de la emoþiile ºi entuziasmul începutului la implicarea
consistentã care denotã maturitate ºi responsabilitate. „Facultatea de Drept din Craiova are,
astãzi, o ofertã educaþionalã amplã, profesori dedicaþi misiunii pe
care ºi-au asumat-o ºi o bazã
materialã excelentã. Intraþi întrun mediu academic pretenþios,
dar prietenos. Vã urez mult succes ºi vã asigur cã veþi avea par-

„Activismul juridic,
o reinventare
necesarã”

Tot ieri au fost menþionat ºi
seria evenimentelor importante
care marcheazã anul universitar
2019-2020: Conferinþa Internaþionalã Bienalã, care va avea loc
în luna noiembrie, ºi desfãºurarea la Craiova a Hexagonului
Facultãþilor de Drept în luna
aprilie 2020. Festivitatea a continuat cu mesajul studentei Cristina Voiculescu, cea dintâi admisã la examenul din acest an, ºi
cu alocuþiuni susþinute de notarul public Gheorghe Ciovicã,
preºedinte de onoare - Camera
Notarilor Publici Craiova, judecãtorul Ionel Grigorie - Curtea
de Apel Craiova, prof.univ.dr
Ion Turculeanu, vicepreºedinte
UNBR, executorul judecãtoresc
Dragoº Ivanovici - Camera Executorilor Judecãtoreºti Craiova,
ºi prof. univ. dr. Dan Claudiu
Dãniºor, directorul ªcolii Doctorale al Facultãþii de Drept. La
rândul sãu. prof. univ. dr. Lucian Sãuleanu, Decanul Baroului Dolj, a susþinut cursul inaugural cu tema „Activismul juridic, o reinventare necesarã”, „izvorâtã din frãmântãri desprinse
din viaþa de zi cu zi, trecute prin

filtrul juristului”, invitând auditoriul sã reflecteze la provocãrile
realitãþilor cotidiene. „Este o certitudine cã importanþa dreptului
în viaþa cotidianã a crescut.
Dreptul este mai complex ca
oricând ºi mai omniprezent ca
niciodatã. În România, parcã
mai mult ca oriunde. Asistãm la
o „juridicizare” a societãþii, în
care dezechilibrele sociale, economice, politice ne obligã din ce
în ce mai des sã recurgem la resorturile juridice, sã investigãm
bazele legale ale unor decizii
care ne influenþeazã viaþa, chiar
din postura de simpli indivizi.
Avalanºa de atacuri la adresa
justiþiei, de cele mai multe ori la
adãpostul libertãþii de exprima-

re, nu numai cã a afectat imaginea, ci a sãdit ºi neîncrederea
faþã de actorii vieþii juridice ºi
între actorii acestei vieþi. Efectele directe au fost diluarea autoritãþii ºi pierderea respectului
cuvenit celor care înfãptuiesc
justiþia. Cu uºurinþã s-a putut
constata intenþia de decredibilizare a justiþiei ºi actului de justiþie. Alimentarea constantã a mass
media cu informaþii din diferite
procese ºi dezbaterea zi de zi a
condus la o erodare a imaginii
actului de justiþie în sine ºi deformarea opiniei publice. Telejustiþia a creat confuzie cu privire
la rolul ºi locul justiþiei într-un
stat de drept...”, a subliniat
prof.univ.dr Lucian Sãuleanu.

Cea de-a treia ediþie a concursului „Lider European”
Reprezentanþa Comisiei Europene în România îi invitã pe
elevii din România sã se înscrie
la cea de-a treia ediþie a concursului Lider European. Astfel, se pot înscrie elevii de li-

ceu (clasele IX-XI), care doresc sã dezvolte proiecte în
domeniile social, cultural, economic ºi de mediu. Se va lucra
în echipe de 4 + 1 (patru elevi
ºi un profesor coordonator).

Modalitatea de înscrierem e una
foarte simplã : profesorul va înscrie echipa ºi va încãrca prezentarea proiectelor accesând
platforma. Termenul limitã este
8 noiembrie 2019, ora 23:59.
Cele mai bune opt proiecte vor
fi premiate, iar echipele clasate
pe primele trei locuri vor fi invitate sã le prezinte în faþa juriului, la Bucureºti. În plus, în
perioada 24- 27 septembrie,
echipa „Europa, casa noastrã”
va organiza 10 vizite în licee din
patru judeþe ale þãrii: Mehedinþi,
Gorj, Sibiu ºi Mureº. În cadrul
vizitelor, vor avea loc activitãþi
educaþionale ºi interactive pe
diverse teme legate de leadership ºi dezvoltare personalã.

Concursul Lider European îºi propune sã dezvolte abilitãþile de
leadership ºi de vorbit în public, spiritul de echipã ºi capacitatea de
lucra în beneficiul propriei comunitãþi. Face parte din campania educaþionalã pe teme europene „Europa, casa noastrã”, o iniþiativã susþinutã de Ministerul Educaþiei Naþionale.
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Anunþul tãu!
Cãminul Cultural al Comunei
Pieleºti, judeþul Dolj, anunþã scoaterea la concurs în data de 28.10.2019
a postului contractual de execuþie
vacant de Contabil 1A cu timp parþial
de 2 ore /zi în cadrul Cãminului Cultural al Comunei Pieleºti. Dosarele de
concurs se pot depune în termen de
10 zile de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial Partea a III a. Detaliile privind condiþiile de participare
ºi bibliografia de concurs se obþin de
la sediul Primãriei Comunei Pieleºti
sau la telefon 0251459545.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
8.00.
9.00 - 1
18.00.

PRESTÃRI SERVICII
SC Agrochimical Forest SRL executã lucrãri de construcþii a clãdirilor rezidenþiale ºi nerezidenþiale cu Automacara LIEBHERR de
40 T. Telefon: 0744/
365.326.
Echipã cu experienþã montãm þiglã metalicã tip Lindab,
jgheaburi ºi burlane
+ mansardãri, placãri polistiren. Rugãm seriozitate. Telefon: 0755/849.716.
ECHIPÃ CU EXPERIENÞÃ monteazã tablã tip LINDAB, jgheaburi,
burlane, dulgherie,
mansardãri, ºarpante, reparaþii orice fel de acoperiº,
cu posibilitate de
negociere. Seriozitate maximã, discount 20%. OFERIM CERTIFICAT
DE GARANÞIE.
Telefon: 0736/
998.990.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere, Brazdã 60.000 Euro. Telefon: 0722/240.480.
CASE

Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã Cioroiaºi + teren . telefon:
0765/ 152.614.
Vând urgent casã
nouã + teren zona
Damila (Cãpºunãrie) str. Lalelelor.
Telefon: 0723/
198.739; 0371/
353.350.
Amãrãºti de Jos
casã 5 camere,
bucãtãrie, baie,
pivniþã, 2000 mp,
vie. Telefon: 0725/
576.141.

Vând casã în comuna Calopãr, sat
Dîlga, din cãrãmidã, anexe gospodãreºti, beci, grãdinã cu vie, la strada
principalã, asfalt,
posibilitate racordare la apã. Telefon: 0770/900.833;
0351/410.383.
Vând casã nouã
P+M / 110 m amprenta Craiova,
Bordei, str. Carpenului, pomi
fructiferi, viþã de
vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând (schimb)
casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
TERENURI
URGENT teren
615 mp, Damila,
lângã case. Telefon: 0736/060.799.

Vând teren (locuri
de casã), Podari.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren zona
SC AVIOANE SA
CRAIOVA, suprafaþa 1,25 ha. Telefon: 0769/456.241,
0763/506.962.
Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti 20
km de Craiova sau
parteneri. Telefon:
0723/692.884.
Vând teren 1000
mp Cârcea, Drum
Expres Ford. Telefon: 0752/641.487.
5000 mp Gara Pieleºti lângã Fabrica
Q Fort Termopane.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400
mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt,
lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon
0251/438.440 ºi vino
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand la
cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
Vând teren intravilan
– 4200 mp la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
AUTO
Vând VW PASSAT
2005, model 2004,
1,9 TDI, 101 CP,
berlinã, argintie,
unic proprietar, întreþinutã, fãrã avarii, funcþioneazã impecabil, 227000
km reali, preþ 3100
Euro. Telefon:
0722/537.912.
Vând VW POLO11/2006, 1,4 TDI,
negu metalizat,
funcþioneazã impecabil, unic proprietar, 173.000 km
reali, preþ 2600
Euro. Telefon:
0722/537.912.

Vând OPEL CORSA - 450 Euro. Telefon: 0764/036.679.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând groapã suprapusã cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0770/304.207;
0351/654.907.
Urgent! Vând televizor Eurocolor
în stare bunã de
funcþionare. Plecãm în strãinãtate. Preþ negociabil. Telefon: 0351/
414.149.
Vând struguri pentru vin în comuna
Calopãr sat Dîlga,
butelie aragaz, pat
tip Divan. Telefon:
0351/410.383;
0770/900.833.

publicitate
Vând vitrinã frigorificã mezeluri 400
lei, negociabil ºi
ladã frigorificã 250 lei. Telefon:
0799/042.187.
Vând bibliotecã
lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã
12 persoane, 6
scaune, 1 birou, 1
maºinã de cusut
(Rusia), 2 seturi inox
(noi) crãtiþi - Italia, 2
undiþe de pescuit.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând cãruþ handicap, sobã teracotã,
schelã metalicã, pat
mecanic, polizor
2500 W. Telefon:
0760/588.581.
Vând în Iºalniþa,
prune, sãpun de
casã - 5 lei/kg, pompã KAMA cu sorb
rezervã. Telefon:
0770/303.445.
Vând televizor diagonala 37 cm,
cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen,
oglindã cristal 160/
80 cm. Telefon:
0752/236.667.
Vând cuptor cu microunde (Orion)
1800 W – 100 lei,
televizor cu tub color – 100 lei. Telefon: 0729/977.036.
Vând centralã termicã pe gaz Vaillant,
hotã pentru aragaz
(50x85), maºinã de
cusut electricã „IULIA” Telefon: 0728/
011.731.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
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COMUNA PLENIÞA ANUNÞÃ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITÃRII DE
EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU
PROIECTUL”MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN COMUNA PLENIÞA,
JUDEÞUL DOLJ” PROPUS A FI AMPLASAT IN
COMUNA PLENIÞA.
INFORMAÞIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS
POT FI CONSULTATE LA SEDIUL APM Dolj,
STRADA PETRU RAREª, NR. 1 ªI LA SEDIUL
PRIMARIEI PLENIÞA, STRADA TRAIAN, NR. 34
IN ZILELE DE LUNI PÂNÃ VINERI INTRE ORELE 8.00- 16.00 ªi VINERI INTRE ORELE 8.00- 14.00.
ObservaÞiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM DOLJ, strada Petru Rareº, nr. 1.

Vând cazan de aramã 50 litri, 2 uºi metalice jumãtate geam
ºi jumãtate tablã. Telefon: 0770/687.430.
Vând robot bucãtãrie nou, cu bol inox
cap 6,5 litri, televizor
BECKO- 37 cm.Telefon: 0752/236.667.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni, la
30 m de la poartã,
la dreapta. Telefon:
0767/054.227.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã,
discuri cu muzicã
diferitã. Telefon:
0251/427.583.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez pretabil firmã, deasupra Cinema Patria, apartament 2 camere
decomandat. Preþ
430 Euro. Telefon:
0722/240.480.
Închiriez garsonierã. Telefon: 0745/
936.321.
Închiriez 3 camere. Telefon: 0726/
273.026.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Universitatea Craiova a întors scorul cu Viitorul în
ultimul minut al primei reprize ºi pânã la final n-a
mai scãpat frâiele partidei

Universitatea Craiova – Viitorul Constanþa 3-1
Au marcat: Cicâldãu 44, Koljic 45, Bãlaºa 53 / Þâru 8.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 15.000.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 6 – Martic 6, Bãlaºa
7, Acka 6, Vãtãjelu 6 – Mateiu 6, Cicâldãu 7, Bancu 6 –
Niþu 5 (25 Koljic) 8, Ivan 6 (87 Fortes), Baiaram 6 (77
Baicu). Antrenor: Victor Piþurcã. Rezerve: L. Popescu –
Tiago Ferreira, Ivanov, Bãrbuþ.
Viitorul Constanþa: Cãbuz 4 – Boboc 5, Þâru 7, Artean
5, de Nooijer 5 – Achim 5 (65 Iacob) 5, A. Ciobanu 6, C.
Matei 5 (61 G. Ganea) 5 – Houri 5, Iancu 5 (75 S. Filip) 5,
Rivaldinho 5. Antrenor: Cãtãlin Anghel. Rezerve: Cojocaru – Leca, Dulca, Calcan.
Arbitru: Marius Avram (Bucureºti) 6. Asistenþi: Octavian ªovre (Satu Mare), Sebastian Gheorghe (Suceava).
Rezervã: Marian Barbu (Fãgãraº).
Observatori: Cornel Sorescu (Piteºti), Ion Mironaº
(Piatra Neamþ)
Craiova a fost adversarul
preferat al Viitorului anul
acesta, în cele cinci dueluri
directe bãieþii lui Hagi impunându-se de fiecare datã. Între cele douã echipe rezultaserã în ultimii ani meciuri de
pus în caietul de vândut drepturile TV, dar niciunul nu se
jucase pe o suprafaþã pe care
o întâlnim pe lângã hotelul lui
Hagi, la mare. Numai Rivaldinho se putea declara acomodat cu astfel de suprafaþã, dar pe Copacabana nu
juca în ghete.
Piþi s-a confruntat cu problema juniorilor, cel mai bine
cotat, Mihãilã, lipsind, suspendat, pe când Hagi a abordat duelul cu formula de bazã,
deºi însuºi antrenorul nu s-a
aflat pe margine, suspendat
fiind. Însã puºtii sãi au început în forþã ºi fãrã „biciuirile” sale ºi fãrã sã fie incomodaþi de starea terenului. Þâru
ºi-a confirmat calitatea de
f u n d a º - g o l g h e t e r, p u n â n d
avantaj pe tabela din primele
minute, la o fazã fixã la care
oamenii lui Piþurcã practic nu
au contat, în frunte cu Pigliacelli, figurantul rãmas pe linia porþii. Cicâldãu, care a
avut un început de meci
groaznic, luând ºi un galben,
a fãcut un fault inutil în margine, pricinuind lovitura liberã din care s-a deschis scorul. De altfel, echipa lui Piþurcã abia a depãºit centrul în
primul sfert de orã, fiind sufocatã de adversar, la fel ca
în meciul cu FCSB. Treptat,
gazdele au fãcut pasul în secþiunea adversã, au avut tentative de a periclita poarta lui
Cãbuz, dar nimic decisiv. Ultimele douã minute ale primei
pãrþi au fost însã din alt film.
Mai întâi, Cicâldãu a rãbufnit, dupã ce nu nimerise
poarta cu stângul. A interceptat un ºut al lui Mateu ºi a
rãbufnit cu dreptul, ºutând
imparabil. Crainicul nu a apucat sã spunã numele marca-

torului, fiindcã a venit golul
doi, la un minut distanþã. Koljic a pus în execuþia mãiastrã
toatã frustrarea celor 6 luni de
absenþã ºi stadionul s-a transformat în vulcanul cu care
oltenii îºi tot fac reclamã.
În startul pãrii secunde a
continuat iureºul gazdelor ºi
a venit ºi golul trei, dar nu
pe încã o execuþie superbã,
ci pe o gafã a lui Cãbuz, care
a scãpat uluitor mingea la lovitura liberã executatã de Bãlaºa ca o centrare pe portar.
Cert e cã pânã la final a fost
numai o echipã pe teren.
ªtiinþa a fãcut spectacol ºi ºia creat ocazii, spre deliciul
fanilor, care cam asta aºteptau de la mandatul lui Piþurcã. În prelungiri, Koljic a ratat o ocazie monumentalã, reluând cu capul în transversalã, deºi avea poarta goalã
la dispoziþie. Dar nu mai conta, a fost aplaudat, Craiova
avusese o searã frumoasã, o
searã de fotbal adevãrat,
chiar ºi pe un gazon jenant.

Piþurcã: „Numai dacã
bãteam FCSB puteam
spune cã mi-a ieºit”
Dupã victoria clarã cu Viitorul, Victor Piþurcã a declarat: „Le spuneam bãieþilor cã
Viitorul nu traverseazã o perioadã foarte bunã, chiar dacã
au câºtigat cu Iaºi ºi Mediaº,
ei nu erau la un nivel foarte
bun ºi era foarte important ca
jocul sã fie de partea noastrã. Asta s-a întâmplat în primele 7 minute ºi am primit un
gol dintr-o fazã fixã. I-am
fãcut sã fie vioara întâi. Când
primeºti gol din fazã fixã de
la o echipã bunã e greu sã
revii. Repriza a doua am dominat-o de o manierã categoricã, am fãcut un joc bun ºi
de posesie ºi pe poartã, pe un
teren greu. Craiova a fost
prea puternicã în seara
aceasta, era foarte greu sã
pierdem, chiar dacã era Gicã

Hagi pe bancã. Am vrut sã le
dau celor doi jucãtori de U21
mai mult timp. Koljic nu este
încã refãcut 100%. Am vrut
sã îi dau timp cât mai puþin,
dar sã joci de maniera asta
dupã atâtea luni de absenþã
spune foarte mult despre el.
Eu mã gândesc ºi la el, ºi la
Bancu. chipa naþionalã nu are
mijlocaºi de valoarea lui Nicuºor Bancu. Contra are numai de câºtigat dacã va juca
Bancu mijlocaº central. Eu
am fost selecþioner 12 ani de
zile. Contra are în Bancu un
jucãtor pe care îl poate folosi ºi mijlocaº central. El
poate juca mult mai bine decât a fãcut-o în aceste jocuriÎmi doresc sã câºtigãm noi
meciul cu Iaºi ºi, pe urmã,
vom vedea. Fortes s-a pregãtit foarte bine, a tras echipa a doua dupã el si dacã va
continua aºa veþi vedea un jucãtor foarte bun. Deocamdatã, suntem departe de tot ce
înseamnã campionat. Mã intereseazã Iaºiul, trebuie ca jucãtorii sã se recupereze repede, trebuie sã le treacã entuziasmul. Vrem sã câºtigãm
cu stadionul plin. Nu mi-a
ieºit nimic, pentru cã am
pierdut cu FCSB. Dacã nu
pierdeam cu FCSB, puteam
spune cã mi-a ieºit. Sunt bucuros pentru public, fiindcã
am vãzut suporterii fericiþi la
final ºi ei au un mare rol în
venirea mea la Craiova”.
Dupã jocul cu Viitorul, Bancu a declarat cã nu s-a simþit
foarte bine în postura de inter, dar cã lasã la latitudinea
antrenorului sã aprecieze modul cum a jucat: „”Nu mã simt
foarte bine, e a doua oarã
când joc aici, dar dacã antrenorul mã bagã aici, încerc sãmi fac treaba cât mai bine, voi
lãsa la atitudinea lui sã îºi dea
seama cât de bine a fost, dacã
am jucat bine sau nu. Eu am
încercat sã-mi fac treaba cât
mai bine, din fericire pentru
noi am câºtigat în aceastã searã”. Mihai Bãlaºa: „Nu am în-

Gicã Craioveanu a declarat dupã meci: „De când am
venit la echipã, am pierdut un
singur meci acasã la care am
fost prezent, 1-2 cu Astra, în
sezonul trecut. Echipa a fãcut o reprizã secundã foarte
bunã, le-am luat mingea ºi
asta a fost foarte important,
ne-am dus peste ei, Ivan a
jucat foarte bine, toþi au fãcut-o, iar Koljic este un jucãtor uriaº, mã bucur cã a
revenit. Avem echipã sã ne
batem pentru campionat, de
când a venit Piþi pare altã
echipã, altã atmosferã”.

ceput foarte bine, dar am arãtat cã suntem o echipã foarte
puternicã ºi am revenit. Mã
bucur pentru gol, îl dedic soþiei ºi fetiþei mele. M-am acomodat foarte bine la Craiova,
m-au primit foarte bine bãieþii, este un grup unit aici”.
Alex Cicâldãu a precizat: „Am
început meciul mai prost, am
luat gol din fazã fixã, dar neam revenit ºi am meritat
aceastã victorie. A fost foarte
important cã am întors rezultatul pânã la pauzã. Traversãm
o perioadã bunã, avem 3 victorii la rând”.

Liga I, etapa a XI-a
Dinamo – FC Voluntari 2-1
Au marcat: Montini 51, Puljic 78 / Balaur 75.
Hermannstadt – FC Botoºani 0-1
A marcat: Enriko Papa 47.
Chindia – Astra 1-0
A marcat: Raþã 83.
Clinceni – FCSB 0-3
Au marcat: Tãnase 12, Coman 65, Moruþan 80.
CFR Cluj – Gaz Metan 3-0
Au marcat: Vinicius 20, Boli 42, Omrani 56.
Poli Iaºi – Sepsi 1-1
Au marcat: Passaglia 70 / Tincu 80.
„U” Craiova – Viitorul 3-1
Au marcat: Cicâldãu 44, Koljic 45, Bãlaºa 53 / Þâru 8.
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1. CFR Cluj
2. Craiova
3. Viitorul
4. Mediaº
5. Poli Iaºi
6. Botoºani

11
11
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11
11
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7
7
6
5
4
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3
1
3
3
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1
3
2
3
2
2

28-8
17-11
26-14
20-16
14-10
17-17

24
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18
17
15

7. Astra
8. Sepsi
9. FCSB
10. Dinamo
11. Chindia
12. Hermann.
13. Clinceni
14. Voluntari

11
11
11
11
11
11
11
11

4
2
4
4
3
3
2
1

3
8
2
1
3
1
3
2

4
1
5
6
5
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6
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14-14
10-7
13-17
15-20
14-17
11-22
15-24
8-25
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14
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10
9
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