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Spectacol cu acrobaþii ºi câini dresaþi

În cel mai reuºit meci de la venirea lui Victor Piþurcã, ªtiinþa a zdrobit-o pe Dinamo, la Severin, scor 41. Ivan a reuºit o dublã, marcatã cu

tumbele-i specifice, iar Ivanov ºi
Mihãilã au completat show-ul, pentru oaspeþi punctând Nistor. Este al
treilea succes al Craiovei la 3 goluri

diferenþã în faþa lui Dinamo în ultimii 4 ani, pe trei arene diferite: „Ion
Oblemenco”, „Extensiv” ºi „Municipalul” din Severin.
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Klaus Iohannis are, în sfârºit, guvernul sãu!
Nu putem rãmâne nepãsãtori, impasibili, la faptul cã în sfârºit preºedintele Klaus Iohannis, care se pregãteºte, fãrã mare ostenealã, de un
al doilea mandat, a zâmbit prelung la
instalarea unor noi miniºtri, la care a
participat, ceea ce i se întâmplã rar.
În sfârºit are ceea ce ºi-a dorit „guvernul sãu”, deºi aºteptarea s-a prelungit ºi a fost nevoie de nu puþinã
strãdanie în orchestrarea jocurilor de
culise la moþiunea de cenzurã ºi apoi
investirea guvernului Ludovic Orban,
unul monocolor, dar minoritar „pe
perfuzie” care va trebui þinut în viaþã
prin nu puþine diligenþe, de care are
însã cine sã se ocupe. Meciul, deocamdatã în faza declaraþiilor acide, dintre
eurodeputatul Mihai Tudose ºi congenerul sãu de pânã mai ieri, Victor Ponta, liderul Pro-România, gesturile stupefiante ale unor indivizi, adevãrate
flori ale democraþiei, care ºi-au trãdat fãrã sã se ruºineze partidele pe
ale cãror liste au intrat în Parlament,
unde au jurat pe Biblie ºi Constituþie,
cã vor respecta, cu onoare ºi fidelitate, mandatul încredinþat de popor, spune multe. Dar nu totul. Sã juri pe BiEDITOR:
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Zici cã þara noastrã e
ca un trandafir, e ca o muºcatã, Popescule, cã mai
marii noºtri muºcã din ea.

MIRCEA CANÞÃR
zul. Sunã straniu. Vocaþia de preºeblie ºi apoi sã trãdezi cu dezinvolturã,
dinte se exprimã tocmai prin capacinu lasã loc de multe comentarii, fitatea de a întruchipa principii ºi nu
indcã frizeazã o smintealã în toatã
efecte pasagere, prin veghea la resregula. Cum aforismul, îndelung luspectarea Constituþiei, printr-o activitruit, scopul scuzã mijloacele, mai ales
tate vie, concretã, nu parti-prisuri
în politica dâmboviþeanã, ne este cudeºãnþate. Soliditatea democraþiei
noscut, important este ca preºedintenoastre, a oricãrei democraþii eurole Klaus Iohannis, mereu glacial ºi
pene, depinde de vigoarea partidelor,
indispus pe vremea guvernãrii socialnu de inconsistenþa lor. ªi ceea ce vedemocrate, zâmbeºte, în sfârºit, în
dem e îngrijorãtor, mai ales cã se vorpofida existenþei a numeroase sembeºte fãrã ocoliºuri de „conserve” bine
nale ale unui regres al procedurilor
acoperite. Responsabilitãþile prezidendemocratice ºi al alianþelor suspecte
þiale, aºa cum sunt inserate în Constiînjghebate conjunctural. Continuând
tuþia þãrii, nu au nimic în comun cu
campania de discreditare a adversarisensibilitãþile private. Cum ar fi de pillor politici, fiindcã suntem în campadã în Italia, ca preºedintele Sergio
nie electoralã, fãrã a pomeni fie ºi în
Mattarella, sã se implice direct în motreacãt de propriile împliniri sau erori,
þiunea de cenzurã, îndreptatã împotriacestea destule la numãr, Klaus Iova guvernului condus de Giusseppe
hannis descumpãneºte. Însãºi mulþuConte, fiindcã recet un miting organimirile adresate celor care au reuºit
zat de Matteo Salvinii, liderul Ligii, a
„sã se uneascã, sã punã punct unei
adunat câteva sute de mii de simpatiguvernãri”, deºi avea cunoºtiinþã dezanþi. Sau cum ar fi de pildã în Germaplinã de trãdãrile arvunite, nu are
nia, cã este mai aproape de suflet
comunã mãsurã cu restaurarea mo„unora”, social-democratul Frank
ralã a unei scene politice ºi sunã neliWalter Steinmaier, preºedintele þãrii,
niºtitor. Adicã parlamentarii care au
sã-ºi dea cu pãrerea asupra CDU-CSU,
susþinut „un guvern toxic” au deveaflate în marea coaliþie. Acest partizanit onorabili, când au schimbat maca-

nat suspect în desconsiderarea prevederilor constituþionale ar trebui taxat,
neîndoielnic, în alegerile prezidenþiale. Dacã electoratul iubeºte, din convingeri inerþiale, sau în temeiul altor
argumente, dupã epoca Bãsescu, deloc regretatã, epoca Klaus Iohannis a
cãrui unicã performanþã strãlucitoare rãmâne bascularea unei guvernãri
desemnatã democratic, prin atacuri
virulente prelungite, unele chiar antiConstituþionale, considerând PSD-ul
un partid muribund, mereu prost aºezat, pus pe tranzacþii impure, sau în
cel mai bun caz uºuratic pânã la inconºtienþã, atunci chiar nu avem nevoie de alegeri prezidenþiale, ºi aºa extrem de costisitoare, fiindcã suntem mai
aproape de Belarus, decât de valorile
mult clamate ale Uniunii Europene. O
îngrijoarare de ultimã orã: votul din
diaspora, de fapt numele de cod al unei
operaþiuni de manipulare cu scopul demonizãrii PSD ºi al culpabilizãrii guvernului sãu, pânã nu demult. Iarãºi sunt
discuþii, în pofida unor eforturi financiare consistente, dar ele conferã o stare de beatitudine preºedintelui Klaus
Iohannis. Ceea ce e în regulã.

Sindicaliºtii din învãþãmânt atrag atenþia
asupra posibililor restructurãri din sistem
Se profileazã o reducere a numãrului de ore
pentru toate formele de
învãþãmânt preuniversitar (primar, gimnazial,
liceal), care este deja
proiect de lege, respins
la promulgare, anul
trecut, dar care a ajuns
ºi a doua oarã pe masa
preºedintelui României,
care nu-l mai poate
respinge. Însã, se cautã
soluþii legale pentru
rezolvarea cazului. În
urma aplicãrii acestei
mãsuri, poate veni un
val de restructurãri, care
va afecta cadrele didactice, iar sindicaliºtii din
învãþãmânt trag un
semnal de alarmã.
Camera Superioarã a
Parlamentului României a
adoptat, luna trecutã un
proiect de lege, prin care se
reduce numãrul de ore la
învãþãmântul preuniversitar.
Acest program prevede
diminuarea numãrului de ore/
sãptãmânã, atât la primar, cât
ºi la gimnazial ºi liceal.
Iniþiativa i-a aparþinut, în
2018, fostului Ministru al
Educaþiei Naþionale, Liviu
Pop, ºi ex - sindicalist iar
Parlamentul a aprobat-o, dar a
fost returnatã de cãtre
Preºedintele României, care a

refuzat promulgarea. Legea,
trebuie sã fie, iar, pe masa
Preºedintelui Statului, care,
acum, nu o mai poate refuza.
Practic, sindicaliºtii spun cã
se va ajunge la restructurãri
majore ale cadrelor didactice:
„Vorbim de reduceri de cinci
ore la fiecare clasã, care vor
avea repercusiuni la diminuarea normelor pe unitate de
învãþãmânt, în funcþie ºi de
numãrul de elevi. La nivel
naþional, din primele estimãri,
ar fi vorba de reducerea a
15.000 – 20.000 de norme.
Dacã legea va fi promulgatã,

vor fi afectaþi profesorii
titulari”, a precizat prof.
Bogdan Manea, preºedintele
Uniunii Sindicatelor Independente din Învãþãmânt (USII)
Dolj.

Efectivul de elevi,
în scãdere
La nivelul judeþului Dolj,
problemele sunt destul de
grave, iar acestea sunt
prezentate de Bogdan Manea:
„Va fi un val de restructurãri
la liceu ºi în 2021, deoarece,
la prima clasã de liceu, vor

intra efective diminuate. În
acest moment, vorbim de
aproape 4.200 de elevi, dar,
peste doi ani, ne aºteptãm la o
scãdere de 1.000 de copii.
Este o problemã gravã, chiar
dacã pare, la prima vedere,
simplã. Nici nu ºtiu cum se
poate rezolva, dar, sunt
convins, se pot gãsi soluþii.
Fiind trimisã, pentru a doua
oarã, la promulgare, nu mai
poate fi respinsã legea, însã,
prin decizia factorului politic,
mai ales cã este un alt Guvern, se pot gãsi rezolvãri”.
CRISTI PÃTRU
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Primãria Craiova ACORDÃ O IMPORTANÞÃ
MAJORÃ ÎNVÃÞÃMÂNTULUI
Învãþãmântul este prioritar pentru administraþia craioveanã.
Strategia autoritãþilor locale pentru asigurarea celor mai
bune condiþii elevilor din Craiova s-a dezvoltat, în ultima
perioadã, pe toate palierele: investiþii, lucrãri de reparaþii ºi
amenajarea curþilor ºi aleilor din ºcoli, grãdiniþe ºi licee. În
cifre, Municipalitatea a cheltuit, anul acesta, suma totalã de
11.003.974,51 lei de la bugetul local, pentru infrastructura
ºcolarã. În plus, dintre cele 24 de proiecte accesate de Primãria Craiova prin programul POR 2014-2020 ºi aflate în
diferite faze de implementare sau de contractare, 10 sunt
dedicate unitãþilor de învãþãmânt craiovene.
Administraþia localã a depus
toate eforturile ca ºi în anul ºcolar 2019-2020 copiii craioveni sã
beneficieze de condiþii optime de
educaþie. S-a intervenit în toate
unitãþile de învãþãmânt unde directorii au avut nevoie de investiþii sau au solicitat lucrãri de reparaþii ºi întreþinere. Astfel, autoritãþile locale au alocat, anul acesta, o sumã totalã de 3.592.000 lei
pentru investiþii, din care
1.006.000 lei sunt pentru dotãri
cu tehnicã de calcul, mobilier,
aparaturã biroticã, grupuri sanitare sau sisteme de protecþie necesare în 27 de unitãþi de învãþãmânt, 203.000 lei pentru proiecte ºi elaborare studii, 1.225.000
lei pentru reabilitarea bazinului de
înot de la Colegiul Carol I, un
obiectiv de suflet al comunitãþii
locale ºi 610.000 lei pentru con-

solidarea zidului de la Colegiul
Fraþii Buzeºti. Primãria Craiova a
alocat în acest an fonduri importante – 548.000 lei ºi pentru investiþiile necesare la ªcoala nr. 27
din Popoveni: reabilitare ºi extindere corp nou de clãdire ºi grupuri sanitare.
Cu un buget total de
5.559.963,05 lei alocat de Primãria Craiova în 2019 pentru reparaþii, mai multe colegii, licee,
ºcoli ºi grãdiniþe au beneficiat de
lucrãri de igienizare ºi reparaþii
curente, reparaþii la instalaþiile
electrice, de canalizare ºi de alimentare cu apã, lucrãri de tâmplãrie sau finisaje interioare, precum ºi lucrãri de reparaþie sau
înlocuire acoperiºuri. În topul
unitãþilor de învãþãmânt care au
beneficiat, în 2019, de fonduri
consistente pentru reparaþii se

aflã: Colegiul Carol I –
1.585.336,55 lei, Colegiul ªtefan
Odobleja – 883.906,51 lei, Liceul
Voltaire – 874.863,49 lei, ªcoala
Gimnazialã Alexandru Macedonski – 812.709,57 lei.
Un alt obiectiv avut în vedere,
în acest an, de Primãrie, pentru
elevii ºi cadrele didactice de la
unitãþile de învãþãmânt craiovene
a fost asfaltarea aleilor, parcãrilor
ºi curþilor interioare, pentru care
administraþia a realizat lucrãri în
valoare totalã de 1.852.011,46 lei.
În paralel cu atenþia acordatã
de administraþia localã pentru
reparaþii, asfaltãri ºi investiþii în
infrastructura ºcolarã, mii de
elevi craioveni de la Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentarã,
Grãdiniþele Curcubeul Copilãriei, Cãsuþa cu poveºti, Ion
Creangã, Phoenix, Elena Farago
(inclusiv Creºa nr. 8), Floare Albastrã (inclusiv Creºa nr. 3), Piticot (inclusiv Creºa nr. 5), ªcolile Gimnaziale Mircea Eliade ºi
Gheorghe Þiþeica vor învãþa, la
finalul implementãrii proiectelor
europene, în clãdiri reabilitate
sau extinse, cu dotãri noi, vor
beneficia de încãlzire cu sistem
de panouri solare, dar ºi de sãli
de sport, laboratoare, vestiare
noi sau se vor relaxa în locuri de

joacã reabilitate. Dintre cele 24
de proiecte accesate de Primãria
Craiova prin programul POR
2014-2020 ºi aflate în diferite
faze de implementare sau de contractare, 10 sunt dedicate unitãþilor de învãþãmânt craiovene,
însumând o valoare totalã de
56.010.611,59 lei.
Ca instituþie publicã ce are în
grijã spaþiile de învãþãmânt, Primãriei îi revine obligativitatea
asigurãrii celor mai bune condiþii, dar ºi nobila misiune de a încuraja ºi aprecia excelenþa în
educaþie. ªi în acest an, cei mai
buni elevi ºi profesori au fost
recompensaþi în cadrul Zilelor
Craiovei pentru rezultatele excepþionale obþinute la concursuri
naþionale, în timp ce valoarea
burselor ºcolare acordate anual

pentru elevii din învãþãmântul
preuniversitar a crescut în mod
constant de la 860.805 lei în 2012
la 2.510.136 în 2019.
Atenþia pe care o acordãm actului educaþional este una constantã. Chiar dacã lucrãrile de investiþii sau reparaþii se fac în timpul vacanþelor, administraþia localã
pãstreazã permanent legãtura cu
directorii unitãþilor de învãþãmânt
pentru a depista ºi soluþiona cât
mai prompt eventualele probleme
apãrute. De la ultima întâlnire dintre conducerea primãriei ºi manageri de ºcoli sau licee a reieºit
necesitatea realizãrii unor proiecte tip pentru grãdiniþe, dar ºi continuarea lucrãrilor de asfaltare a
curþilor interioare.
SERVICIUL IMAGINE
PRIMÃRIA CRAIOVA

Oamenii legii, în alertã
dupã un caz de la Calafat
În ziua de 21 octombrie 2019, poliþiºtii din Calafat au fost
sesizaþi cu privire la faptul cã, în jurul orelor prânzului, un
bãiat de 12 ani, din Calafat, a fost abordat, în timp ce se afla
le o stradã din municipiu, de un bãrbat care se afla într-un
autoturism, acesta solicitându-i minorului sã vinã spre el.
Puºtiul s-a speriat ºi a fugit. Este un caz care i-a alertat pe
oamenii legii, care cerceteazã ºi alte cazuri posibil similare.
Bãiatul a fost acostat pe stradã ºi a fugit. În urma verificãrilor efectuate, poliþiºtii au identificat un autoturism, care corespundea detaliilor indicate de
minor. A fost identificatã ºi persoana care s-a aflat la volan, un
bãrbat de 69 de ani, din comuna Poiana Mare, care a recunoscut cã s-a aflat în zona respectivã, în perioada amintitã,
însã n-ar fi avut vreo interacþiune cu minorul. „Pânã în prezent, nu a fost primitã nicio
sesizare cu privire la un alt caz

asemãnãtor petrecut în Basarabi, localitate care þine de Calafat, iar, în ultimii ani, poliþiºtii
din municipiu nu au mai fost
sesizaþi cu privire la sãvârºirea
unor astfel de fapte”, au precizat reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj.
Aceºtia menþioneazã cã sunt
continuate acþiunile de prevenire: „Pentru prevenirea victimizãrii minorilor, poliþiºtii doljeni desfãºoarã constant activitãþi informativ – preventive
în ºcoli, atât în timpul orelor
de curs, cât ºi la
ºedinþele cu pãrinþii, acestea
având menirea
evitãrii unei deveniri ca potenþialã
victimã”. Cercetãrile continuã,
vorbind de Calafat, pentru a putea fi aplicate mãsurile prevãzute
în legislaþie.
CRISTI PÃTRU

Comandat de Partidul National Liberal, executat de SC ED PRESS COM SRL,
tiraj 1000 buc., cod mandatar 31190005
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Retrogradarea titulaturii liceelor
a iscat discuþii în CLM Craiova
Cinci licee din Craiova au fost retrogradate, la ordinul Ministerului Educaþiei Naþionale, în raport cu rata slabã
de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Proiectul de schimbare a titulaturii unitãþilor ºcolare a fost supus
Schimbarea titulaturii celor
cinci Colegii a stârnit discuþii
în ultima ºedinþã a CLM Craiova. Consilierii liberali nu au
fost de acord cu aceastã retrogradare, solicitând chiar retragerea de pe ordinea de zi a
acestui proiect de hotãrâre.
„Avem un proiect despre transfornarea unor instituþii de învãþãmânt din Colegii în licee.
La mijlocul anului de învãþãmânt, ISJ Dolj vine ºi solicitã,
prin ordin de ministru, sã ia o
mãsurã de transformare a unei
instituþii prestigioase de învãþãmânt ale Craiovei din colegii, sã le schimbe statutul
dintr-unul de colegiu într-unul
inferior, de liceu”, a pus problema pe tapet consilierul PNL,
Marinel Florescu.

La Colegiul
„Odobleja” sunt ºi
clase profesionale

În opinia acestuia, în cazul
Colegiului „Odobleja”, care
îºi pierde titulatura de colegiu
ºi devine liceu, calculul care
s-a fãcut între numãrul total
de absolvenþi ºi numãrul de
elevi care au obþinut bacalaureatul nu este unul reprezentantiv. „S-a luat în calcul inclusiv cei care terminã alte
ºcoli, de maiºtri, etc, ajungându-se prin aceastã împãrþire la
un procent sub 30% de absolvire a bacalaureatului. Dacã sar respecta regula, sigur cã
procentul ar fi peste 30% ºi,
deci, colegiul ar rãmâne în
continuare Colegiul Odobleja”, a explicat Florescu, care
a anunþat cã voteazã împotriva acestui proiect de hotãrâre.

PNL a fost împotriva
proiectului

ªi consilierul PNL, Flavius
Sirop, s-a opus proiectului,

ºi votului consilierilor municipali, liberalii fiind cei care s-au opus acestei
mãsuri. Consilierii PNL au reproºat autoritãþii cã nu au atacat în instanþã aceste ordine ministeriale, pentru a veni în
sprijinul unitãþilor ºcolare.

atrãgând atenþia cã, în felul
acesta, un elev care a fost înmatriculat la colegiu va ajunge sã fie absolvent de liceu, în
cele din urmã. „Nu respectãm
nici elevii care s-au înscris
anul acesta la acest liceu. Au
început un colegiu ºi, dupã
douã luni, i se schimbã titulatura ºi vor termina un liceu. Mi
se pare total incorect, iar articolul 28 din metodologia de
fundamentare a cifrei de ºcolarizare 2019-2020, care face
referire la acest lucru, nu dã
voie la schimbarea de titulaturã a unei unitãþi de învãþãmânt,
în timpul anului ºcolar. Aºadar,
în acest moment, fac apel la
buna-credinþã în a apãra interesul unitãþilor de învãþãmânt
ale oraºului nostru”, a solicitat Flavius Sirop.

Ordinul ministerial
ar fi trebuit atacat
în instanþã

Potrivit liberalului, în alte localitãþi din þarã, deºi au existat
ordine de minister asemãnãtoare, prin care s-a propus retrogradarea colegiilor în licee, nu
s-a întâmplat aºa întrucât autoritatea localã nu a fost de
acord ºi a atacat în instanþã
respectivele ordine de minister. Un astfel de lucru s-a întâmplat în localitatea Cugir, pe
care alesul local PNL a dat-o
ca exemplu. „Am studiat acest
punct de pe ordinea de zi, întradevãr se propune de la nivel
de minister schimbarea titulaturii mai multor unitãþi de învãþãmânt. Vreau sã fac o paralelã cu alte localitãþi. De
exemplu, la Cugir, consiliul
local a decis sã sprijine unitãþile de învãþãmânt aflate în situaþia respectivã ºi sã conteste în instanþã acest ordin de
ministru”, a mai spus Flavius
Sirop.

Bianca Predescu:
Ordinele dateazã
din luna august
Consilierul Bianca Predescu,
avocat de profesie, a arãtat cã
ordinele ministeriale care dicteazã aceastã retrogradare dateazã din august anul acesta.
„Ca atare, este premergãtor începerii anului ºcolar. Cunoaºtem cã toate instituþiile de învãþãmânt preuniversitar, respectiv universitar, sunt supuse evaluãrii periodice autoritãþii competente. Ordinul ministrului a fost adoptat în urma
acestei evaluãri”, a explicat
consilierul municipal. În opinia sa, ar fi fost bine dacã ºi
CLM Craiova ar fi luat mai repede aceastã decizie, adicã sã
fie contemporanã începerii
anului de învãþãmânt, în luna
septembrie, în felul acesta evitându-se situaþia semnalatã de
consilierul liberal când un elev
se înscrie la colegiu, dar terminã studii liceale. „Observând
toate actele existente la dosar,
vedem cã ISJ Dolj abia în cursul lunii septembrie ne sesizeazã cu solicitarea de modificare a denumirii mai multor instituþii de învãþãmânt. Prima
ºedinþã ulterioarã este cea din
luna octombrie în care ne
aflãm în prezent”, a subliniat
consilierul municipal.

Proiectul, împiedicat
doar printr-o decizie
a instanþei

Pe de altã parte, Bianca Predescu a admis ºi ea cã acest
proiect de hotãrâre privind retrogradarea colegiilor ar fi putut sã fie suspendat numai
printr-o decizie în instanþã împotriva acestor ordine ministeriale care stau la baza hotãrârii. „Ca ºi problemã de legalitate, dacã chestiunile aduse în

discuþie privind validitatea rezultatelor cercetãrilor fãcute de
ARACIP ºi însuºite prin ordinul ministrului fac obiectul
contestãrii, pe noi ne þinea în
loc doar o decizie a instanþei
de suspendare a ordinului ministrului. Ceea ce nu avem
pânã acum. Din luna august
pânã în prezent, fiind o procedurã specialã care se judecã
de urgenþã, se putea obþine
suspendarea efectelor ordinului ministrului”, a mai arãtat
Bianca Predescu.

Miulescu: Condiþia
de legalitate
este respectatã

Preºedintele de ºedinþã,
consilierul Gheorghe Nedelescu a solicitat secretarului municipiului, Nicoleta Miulescu,
sã arate dacã proiectul de hotãrâre în cauzã îndeplineºte
condiþia de legalitate. „Condiþia de legalitate este respectatã întrucât nu avem nici un
document din care sã rezulte
suspendarea ordinului ministrului. Pe de altã parte, noi
suntem þinuþi de avizul conform pe care îl dã ministerul,
ca ºi ISJ-ul, care comunicã cu
privire la cifra de ºcolarizare.
Autoritatea localã nu are decât obligaþia legalã de a confirma avizul conform ºi a introduce în lista de structurã

funcþionalã a învãþãmântului.
Noi nu avem competenþã cu
privire la structura funcþionalã”, a explicat secretarul municipiului Craiova, Nicoleta
Miulescu.

Cele cinci colegii
care au fost
retrogradate

Liberalii au votat împotriva
acestui proiect, care a trecut,
totuºi, cu votul majoritar al
consilierilor PSD ºi ALDE. Potrivit proiectului, prin mai multe ordine de ministru, ºi-au
pierdut titulatura de „colegii”,
cinci unitãþi de învãþãmânt din
Craiova. Este vorba de Colegiul Tehnic „Costin D. Neniþescu”, Colegiul Tehnic de Arte
ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã, Colegiul
Tehnic Energetic ºi Colegiul
„ªtefan Odobleja”. Toate aceste colegii devin licee, motivul
pentru care s-a recomandat
retrogradarea fiind rata slabã
de promovabilitate la bacalaureat. În ceea ce priveºte Colegiul Economic „Gheorghe Chiþu”, acesta îºi pierde ºi el titulatura de „naþional”, dar rãmâne în continuare colegiu. Potrivit metodologiei, aceste colegii îºi pot redobândi aceastã
titulaturã dupã cinci ani, tot pe
criterii de performanþã.
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Academia de ªtiinte Medicale din România
l-a premiat pe prof. univ. dr. Gheorghe Drãgoi
Academia de Stiinte Medicale din
România - Filiala Craiova ºi-a desemnat noua conducere, în urma alegerilor
de vineri, 01 noiembrie a.c. De fapt, a
fost un vot pentru continuitate, actualul preºedinte, prof. univ. dr. Tudorel
Ciurea fiind reales pentru urmãtorii

patru ani ani în funcþia de preºedinte,
iar prof. univ. dr. Gheorghe Drãgoi a
fost desemnat secretar. Funcþia de purtãtor de cuvânt revenind academicianului Corneliu Sabetay, profesor universitar doctor ºi preºedinte al Comunitãþii Evreilor din Craiova.
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Preºedintele Academia de
Stiinte Medicale din România Filiala Craiova a prezentat la începutul ºedinþei, în faþa colegilor, raportul de activitate, care
oglindeºte multiplele activitãþi
ºtiinþifice, academice ºi organizatorice. “A fost un vot pentru
continuitate. Activitatea din cei
patru ani care s-au scurs a fost
apreciatã pozitiv, motiv pentru
care echipa a rãmas practic aceeaºi. ªi domnul prof. univ. dr.
Irinel Popescu, preºedintele ASM
a fost realeas. Asta creazã premisele unor bune realizãri ºi în

urmãtorii patru ani, dupã pãrerea mea. E un semn de apreciere
colectiv. Nu a fost doar efortul
meu. A fost un efort de echipã ºi
acest lucru a fost apreciat. Avem
de consolidat niºte lucruri pe
care le-am câºtigat ºi de dezvoltat mai departe”, ne-a explicat
prof. univ. dr. Corneliu Sabetay.

Un rãspuns la nevoia societãþii
româneºti de a avea for
medical academic

Academia de ªtiinþe Medicale (ASM) este un for medical academic, diferit de Acade-

mia Românã, înfiinþat în 17
aprilie 1935, în conformitate
cu legea de funcþionare a acestei înalte instituþii, votatã în 11
ºi 12 aprilie 1935, intratã în vigoare prin Decretul Regal
nr.1076 din 1935. Înfiinþarea
acestei instituþii academice a
fost un rãspuns la nevoia societãþii româneºti de a avea for
medical academic ºi un corp
profesional de elitã format din
principalii reprezentanþi ai domeniilor medicale. Primul preºedinte al acestui for a fost
prof. doctor Constantin Angelescu, membru de onoare al
Academiei Romane. “Vreau sã
menþionez cã în aceeaºi zi de
vineri, Academia a oferit Premiul “Gheorghe Marinescu”
profesorului Gheorghe Drãgoi, care a prezentat lucrarea
“Markeri anatomici în sistemul neuronal-central” .Acum
ne pregãtim pentru editarea
volumului “50 de ani de existenþã a UMF Craiova”. Aºa
cum bine ºtiti principalele scopuri ale Academiei sunt: de a
contribui la progresul cunoºtinþelor ºtiinþifice în domeniul
medicinei umane ºi altora, care
au legãturã cu medicina, ºi a
le dezvolta în România, de a
studia ºi a discuta obiectivele
ºtiinþifice ale organizãrii sanitare, asistenþei ºi asigurãrilor
sociale ºi a-ºi da avizul pe baza
concluziilor stabilite”, a mai
spus academicianul Corneliu
Sabetay.

Proiectul de infrastructurã
destinat cercetãrii
angiografice

Filiala Craiova a primit de-a
lungul acestor ani ºi membri
noi, cum ar fi membri titulari:
prof. univ. dr. Ion Rogoveanu; membri corespondenþi :
prof.univ.dr Lucia Paulina
Ciurea ºi membri de onoare:
prof. univ. dr. Fane Neacºi
Ghelase; prof. univ. dr. Maria Iancãu. „Am coordonat
elaborarea materialelor pentru
volumele publicate sub egida
ASM asupra istoricului disciplinelor din cadrul UMF Craiova. Am participat activ la proiectul de infrastructurã destinat cercetãrii angiografice pentru afecþiunile vasculare celebrale, coronariene, vasculare
perifice ºi pentru tumorile abdominale. Prin acest program,
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova a fost dotat cu
un angiograf. M-am implicat în

organizarea ºi participarea mai
multor manifestãri ºtiinþifice
periodice cum ar fi workshopul Ultrasonografia diverticularã, iulie 2018, invitat fiind
prof.dr Guiovanni Maconi –
Universitatea sau Congresul

Evoluþie”, Viziune Enciclopedicã, vol I, iar vestea bunã este
cã oânã la finele anului, apare
ºi vol II, unde UMF Craiova îºi
aduce o contribuþie extreme de
importantã”, a explicat academicianul Corneliu Sabetay.

Naþional de Gastroenterologie
ºi Endoscopie Digestivã, iunie
2018, la care au luat parte peste 1200 de participanþi. Tot anul
trecut s-a desfãºurat Simpozionul interdisciplinar Craiova
2018 – Prezent ºi perspective
în practica medicalã, noiembrie
2018”, a precizat prof.univ.dr
Tudorel Ciurea, chiar în cadrul
ºedinþei, care a avut loc la finele sãptãmânii trecute.

Statutul Academiei
de ªtiinþe Medicale

“Medicina Româneascã
în Evoluþie”

ªi prof.univ.dr Corneliu Sabetay a primit un premiu important din partea Academiei
de ªtiinþe Medicale. Este vorba de Premiul „Ion Pavel”, iar
lucrarea prezentatã a fost Tratat de Chirurgie – „Chirurgie pediatricã” – volumul III. Iar în
2015, Academia Românã i-a recunoscut întreaga activitate a
medicului craiovean, Corneliu
Sabetay, iar în acest context, i
s-a decernat Premiul „Iuliu Haþieganu”, pentru lucrarea complexã intitulatã Tratat de Chirurgie, vol III, Chirurgie Pediatricã, editura II. „Anul acesta
Academiei de ªtiinþe Medicale
a distribuit 500 de bucãþi dintro lucrare extreme de importantã: “Medicina Româneascã în

În 1948, Academia de ªtiinþe Medicale a fost încorporatã
în secþia de ºtiinþe medicale a
Academiei Române, dar a fost
reînfiinþatã în 1969, prin Decret al Consiliului de Stat nr.
590, cu atribuþii diminuate, potrivit site-ului oficial al Academiei. Începând din 1990 are loc
un proces de reorganizare a
Academiei de ªtiinþe Medicale
sub îndrumarea academicianului ªtefan Milcu, preºedintele
forului. Sunt înfiinþate noi filiale, noi secþii de specialitate ºi
institute de cercetãri. În 1992,
este actualizat ºi statutul Academiei de ªtiinþe Medicale, ocazie cu care apar dezvoltãri noi
de activitãþi în domeniile bioeticii, informaticii medicale, reþelelor operaþionale de telemedicinã ºi al comunicãrii curente cu filialele din þarã, precum
ºi cu unele instituþii academice
din strãinãtate. În octombrie
2012, Academia de ªtiinþe Medicale din România a semnat un
protocol de colaborare cu
prestigioasa Academie Naþionalã de Medicinã a Franþei, for al
cãrui membru a devenit, în decembrie 2013.

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Cã'n viaþã
11:00 Teleshopping
11:30 Yanxi, palatul suspinelor (R)
2018, China, Dramã, Istoric
12:30 Preºedinte pentru
România
13:00 Aventurã urbanã (R)
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Convieþuiri
17:00 Fan/ Fun urban
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:30 Handbal feminin, Liga
Florilor: CSM Corona Braºov CSM Bucureºti
20:00 Telejurnal
21:00 Preºedinte pentru
România
22:00 Preºedinte pentru
România
22:30 Izolaþi în România
23:00 Adevãruri despre trecut
23:30 #Creativ (R)
00:00 Telejurnal
00:40 Dosar România (R)
01:40 Bun venit la Acapulco!
(R)
2019, Mexic, SUA, Acþiune,
Comedie
03:10 Vorbeºte corect! (R)
03:15 Constructorii de visuri
(R)

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 Masterchef
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 The Accountant: Cifre
periculoase (R)
2016, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Thriller
02:30 Renegata
2010, Canada, Crimã,
Fantastic
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
07:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
11:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
12:00 Observator
13:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
14:00 Gazdã perfectã
15:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
19:57 Alegeri prezidenþiale
2019 - emisiune de promovare
electoralã
20:00 Sacrificiul
2019, România, Dramã
22:15 Mangaliþa (R)
2019, România, Comedie
23:15 Xtra Night Show
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã
05:00 Intrusul
2016, Turcia, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
08:00 Oanapp (R)
09:00 Documentar 360° Geo
(R)
10:00 Câºtigã România! (R)
11:00 În direct cu viaþa (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Cap compas (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Oanapp
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
17:00 România… în bucate
17:40 În direct cu viaþa
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:00 Câºtigã România!
21:10 Lungul drum spre casã
1940, SUA, Dramã, Rãzboi
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
23:55 Câºtigã România! (R)
00:55 Lungul drum spre casã
(R)
1940, SUA, Dramã, Rãzboi
02:45 Zile cu stil (R)

HBO
08:05 Bumblebee
10:00 Frankenweenie
11:30 Pearl Harbor
14:30 Bastarzii
16:25 Cu drag, Simon
18:15 Calmul dinaintea furtunii
20:00 Green Book: O prietenie
pe viaþã
22:10 Watchmen
23:15 Cei 12 invincibili
01:25 Pacientul englez
04:05 Povestea
06:00 Bastarzii

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Fiicele doamnei
Fazilet (R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Suflete pierdute (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Legea iubirii (R)
15:00 O singurã privire
16:00 Dragoste de contrabandã
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Legea iubirii
19:00 Suflete pierdute
21:00 Fiicele doamnei
Fazilet
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Suflete pierdute (R)
02:15 Dragoste de contrabandã (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)
04:00 Ce se întâmplã
doctore ?

PRO CINEMA
07:00 Cumplitul adevãr
09:00 La bloc (R)
11:15 Aventurile extraordinare ale Adelei (R)
13:15 O zeiþã pe pãmânt (R)
15:30 Visãtori de cursã
lungã (R)
18:00 La bloc
20:30 Vânãtoarea de mafioþi
22:30 Fete cu greutate
00:30 Vânãtoarea de mafioþi
(R)
02:30 Fete cu greutate (R)
04:30 La bloc (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
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)
14:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã (R)
17:00 Reºedinþa Goldberg (R)
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Bãrbaþi cu taþi
20:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Spion pe cont propriu
23:00 Jane ºi Maura: Detectivi
în Boston
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 Transparent
04:00 La bloc (R)

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Happy News
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:30 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:30 Cronicã cârcotaºilor
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
01:00 Cronicã cârcotaºilor (R)
03:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
03:30 Pasiune ºi speranþã
2014, Italia, Dramã
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastilã de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Lacrimi la Marea
Neagrã
2018, Turcia, Dramã
23:00 Cash Taxi
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului
(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastilã de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)
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RECOMANDÃRI TV
Green Book:
O prietenie pe viaþã
Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Povestea realã a unei prietenii
improbabile dintre un pianist de
culoare ºi un italiano-american
dur pe care cel dintâi îl angajeazã
cã ºofer ºi asistent personal.
Unde? În America anilor '60, unde
rasismul ºi prejudecãþile încã
erau o normalitate. Pianistul Don
Shirley ºi ºoferul sãu, Tony "Lip"
Vallelonga, au fost personalitãþi
publice, Tony Lip ajungând, dupã evenimentele din film, un
actor destul de cunoscut la Hollywood (a debutat în Naºul,
a apãrut în Goodfellas ºi în serialul The Sopranos).

The Accountant:
Cifre periculoase
Se difuzeazã la Pro TV, ora 00:00
Câºtigãtor a douã premii
Oscar, actorul Ben Affleck este Christian Wolff,
un savant matematician
care are o relaþie mai
bunã cu numerele decât
cu oamenii, în drama
regizatã de Gavin O'Connor "The Accountant:
Cifre periculoase". Sub o
acoperire anostã, Christian þine contabilitatea unora dintre cele mai periculoase
organizaþii criminale din lume. În momentul în care autoritãþile ajung pe urmele lui, acesta îºi oferã serviciile
unui client legitim: o companie de roboticã în al cãrui
bilanþ apar discrepanþe de milioane de dolari.

Vânãtoarea
de mafioþi
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30
Nick Cherenko este un fost soldat
din forþele speciale ruseºti, care,
satul de violenþã ºi rãzboi, s-a retras
într-un orãºel din Rusia împreunã
cu soþia ºi fiul sau, încercând sã-ºi
gãseascã liniºtea ºi sã-ºi câ?ºtige
existenþa lucrând cã mecanic. Însã
dupã ce soþia ºi fiul sau devin
victimele unui schimb de focuri
între traficanþi de arme, Nick se trezeºte implicat fãrã voie
într-un rãzboi mafiot. Timp de ºapte ani, gândul rãzbunãrii l-a
animat pe Nick ºi a redesteptat în el vechiul rãzboinic. Aflând
cã cel care i-a ucis familia se ascunde încã în Rusia, Nick
împreunã cu o echipã de mercenari porneºte pe urmele
celui pe care timp de ºapte ani l-a vânat fãrã încetare.
sursa: cinemagia.ro
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MIERCURI - 6 noiembrie

programe tv
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Anunþul tãu!
Restaurant President SRL
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire hotel S+P+10E ºi spaþii restaurant, servicii, parcare subteranã, amenajãri exterioare, spaþii
anexe (tehnice, apãrare civilã,
admin, împrejmuire”, propus a
fi amplasat în str. Calea Bucureºti,117 Craiova, Dolj. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A P M
Dolj Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro ºi la
sediul Restaurant President
SRL, str. Calea Bucureºti, 117
Craiova, Dolj, în zilele de luni joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A P M
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, fax: 0251/419. 035, email:
office@apmdj.anpm.ro.

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”!

publicitate
PRESTÃRI SERVICII

SC ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA SRL efectueazã lucrãri de execuþie a
drumurilor, rigole scurgere, terasamente, compactare ºi cãi pietonale.
Telefon: 0744/800.338.

VÂNZÃRI
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 casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã, izolatã termic,
termopane, parchetatã,
565 mp, 76.000 Euro.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã comuna Cîrlogani - Olt ºi 5000 mp
teren. Telefon: 0770/
186.509.
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 (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 convenabil teren
intravilan 1000 mp - Cârcea, str. Mânãstirii. Telefon: 0722/522.083;
0723/347.253.
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Vând 4200 mp teren intravilan la 7 km Craiovapretabil pentu diverse
constucþii sau diverse
plantaþii. 0727884.205.
Vând teren agricol 9 ha
compact Murgaºi, sat
Buºteni. Telefon: 0784/
057.857; 0722/683.154.
Vând 3000 m pãmânt
lângã lac, pãdure bun
de Camping la Negoieºti
20 km de Craiova sau
parteneri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând teren 1200 mp
Drumul Corneºului Nr.
52, Bariera Vâlcii. Telefon: 0771/291.027.
Vând în Bãile Govora
terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile,
asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.

Vând OPEL CORSA - Vând centralã pe gaz
450 Euro. Telefon: 0764/ “VAILLANT” cu piese de
rezervã - 1000 lei, hotã
036.679.
aragaz (50 X 80) cm –
VÂNZÃRI DIVERSE 50 lei, aragaz 3 ochiuri
Vând porþi metalice în (Someºul). Telefon:
stare bunã. Comuna 0728/011.731.
Goieºti, Dolj. Preþ nego- Vând loc de veci cimiticiabil 1600 RON. Tele- rul Ungureni, la 30 m de
fon: 0722/233.332.
la poartã, la dreapta. TeVând groapã suprapu- lefon: 0767/054.227.
sã cimitirul Romaneºti. Vând cazan de aramã
Telefon: 0770/304.207; 50 litri, 2 uºi metalice ju0351/654.907.
mãtate geam ºi jumãtaVând urgent mobilã su- te tablã. Telefon: 0770/
fragerie compuºã din 6 687.430.
corpuri ºi douã ºifoniere Vând televizor diagonala
cu 3 uºi, pat dublu. Tele- 37 cm, cuier hol cu ladã,
fon: 0752/166.330.
aþã cusut goblen, oglindã
Vând bibliotecã lemn, 2 cristal 160/80 cm. Telefon:
fotolii VINTAGE, 1 aparat 0752/236.667.
radio - pikup, 1 masã 12 Vând aragaz voiaj douã
persoane, 6 scaune, 1 ochiuri cu butelie, polizor
birou, 1 maºinã de cu- unghiular, (flex) D125/
sut (Rusia), 2 seturi inox 850W, canistre aluminiu
(noi) crãtiþi - Italia, 2 undi- 20 litri noi, arzãtoare
þe de pescuit. Preþuri gaze sobã D 600, altermici. Telefon: 0729/ nator 12V nou, Pick-up
684.222.
Tesla cu boxe, dozã
Vând plug pentru boi ºi nouã de rezervã, discuri
grapã în stare bunã de cu muzicã diferitã. Telefuncþionare. Craiova, str. fon: 0251/427.583.
Rîndunele, Nr. 43.
Vând þiglã Jimbolia, cãVând robot bucãtãrie nou, priori ºi cãrãmidã din
cu bol inox cap 6,5 litri, te- demolãri. Telefon: 0722/
levizor BECKO - 37 cm. 943.220.
Telefon: 0752/236.667.
Vând în Iºalniþa, sãpun de OFERTE ÎNCHIRIERI
casã - 5 lei/kg, pompã Închiriez garsonierã –
KAMA cu sorb rezervã. preþ 200 Euro. Telefon:
Telefon: 0770/303.445. 0741/089.175.

AUTO

Vând VW PASSAT 2005,
model 2004, 1,9 TDI, 101
CP, berlinã, argintie, unic
proprietar, întreþinutã, fãrã
avarii, funcþioneazã impecabil, 227.000 km reali,
preþ 3100 Euro. Telefon:
0722/537.912.
Vând VW POLO- 11/
2006, 1,4 TDI, negu metalizat, funcþioneazã impecabil, unic proprietar, 173.000
km reali, preþ 2600 Euro.
Telefon: 0722/537.912.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

ªi-au
ªi-au fãcut
fãcut un
un obicei:
obicei:
sã-i
sã-i dreseze
dreseze pe
pe cãþei!
cãþei!
De la revenirea în Liga I, ªtiinþa nu a pierdut acasã
cu Dinamo, cãreia i-a administrat, în schimb, 3 înfrângeri
la 3 goluri diferenþã, ultima fiind luni seara, la Severin

Universitatea Craiova – Dinamo 4-1
Au marcat: Ivanov 20, Ivan 31, 45+1, Mihãilã 86 / Nistor 57.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 12.343.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 7 – Vlãdoiu 6 (73 Martic)
6, Acka 7, Tiago Ferreira 7, Bancu 8 – Cosic 7 (81 Qaka),
Cicâldãu 8, Ivanov 9 – Bãrbuþ 8 (79 Zakaric), Ivan 8, Mihãilã
8. Antrenor: Victor Piþurcã. Rezerve: L. Popescu – Vãtãjelu,
Niþu, Ioniþã.
Dinamo: Piscitelli 5 – D. Ciobotariu 4, Puljic 4, M. Popescu 4, Moura 4 – I. Filip 5, Mrzljak 5 (35 Montini) 5 – Brito 5
(65 D. Popa) 4, Nistor 7, Moldoveanu 7 (88 Corbu) – Perovic
6. Antrenor: Duºan Uhrin jr. Rezerve: Straton – Bejan, R.
Grigore, Rãuþã.
Arbitru: Marius Avram 5. Asistenþi: Vladimir Urzicã, Mircea Orbuleþ. Rezervã: Iulian Dima.
Observatori: Ion Cãþoi, Marian Salomir.
În aºteptarea noii ierbi de pe
„Ion Oblemenco”, Craiova ºi Dinamo s-au întâlnit la Severin, pe
o ploaie de toamnã autenticã, care,
ca ºi ziua de luni, n-a permis umplerea tribunelor „Municipalului”.
Nu era o noutate locaþia, fiindcã
în ultimii ani derby-ul cel mai aºteptat meci în Oltenia s-a mai jucat lângã Dunãre, cu amintiri deloc frumoase pentru „alb-roºii”,
acolo pierzând un meci de Cupã
la penalty-uri, dar ºi un titlu de
campioanã, dupã un gol marcat
de Zlatinski, în prelungiri. Duelul
plin de orgolii s-a repetat la 30 de
ani fãrã o zi de la unul dintre cele
mai memorabile derby-uri cu Dinamo din istoria ªtiinþei, acel 1-0
de pe un „Central” arhi-arhiplin.
Atunci au fost 55.000 de olteni în
tribune, iar pe teren”comando-ul”
lui Sorin Cârþu care a bãtut în acel
sezon toate echipele sistemului
comunist, cu Gicã Popescu purtãtor de banderolã, ºi de partea
cealaltã probabil cel mai puternic
Dinamo din istorie, cel croit de
Mircea Lucescu.
Lipsit de gura de tun recuperatã cu greu ºi pierdutã imediat, bosniacul Elvir Koljic, Victor Piþurcã
a preferat sã nu punã pe foaie niciun atacant de gura porþii, mizând
pe trei oameni de vitezã în ofensivã. De partea cealaltã, Uhrin a mizat pe formula devenitã de bazã,
dar l-a vârât pe Moura în banda
stângã în locul lui Corbu, în timp
ce Brito a primit un loc de titular,
dupã accidentarea lui Sorescu.
Derby-ul nu a început furibund
numai în tribune, ci ºi pe teren, cu
demarajul formidabil al lui Mihãilã
pe lângã Ciobotariu, dar lui Avram
i s-a pãrut prematur un penalty în
primul minut, deºi faultul a fost
evident. Asistenul Urzicã a echilibrat situaþia, ridicând steagul la
golul lui Moldoveanu, care pãrea
în joc totuºi. Tabela s-a modificat
în minutul 20, când Bãrbuþ s-a infiltrat prin dreapta ºi a întors excelent pentru venirea din linia a

doua a lui Ivanov, letal cu lovitura
de cap, de la cei 1,7 metri ai sãi.
Pe fondul ºocului, Craiova putea
dubla avantajul, dar Piscitelli a scos
cu piciorul reluarea lui Ivan ºi cu
un plonjon ºutul de la distanþã al
lui Ivanov. Avea sã fie însã cea mai
bunã reprizã a acestui sezon pentru craioveni ºi totodatã descãtuºarea lui Andrei Ivan. Fãrã gol de
la revenirea în Bãnie, atacantul
ªtiinþei a reuºit dubla pânã la pauzã. Mai întâi le-a furat „ºunca din
fasole” lui Ciobotariu ºi Puljic ºi la executat simplu pe Piscitelli.
Apoi, înainte de pauzã, a profitat
de pasa lui Cosic ºi de viteza-i remarcabilã, iar soluþia aleasã a fost
lobul. Golurile au venit tocmai în
momentul când „câinii” împinseserã jocul spre poarta gazdelor, iar
Perovic izbise transversala cu o loviturã de cap.
O mare gafã i-a readus în joc
pe bãieþii lui Uhrin. Vlãdoiu s-a
complicat când era singur în propria jumãtate ºi i-a prilejuit lui Nistor reuºita de 3-1, cu un ºut la
colþul lung. Oltenii au încercat sã
parã cã nu resimt ºocul, iar Ivan
ºi Mihãilã au ameninþat imediat
buturile adverse.
Uhrin a forþat cu trei atacanþi
pentru ultima jumãtate de orã, în
timp ce Avram a mai refuzat un
penalty Craiovei, la henþul lui Popescu. Perovic a avut o ºansã
uriaºã de 3-2, dar dropul sãu a
fost demn numai de Cupa Mondialã de rugby, recent încheiatã.
Nistor ºi-a pus amprenta serios
pe revenirea în joc a oaspeþilor,
fiind parcã peste tot, dar lovitura
liberã obþinutã ºi executatã de el a
fost scoasã de Pigliacelli. Finalul
n-a fost tensionat, fiindcã Mihãilã a închis jocul, cu cel mai frumos gol al partidei, un ºut de la
20 de metri imparabil, la capãtul
unei acþiuni personale, devenitã
deja caracteristicã.
ªtiinþei îi prieºte Severinul,
unde ºi-a masacrat rivalul suprem
cu orice prilej, dar acest 4-1 de la

început de noiembrie este corecþia cea mai drasticã aplicatã „câinilor” în ultimii ani, dupã cel mai
bun meci de la venirea lui Victor
Piþurcã.

Piþurcã: „Le-am spus jucãtorilor
cã trebuie sã marcãm 3, 4, 5
goluri”

Discursul lui Victor Piþurcã de
la final: „Le-am cerut jucãtorilor
sã jucãm aºa cum am fãcut-o cu
Voluntariul ºi sã marcãm 3,4,5
goluri ºi aºa s-a întâmplat. Le-am
spus jucãtorilor cã vreau sã jucãm
de aceeaºi manierã cum am fãcuto cu Voluntari ºi sã marcãm trei,
patru, cinci goluri. Eu am simþit
cã am avut noi niºte momente când
trebuia sã primim penalty. Nu lam primit, asta a fost.Aºa s-a întâmplat ºi la meciul cu FCSB, am
avut penalty clar ºi am pierdut trei
puncte. Aºa s-a întâmplat ºi cu
Clinceni, am avut penalty clar ºi
am pierdut trei puncte, aºa s-a întâmplat ºi cu Iaºi ºi nu prea am zis
nimic noi ºi nu zicem.Ivan e un
jucãtor care poate sã devinã un jucãtor foarte important pentru echipa naþionalã. O sã vedeþi cã el în
continuare o sã joace din ce în ce
mai bine ºi o sã creascã foarte mult
în valoare. Am avut nenumãrate
discuþii cu el, fiindcã neavând reuºite ca vârf a început sã îmi zicã
<<Nea Piþi, eu aº juca mai mult în
stânga>>. I-am zis <<Nu, joci tot
vârf, joci atacant, fiindcã acesta
cred cã e postul tãu>>. Când va
învãþa el miºcarea autenticã de vârf
ºi o sã îl învãþ eu, asta a fost meseria mea, o sã vedeþi cã o sã fie
cel mai bun vârf din România. Iam spus: <<Vezi cã o sã mai marchezi un gol, o sã marchezi trei
goluri astãzi>>, dar din pãcate nu
s-a adeverit.El de obicei când lua
mingea deja pleca în sprint, adversarul fiind la 10, 15 metri de el. Iam spus cã nu e bine ceea ce face.
Du-te ca ºi cum ai trage de timp
ºi rupi ritmul ºi nu îl mai prinde
nimeni, fiindcã el are o vitezã debordantã.O sã marcheze goluri
multe, dar nu numai asta. El o sã
devinã un jucãtor mult mai valoros decât e în acest moment. Am
auzit cã au apãrut niºte zvonuri
cã mi-ar fi spus cineva tactica de
joc. Nu mai e “Geanã” antrenor.
Mai este el antrenor? De unde ºtie
el tactica lui Uhrin? Am vãzut toate meciurile pe care le-a jucat Dinamo, iar noi ne-am fãcut jocul
nostru, nu a fost neapãrat o tacticã. Noi am jucat la fel cum am
fãcut-o cu Clinceni, cu Voluntari.În ceea ce priveºte gazonul, a
plouat în Grecia ºi nu a putut fi
recoltat. Astãzi deja au venit alte
trei, patru camioane. Cred cã sãptãmâna viitoare, pânã joi, vineri
va fi montat gazonul.Am câºtigat
cu 4-1 aici ºi, dacã e nevoie, mai
jucãm la Severin”.
Vali Mihãilã a spus dupã meci:
„Am vorbit mult cu Mister despre

Prezent la meci, Alex Mitriþã
s-a bucurat de victoria colegilor
de antrenament, comentând astfel la final: „Am fost la meci cu
CFR Cluj, au câºtigat. Acum, cu
Dinamo, din nou. Mã bucur
foarte mult pentru aceastã victorie. Aº veni la fiecare meci, dar
din pãcate nu se poate. Programul meu nu-mi permite. Toatã
echipa a jucat bine, Ivan, Bãrbuþ. Toþi au fost foarte buni azi.
Este un jucãtor foarte bun. De
aceea am ºi plecat eu de la echipã, nu mai aveam loc de Mihãilã. Sunt foarte bucuros cã a marcat. Cred cã are un viitor strãlucit dacã va continua pe acest
drum”.

aceste acþiuni ale mele, am vorbit
ºi cu Mitriþã, este prietenul ºi m-a
învãþat unele chestii, am accelerat
când trebuia, mã bucur cã am reuºit sã înscriu. L-am vãzut pe Nistor în faþa mea, am trecut de el pe
interior ºi apoi am vãzut mult spaþiu în faþa mea. Puteam sã pasez ºi
colegului meu, Zakaric, care mi-a
spus cã dacã ratam mã omora, în
glumã desigur. Noi ne dorim foarte
mult sã aducem un trofeu la Craiova, fie Cupa, fie campionatul, sau
poate ambele. Trebuie sã intrãm mai
întâi în playoff. Mister Piþurcã zice
cã trebuie sã mai lucrãm, noi trebuie sã-l ascultãm ºi sã le aplicãm
în teren. Cel mai mult ne-a zis cã
atitudinea va face diferenþa”

Liga I, etapa a XV-a
Viitorul – Chindia 3-0
Au marcat: Ganea 7, Boboc 26, L. Munteanu 90.
Gaz Metan – Hermannstadt 1-1
Au marcat: Olaru 67 / Dumitriu 61.
CFR Cluj – Clinceni 3-0
Au marcat: Culio 52 – pen., L. Traore 68, Deac 71.
FC Voluntari – FC Botoºani 1-2
Au marcat: I. Gheorghe 10 / Miron 66, Simonovski 86 – aut.
FCSB – Sepsi 2-1
Au marcat: Gnohere 56 – pen., Fl. Tãnase 60 / Karanovic 27.
Astra – Poli Iaºi 4-0
Au marcat: Budescu 27, 81, V. Gheorghe 76, 86.
„U” Craiova – Dinamo 4-1
Au marcat: Ivanov 20, Ivan 31, 45+1, Mihãilã 86 / Nistor 57.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Craiova
4. Astra
5. FCSB
6. Mediaº

15
15
15
15
15
15

9
8
8
7
7
6

3
4
3
4
3
5

3
3
4
4
5
4

35-13
34-18
21-15
23-16
22-20
24-21

30
28
27
25
24
23

7. Botoºani
8. Poli Iaºi
9. Dinamo
10. Sepsi
11. Chindia
12. Hermann.
13. Clinceni
14. Voluntari

15
15
15
15
15
15
15
15

5
5
6
2
4
3
2
1

7
6
2
10
4
4
5
4

3
4
7
3
7
8
8
10

24-21
17-19
22-27
14-13
17-23
12-27
16-29
9-28

22
21
20
16
16
13
11
7

