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Primul

cotidian al

Olteniei

CEREALCOM DOLJ
cumpără din recolta 2013

 GRÂU DE PANIFICAŢIE
Livrat la silozurile şi bazele sale din judeţul Dolj:

-Siloz Banu Mărăcine: 0251.547.393; 0372.731.499
-Siloz Leu: 0251.373.607; 0372.731.500
-Siloz Moţăţei: 0251.326.006; 0372.731.494
-Siloz Băileşti: 0251.311.038; 0372.731.493
-Siloz Segarcea: 0251.210.735; 0372.731.492
-Siloz Portăreşti: 0251.358.219; 0725.161.822
-Baza Bistreţ: 0372.752.922
-Baza Gângiova: 0372.752.921
-Baza Brabova: 0251.447.305
-Baza Predeşti: 0722.527.280
-Baza Mischii: 0722.544.239
-Baza Murgaşi: 0251.447.562
-Baza Dăbuleni: 0755.570.192
-Baza Rast: 0728.286.059

 CU PLATA PE LOC

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Direcţia Contractări:
Dna. Rodica Avram 0743.026.526
DJ - Dl. Tudoran Adrian 0743.036.229
DJ - Dl. Predescu Mihai 0737.577.597
OT,AR - Dl. Rotaru Adrian 0728.286.065
OT,DJ  - Dl. Mihai Ionuţ 0737.577.598
MH,DJ - Dl. Crişan Alin 0736.202.112

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Începu şcoala, Popescule; le dăm dra-
cului de table, că e musai pentru ăia mici
să repetăm tabla înmulţirii şi să ştim care
e subiectul şi care e predicatul. actualitate / 3

Ca de fiecare dată la jumătatea lui septembrie, şi astăzi şcolile
îşi deschid larg porţile, într-un climat în care culoarea festivului
pare să-şi mai piardă, din nou, ceva din aura ei consacrată de
tradiţie. Identitatea umbrelor se sprijină pe cam aceleaşi reali-
tăţi, triste şi insultătoare: carenţe, multe şi ştiute, ale bazei
materiale, abandonarea unor unităţi prin comasare (cu efecte
încă neraţionalizate), o mobilitate a cadrelor din varii şi nu tot-
deauna temeinic justificabile motive. Şi, probabil cea mai gravă
dintre toate aceste neajunsuri: salarizarea precară a dascălilor
cu un dublu efect, al vulnerabilităţii lor în ordinea existenţei co-
tidiene şi, deopotrivă, minimalizarea, cu riscul chiar al compro-
miterii pe termen lung, a înseşi statutului social al breslei ca
atare. O breaslă căreia tradiţia – mult mai săracă în oferte – i-a
conferit şi conservat un loc privilegiat aşezându-i pe dascăli la
temelia culturii şi civilizaţiei noastre,

Educaţie
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Festivalul Antic
„Pelendava”,
o lecţie de istorie
savurată de craioveni

Festivalul Antic „Pelendava” i-a
scos din casă pe craioveni, sâmbătă
seara o parte din tribunele stadionu-
lui „Ion Oblemenco” fiind pline. Timp
de aproape două ore, spectatorii au
avut parte de o adevărată lecţie de
istorie, plasată într-un timp istoric în-
depărtat chiar pe ţinuturile noastre.
Viaţa dacilor, în vreme de pace, dar şi
de război, a fost împachetată într-un
scenariu captivant din care nu au lip-
sit costumele de epocă, efectele spe-
ciale şi cascadoriile. Autorităţile lo-
cale le promit craiovenilor că revin cu
un alt spectacol de stradă, Festiva-
lul Haiducilor.
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Ministrul de Externe, Titus Corlãþean
(foto), susþine cã a solicitat Comisiei Euro-
pene sã elaboreze un mecanism de sprijin
financiar, prin care sã fie compensate pier-
derile suferite de Republica Moldova, ca
urmare a embargoului impus de Rusia asu-
pra vinurilor moldoveneºti. Corlãþean a de-
clarat, într-un interviu video acordat Ager-
pres, care va fi difuzat mâine, cã ºi Româ-
nia ar putea ajuta statul vecin, prin creºte-
rea cotelor de import pentru produsele re-

stricþionate de Rusia, dar cã aºteaptã ºi un
rãspuns din partea Guvernului Republicii
Moldova. ªeful diplomaþiei a semnalat cã re-
stricþiile impuse de Moscova ar putea cauza
„pierderi foarte serioase” pentru bugetul sta-
tului vecin, dat fiind faptul cã embargoul
vizeazã produse perisabile. El a arãtat cã
ministrul român al Agriculturii, Daniel Con-
stantin, este „extrem de interesat ºi angajat
în a gãsi soluþii” ºi a reiterat apelul cãtre
companiile româneºti, cãtre retaileri, precum

ºi cãtre populaþia Româ-
niei, de a demonstra so-
lidaritate, cumpãrând
produse din Republica
Moldova în aceastã pe-
rioadã. „Acest lucru
ºtiu cã e deja subiect de
analizã ºi preocupare ºi
de reacþie ºi din partea
altor state ale Uniunii
Europene. Am discutat
cu colegi, miniºtri euro-
peni, în ultimele zile, ºi
existã aceeaºi reacþie.
La acest lucru adãugaþi
ºi discuþiile pe care ºi eu
personal le-am lansat
încã din 6 septembrie,
la Reuniunea informalã

a miniºtrilor Afacerilor Externe din UE, la
Vilnius. Am avertizat la acel moment cã, din
datele pe care le avem, existã riscul unui
embargou pentru produse din Republica Mol-
dova ºi am solicitat Comisiei Europene (doi
comisari erau prezenþi) sã punã pe picioare
rapid un mecanism de asistenþã, de sprijin ºi
de compensare financiarã pentru pierderile
suferite, atenþie, de un partener al UE, nu
vorbim de orice fel de stat. (...) A fost o
receptare pozitivã a mesajului transmis, ºtiu
cã acest lucru se discutã în Comisia Euro-
peanã ºi mecanisme pot fi identificate. Adicã
atât la nivel european, cât ºi din partea state-
lor membre, în primul rând România, eu cred
cã va exista un sprijin concret ºi solidaritate
în momente dificile. ªi poate nu doar pentru
Republica Moldova”, a susþinut Titus Corlã-
þean. În context, ministrul a spus cã are „aº-
teptãri pozitive” în ceea ce priveºte Republi-
ca Moldova, în ciuda acestui context mai
complicat, „cu mãsuri economice restricti-
ve”, „profund nejustificate”. Rusia a inter-
zis, începând cu 10 septembrie, importul de
vinuri din Republica Moldova, acuzând cali-
tatea proastã a acestor produse. Mãsura vine
la scurt timp dupã ce oficiali de la Moscova
au declarat cã, odatã cu apropierea Republi-
cii Moldova de UE, va avea de suferit co-
merþul dintre cele douã state.
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Preºedintele Bãsescu ºi soþia, la
serbãrile de la Þebea, unde au
venit peste 5.000 de persoane

Peste 5.000 de persoane au
participat, ieri, la Þebea (judeþul
Hunedoara), la comemorarea a 141
de ani de la moartea lui Avram
Iancu, înmormântat în cimitirul din
localitate, la ceremonie asistând ºi
preºedintele Traian Bãsescu ºi soþia,
precum ºi ministrul Muncii, Mariana
Câmpeanu, ministrul de Externe,
Titus Corlãþean, ºi liderul PDL,
Vasile Blaga. ªeful statului a fost
întâmpinat de garda de onoare, care
i-a prezentat onorul. Pentru
desfãºurarea manifestãrilor de la
Þebea, traficul rutier a fost închis pe
DN 76 km 38+500 – 38+600, în
intervalele orare 11.00-11.15 ºi
14.00-14.30, pentru formarea gãrzii
de onoare, prezentarea onorului
militar ºi defilarea gãrzii de onoare.
Galaþi: Numãrul persoanelor
evacuate în urma inundaþiilor
a ajuns la aproape 7.000

Purtãtorul de cuvânt al Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã
Galaþi, maior Eugen Chiriþã, a
declarat, ieri, pentru Agerpres, cã în
urma actualizãrii datelor numãrul
persoanelor evacuate din cauza
inundaþiilor a ajuns la 6.901, iar 39
de localitãþi sunt afectate, dintre care
24 grav. Chiriþã a adãugat cã 1.753
de locuinþe ºi 1.696 de curþi ºi
grãdini sunt inundate, iar 35 de case
sunt distruse. Drumul naþional
Galaþi-Tecuci era în continuare
afectat, iar traficul feroviar pe ruta
Galaþi-Târgu Bujor era blocat ieri,
deoarece la intrarea în oraºul Târgu
Bujor terasamentul a fost afectat,
dupã ce un tren a deraiat vineri. Alte
11 drumuri judeþene ºi cinci
comunale sunt afectate, dar ºi 463
de poduri ºi podeþe.

Preºedintele PNL, Crin
Antonescu, copreºedinte USL,
a precizat, într-un interviu
video acordat Agerpres, care
va fi difuzat mâine, cã afirma-
þia sa potrivit cãreia se simte
liderul opoziþiei nu are legãturã
nici cu Guvernul, nici cu
primul-ministru ºi a subliniat
cã e vorba de o opoziþie faþã de
puterea pe care simte cã USL
nu o deþine. „Atunci când eu
am spus cã mã simt în opozi-
þie, asta nu avea de-a face cu
Guvernul ºi cu primul-minis-
tru. ªi am ºi precizat, chiar
atunci când am spus-o, cã nu e
vorba de o opoziþie faþã de
Guvern, ci o opoziþie faþã de
putere, pe care simt cã n-o
deþinem. Acum, ce cred
liberalii îmi e clar, pentru cã
cei mai mulþi, dar nu toþi, simt
la fel ca mine. Ce cred parte-
nerii de coaliþie, asta este o
întrebare. Dacã dânºii se simt
într-adevãr la putere, atunci
probabil cã declaraþia mea cã
mã simt în opoziþie sau cã sunt
liderul opoziþiei n-are darul sã-i
facã fericiþi. Dacã înþeleg ºi
dânºii - ºi eu cred cã înþeleg -
cã am putea greu afirma cã
suntem pe deplin la putere,
atunci probabil cã sunt alãturi
de mine ºi îngroºãm rândurile
opoziþiei la ceea ce este putere
ºi încã nu ne aparþine”, a
explicat Antonescu. El a
exemplificat punctând cã USL

Antonescu: Când am spus cã mã simt
în opoziþie, asta nu avea de-a face cu

premierul sau cu Guvernul
Europarlamentarul PDL Moni-

ca Macovei (foto) îi solicitã lui Ioan
Oltean sã demisioneze din funcþia
de vicepreºedinte al partidului,
având în vedere cã DNA a început
urmãrirea penalã împotriva sa. „Îi
solicit lui Ioan Oltean sã demisio-
neze din funcþia de vicepreºedinte
al PDL. Ioan Oltean este vicepre-
ºedinte PDL, ia decizii pentru ºi în
numele partidului, iar, potrivit art.
103 alin. 1 din Statutul partidului,
vicepreºedinþii sunt «liderii acþiu-
nii politice ºi de imagine ai partidu-
lui».  Funcþia de conducere pe care
o ocupã Ioan Oltean îl obligã sã
punã interesele ºi imaginea parti-
dului pe primul loc”, se aratã într-
un comunicat remis de Monica
Macovei, ieri, agenþiei Mediafax.
Aceasta susþine cã „numai USL,
care nu are nici un criteriu etic sau
moral, îºi þine persoane anchetate
penal în funcþii de conducere ºi
chiar în funcþii de miniºtri, în timp
ce PDL are criterii etice
ºi respectã justiþia”. Din
rezoluþia DNA de înce-
pere a urmãririi penale
rezultã cã „existã date ºi
indicii temeinice potrivit
cãrora, în perioada
2010 - 2011, în calitate
de preºedinte al organi-
zaþiei judeþene Bistriþa-
Nãsãud a unui partid
(...) învinuitul Ioan Ol-
tean ºi-a exercitat influ-
enþa asupra preºedinte-
lui, respectiv asupra vi-

Macovei cere demisia lui Oltean
din funcþia de vicepreºedinte PDL,

deoarece este urmãrit penal de DNA
deþine în Parlament 70% din
voturi, dar nu poate face
proiectele pe care s-a angajat
sã le facã în faþa cetãþenilor.
„Am 70%, am votul cetãþenilor
într-o majoritate copleºitoare,
doresc sã fac niºte proiecte pe
care le-am angajat faþã de
cetãþeni. Modificarea Constitu-
þiei, sã spunem regionalizarea.
Ne apucãm de chestiunea asta
din prima zi a noului Parla-
ment, o urmãrim cu seriozita-
te, lucrãm, muncim la ea,
facem acest proiect, exprimãm
voinþa unei majoritãþi. Deci, ar
pãrea pânã acum cã suntem la
putere. Vine Curtea Constituþi-
onalã ºi ne spune «Da, proiec-
tul e în regulã, e constituþional,
e dreptul vostru sã-l faceþi, cã
de-asta sunteþi în Parlament,
dar nu vrem noi, ºase inºi din
Curtea Constituþionalã, sã o
aplicaþi vreun an 0187. Nea-
vând nicãieri în Constituþia
României o prevedere care sã
permitã aºa ceva, neavând
nicãieri în legea Curþii Consti-
tuþionale o asemenea prerogati-
vã care sã-i permitã Curþii aºa
ceva, suntem în faþa unei
decizii arbitrare, pe care totuºi
n-o putem încãlca pentru cã,
nu-i aºa, în momentul ãla nu
mai suntem stat de drept.
Unde-i puterea? Unde-i puterea
legislativã? La noi nu. Ãsta e
un exemplu simplu”, a conchis
preºeditele PNL.

cepreºedintelui Consiliului Judeþean
(CJ) Bistriþa Nãsãud, precum ºi
asupra unor înalþi demnitari din
Ministerul Mediului, Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi a Turismu-
lui ºi Ministerul Economiei, în ve-
derea adjudecãrii licitaþiilor cãtre
anumite firme sau pentru alocarea
de fonduri publice pe anumite pro-
iecte derulate de primãriile condu-
se de primari din cadrul partidului
din care învinuitul face parte”, se
aratã într-un comunicat de presã
al DNA remis agenþiei Mediafax.
Oltean este cercetat ºi pentru fa-
vorizarea infractorului, procurorii
susþinând cã, în seara zilei de 22
martie 2012, a anunþat douã per-
soane cã a doua zi DNA urma sã
facã percheziþii la domiciliile aces-
tora, într-un dosar în care erau
cercetate pentru fapte de corupþie
în legãturã cu procedurile de achi-
ziþie ºi contractele derulate de Con-
siliul Judeþean Bistriþa.
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Care... „U”?Care... „U”?Care... „U”?Care... „U”?Care... „U”?
MIRCEA CANÞÃR

Cu douã divizionare de fotbal de ligã se-
cundã, ambele plasate în seria a II-a, Cra-
iova polarizeazã în continuare un interes
aparte la nivel naþional, potenþându-se ri-
valitatea acestora. Aºa cum s-a vãzut ºi
sâmbãtã seara, în confruntarea lor directã
pe stadionul din Drobeta-Turnu Severin,
transmisã în direct de GSP TV. FC U-CS

U: 0-0. În faþa a circa 10.000 de specta-
tori, mulþi, dacã nu majoritatea, deplasaþi
de la Craiova. O rivalitate fireascã în plan
sportiv, nefireascã în alte planuri adiacen-
te. Asta ne mai lipsea: sã ne împartã ºi op-
þiunea pentru una sau cealaltã dintre echi-
pe, nu destul cã ne împãrþise anterior opþi-
unea politicã. De-a lungul timpului am mai
avut situaþii similare, cu Universitatea Cra-
iova ºi Electroputere în Divizia A, cu Con-
structorul ºi Electroputere în Divizia B, cu
ªtiinþa ºi Locomotiva în Divizia B. Deºi
pasiunile nu erau, poate, atât de aprinse.

Ca sã nu spun exacerbate. Geneza actualei
stãri de lucruri este de acum cunoscutã ºi
orice rãscolire a etapelor premergãtoare nu
are ca punct de plecare decât o decizie
anacronicã, fãrã precedent în istoria fot-
balului românesc. FC Universitatea, care
retrogradase de drept, putea fi dusã chiar
în Liga a III-a dacã existau argumente so-
lide pentru o sancþiune disciplinarã, dar nu
exmatriculatã din toate competiþiile tutela-
te de LPF ºi FRF. Admiterea, premergã-
toare sezonului fotbalistic, atât a FC U, cât
ºi a CS U, în liga secundã, consideratã o
mãsurã reparatorie, n-a fost, pânã la urmã,
decât o recunoaºtere a unei erori juridice,
care va rãmâne de referinþã. Un „caz Dre-
yfus” în fotbalul românesc, deºi cunoscã-
torii cazului menþionat m-ar putea contra-
zice, în sensul cã reabilitarea cãpitanului
Alfred Dreyfus, stagiar în serviciul de in-
formaþii al Statului Major al armatei fran-

ceze, a venit mult mai târziu. Dar ºi la acea
datã, ºi suntem pe la 1894, se menþinea
maxima cã „îndoiala trebuie sã fie în fa-
voarea acuzatului”. Dar altceva doream sã
lãmuresc în legãturã cu prezenþa în denu-
mirea prescurtatã a celor douã echipe cra-
iovene a literei „U”. Care vine de la denu-
mirea Universitãþii din Craiova, de care a
aparþinut inclusiv juridic, pânã la un mo-
ment dat, ºi divizionara A de fotbal. Sub
aceastã denumire a ºi fost cunoscutã în
fotbalul românesc, începând cu sezonul
1966-1967, ºi cel european. Deºi ulterior,
ani în ºir, suporterii craioveni îºi vor încu-
raja echipa favoritã scandând „ªtiinþa” –
denumirea anterioarã – evident ºi pentru
rima mult mai accesibilã. Dar m-am înde-
pãrtat de ceea ce doream sã spun. Dupã
apariþia Universitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie (1998), prin ruperea de restul facultã-
þilor componente ale Universitãþii din Cra-

iova, municipiul nostru are douã instituþii
de învãþãmânt superior de stat distincte.
Adicã douã universitãþi. La care se adaugã
ºi Universitatea „Spiru Haret”, formã pri-
vatã de învãþãmânt superior. În total... trei
universitãþi. Care dintre acestea se regã-
seºte în simbolistica echipelor de fotbal –
CS U ºi FC U – nu se ºtie. Dupã cum nu
se ºtie nici dacã vreunul din componenþii
loturilor celor douã echipe are statut de
student. Cât priveºte revendicarea palma-
resului, aici avem o altã dilemã: la ce ajutã?
Echipe realmente mai gomoase ca palma-
res (FC Magdeburg, Lokomotiv Leipzig,
Aberdeen, Nottingham Forest, AC Parma,
Videoton) înoatã într-un anonimat demn de
o cauzã mai bunã. Fiindcã în fotbalul mare
de astãzi conteazã valoarea de moment pe
care o arãþi pe teren ºi prea puþin villoniana
nostalgie. În rest, e loc sub soare ºi pentru
una ºi pentru alta ºi fiecare cu destinul ei.

Spectacolul a început la ora
21.00, când nocturna de pe sta-
dionul „Ion Oblemenco” s-a stins
ºi focurile s-au aprins în cetatea
Pelendavei. Deºi ameninþarea ro-
manilor era aproape, dacii bãtrâ-
nului Carp nu-ºi uitau obiceiurile
ºi se pregãteau sã înceapã marea
sãrbãtoare a vinului. Pentru cã în
acel an se fãcuse o recoltã boga-
tã de struguri, însuºi regele De-
cebal venise de la Sarmisegetuza
la Pelendava pentru a lua parte la
sãrbãtoare. „Vom bea, vom mân-
ca, vom juca ºi ne vom întrece
între noi aºa cum facem de mii
de ani, cãci astfel îi vom cinsti
pe zei arãtându-le cã nimeni nici-
odatã nu ne va face sã ne uitãm
obiceiurile”, le-a spus bãtrânul
rege locuitorilor cetãþii, invitân-
du-i apoi sã înceapã festivitãþile.

Întreceri în cetatea Pelendava
Cei mai viteji dintre daci s-au

întrecut la tãiatul capetelor duº-
manilor din goana calului. Apoi au
pus sãgeþile în arcuri ºi au tras la

Festivalul Antic „Pelendava” i-a scos din
casã pe craioveni, sâmbãtã seara o parte
din tribunele stadionului „Ion Oblemenco”
fiind pline. Timp de aproape douã ore, spec-
tatorii au avut parte de o adevãratã lecþie
de istorie, plasatã într-un timp istoric în-
depãrtat chiar pe þinuturile noastre. Viaþa

dacilor, în vreme de pace, dar ºi de rãzboi,
a fost împachetatã într-un scenariu capti-
vant din care nu au lipsit costumele de epo-
cã, efectele speciale ºi cascadoriile. Auto-
ritãþile locale le promit craiovenilor cã vor
reveni cu un alt spectacol de stradã, Festi-

valul Haiducilor.

þintã, dupã care au aruncat cu
suliþele. Coborând de pe caii lor
mari ºi frumoºi, s-au provocat
apoi la lupta corp la corp. De pe
margine, li se fãcea galerie fiind-
cã cel mai bun trebuia sã câºtige.
Cel mai bun la trântã s-a dovedit
a fi chiar fiul lui Decebal, Cotizo,
care ºi-a pus la pãmânt toþi ad-
versari. Însã cea mai aºteptatã
probã în cetate era alta. Pentru a
marca sãrbãtoarea vinului, nu pu-
tea sã lipseascã proba bãutului de
vin. Nu era o probã oarecare ºi
nici uºoarã pentru concurenþii
daci fiindcã aceastã licoare nu se
sorbea din carafe, ci direct din
niºte butoaie mari. Asta dupã ce
femeile frumoase din cetate pu-
seserã deja pe masa regelui De-
cebal primul ºi cel mai bun must
din acea toamnã.

Un oaspete-surprizã
Dar la petrecerea plinã de ve-

selie a vitejilor daci vine un oas-
pete. Împãratul Romei, Traian, se
hotãrãºte sã nu mai facã greºeala

predecesorilor sãi, aceea de a-i
subestima pe daci în luptã, ºi vrea
sã îl cunoascã personal pe regele
Decebal. Întâlnirea are loc chiar
la Pelendava, aflatã acum în plinã
sãrbãtoare. Împãratul roman îºi
face, aºadar, intrarea triumfalã,
într-un car roman tras de doi cai
negri. Poartã togã din purpurã
care îi fluturã sfidãtor pe umeri,
iar pe cap are un coif cu pene. El
îi propune regelui Decebal sã pã-
rãseascã Dacia, dar primeºte un
rãspuns categoric de la regele da-
cilor. Întrebându-l dacã s-a mai
predat cineva fãrã luptã în faþa lui
pânã acum, Decebal îi cere lui
Traian sã-ºi asculte zeii ºi sã pã-
rãseascã aceste þinuturi.

„O singurã ranã doare
cel mai tare, umilinþa”

Dacii se întrec cu romanii într-o
luptã demonstrativã, dar „gene-
ralii” lui Traian suferã o înfrân-
gere amarnicã. Adevãrata con-
fruntarea avea sã se petreacã

însã puþin mai târziu. Pregãtiþi de
luptã ºi conºtienþi de faptul cã ei
sunt mult mai puþini decât cohor-
tele romane, dacii invocã spiritul
lui Zalmoxe pentru a-i povãþui ºi
a-i ajuta în luptã. În cetatea Pe-
lendava se aude una dintre cele
mai frumoase invocaþii cãtre zei,
apoi jurãmântul pe care vitejii daci
îl depun înainte de a intra în lup-
tã. Preotul cetãþii rosteºte tare ºi
toþi locuitorii îi repetã cuvintele
cu care jurã cã vor lupta pânã la
moarte pentru a-ºi apãra pãmân-
tul. „Rãnile primite în luptã sunt
ca niºte medalii, ele nu dor. O
singurã ranã doare cel mai tare,
umilinþa”, îi îndeamnã regele
Decebal.

Încleºtarea dintre daci ºi romani
Încleºtarea dintre daci ºi romani

a fost punctul culminant al festi-
valului. Soldaþii daci ºi romani, unii
pe cai, alþii pedeºtri, alþii cu suli-
þe, alþii cu mâinile goale, se arun-
cã unii asupra celorlalþi. Caii îºi

ridicã picioarele în aer, amenin-
þând sã batã cu copitele. Cãlãreþii
cad ºi îºi pierd viaþa sfâºiaþi de
suliþe. Zalele de pe piepturile ro-
manilor se aud cum se lovesc.
Urletul lugubru al lupului, care flu-
turã pe steagul dacilor, anunþã
însã sfârºitul. Dacii sunt cei care
ies învingãtori din aceastã bãtã-
lie, ceea ce face ca porþile cetãþii
Pelendava sã rãmânã în continua-
re apãrate în calea romanilor care
trebuie sã se retragã. În frunte cu
împãratul Traian, care îºi condu-
ce carul de luptã în afara porþilor
cetãþii.

Peste 200 de figuranþi
ºi cascadori

Costumele de epocã, efectele
speciale ºi cascadoriile cu caii au
fãcut deliciul acestui festival.
Peste 200 de figuranþi ºi casca-
dori profesioniºti au fost impli-
caþi în realizarea acestui specta-
col, aplaudat la final de craioveni,
deºi, în cele aproape douã ore
care au trecut, temperatura scã-
zuse odatã cu lãsarea nopþii. Prin-
tre cei care i-au bucurat pe spec-
tatori au fost ºi actori profesio-
niºti, câþiva dintre ei jucând ºi în
celãlalt mare festival al Craiovei,
„Zilele Mihai Viteazul”. Rolul lui
Decebal a fost interpretat de ac-
torul Ion Haiduc, iar cel al lui
Traian, de Flaviu Criºan. Prima-
rul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, a declarat, dupã spectacol, cã
acest festival se înscrie în seria
spectacolelor pe care municipa-
litatea le organizeazã pentru ob-
þinerea titlului de Capitalã Cultu-
ralã Europeanã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Aproape 400 de poliþiºti doljeni vor
acþiona, astãzi, în zona ºcolilor din ju-
deþ, fiind alãturi de elevi, pãrinþi ºi ca-
dre didactice pentru crearea unui cli-
mat de siguranþã în unitãþile de învã-
þãmânt, dar ºi în zonele limitrofe.
Efectivele de la formaþiunile de ordi-
ne publicã vor asigura menþinerea unui
climat optim pentru desfãºurarea ac-
tivitãþilor de deschidere a noului an
ºcolar, iar poliþiºtii rutieri vor asigura
fluidizarea traficului, fiind prezenþi la
intrãrile în unitãþile de învãþãmânt.

În plus, pe par-
cursul anului ºco-
lar poliþiºtii dol-
jeni vor continua
colaborãrile cu
directorii, profe-
sorii ºi diriginþii,
pentru îmbunãtã-
þirea climatului
de siguranþã din
ºcolile generale
ºi licee.

„Comanda In-
spectoratului de
Poliþie al judeþu-
lui Dolj ureazã
tuturor elevilor
ca  anul  ºcolar
2013-2014  sã

fie unul liniºtit ºi lipsit de evenimente.
În acest sens, ºi poliþiºtii doljeni vor fi
la datorie. Pe lângã cei 384 de oameni
ai legii care acþioneazã în prima zi de
ºcoalã, vom fi alãturi de elevi, cadre-
le didactice ºi pãrinþi pe tot parcursul
anului, pentru prevenirea incidentelor
care ar putea perturba procesul de în-
vãþãmânt, precum ºi descurajarea ori-
cãror încercãri de încãlcare a norme-
lor legale”, a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Aproape 400 de poliþiºti „de veghe”
în prima zi de ºcoalã

Poliþiºtii doljeni au fost sesizaþi,
sâmbãtã seara, în jurul orei 20.00, de
Ion Marin, din comuna Bratovoeºti,
cã Roºu Costel, de 47 de ani, din
aceeaºi localitate, i-a sustras din faþa
locuinþei un autoturism ARO. Poliþiºtii
ajunºi la faþa locului au constatat cã
aspectele sesizate se confirmã.
Oamenii legii l-au
gãsit pe Roºu, care
abia se putea se þine
pe picioare, lângã
ARO, au stabilit cã
acesta nu posedã
permis de conducere
pentru nici o catego-
rie de autovehicule,
iar în urma testãrii
cu aparatul etilotest
a rezultat o concen-
traþie de 1,88 mg/l
alcool pur în aerul
expirat. Pe fondul
stãrii avansate de
ebrietate, doljeanul a
efectuat manevra de
mers înapoi cu ARO,
lovind un autoturism
Dacia Logan, pe
care l-a avariat.
„Celui în cauzã i s-a
întocmit dosar penal

Mort de beat, a provocat un accident
cu maºina pe care voia sã o fure

pentru sãvârºirea infracþiunilor de
furt ºi distrugere, precum ºi pentru
conducerea unui autoturism pe
drumurile publice fãrã a poseda
permis de conducere ºi cu o alcoole-
mie peste limita legalã”, a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, în cursul zilei de sâm-
bãtã, poliþiºti din cadrul Com-
partimentului Investigaþii Crimi-
nale ºi Proximitate de la Secþia
1 Craiova, în urma activitãþilor
desfãºurate, au pus în execu-
tare mandatul  de arestare pre-
ventivã emis de Tribunalul Bu-
cureºti pe numele  inculpatului
Dan Mihail Bârcã, de 34 de ani,
din Craiova, pentru infracþiuni
prevãzute de Legea 39/2003 ºi
Legea 365/2002, mai exact in-
fracþiuni informatice. În ace-
eaºi zi, poliþiºtii Secþiei 3 Cra-
iova l-au prins ºi pe Eman Vã-
tãmãniþa, de 35 de ani, din Cra-
iova pe numele acestuia fiind
emis, de Tribunalul Bucureºti,
mandat de arestare preventivã.
Instanþa a  dispus arestarea sa,
pe o duratã de 30 zile de la data
punerii în executare a manda-
tului, fiind cercetat pentru con-
stituirea unui grup infracþional
organizat ºi comiterea de in-

fracþiuni informatice. „Ambii
craioveni pe numele cãrora au
fost emise mandate de aresta-
re preventivã au fost introduºi
în arestul IPJ Dolj”, a precizat
agent principal Amelia Cãprã-
rin, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

De fapt, mandatele pe nume-
le celor doi au fost emise joi sea-
ra, de Tribunalul Bucureºti, într-
un dosar în care sunt 18 incul-
paþi, majoritatea craioveni, jude-
caþi pentru falsificare de carduri
ºi alte infracþiuni informatice. În
plus, magistraþii bucureºteni au
emis mandat de arestare ºi pe
numele lui Jean Marin Mihãilã,
însã acesta este deja arestat
preventiv tot pentru falsificare
de carduri, în urma unei acþiuni
a poliþiºtilor ºi procurorilor de
crimã organizatã craioveni des-
fãºuratã în aprilie a.c. De fapt,
în aprilie, a fost ridicat ºi Vãtã-
mãniþa, însã a fost eliberat dupã
câteva zile. Cel mai probabil de-

cizia de reintroducere a craio-
venilor în arest a fost luatã toc-
mai pentru faptul cã ºi-au con-
tinuat activitatea infracþionalã,
încãlcând obligaþiile care le-au
fost impuse la eliberarea provi-
zorie.  „Ia faþã de inculpatul
MIHÃILÃ (fost SFECLAN,
fost BUDIANU) JEAN-MARIN
care a fost arestat preventiv
prin încheierea de ºedinþã din
data de 18.09.2009, mãsura
arestãrii preventive, pe o du-
ratã de 30 de zile, începând
de la data încarcerãrii, revo-
când liberarea provizorie sub
control judiciar; inculpatul
VÃTÃMÃNIÞÃ EMAN care a
fost arestat preventiv prin în-
cheierea de ºedinþã din data
de 18.09.2009, mãsura ares-
tãrii preventive, pe o duratã
de 30 de zile, începând de la
data încarcerãrii, revocând li-
berarea provizorie sub con-
trol judiciar; BÂRCÃ DAN-
MIHAIL care a fost arestat

preventiv prin încheierea de
ºedinþã din data de
18.09.2009, mãsura arestãrii
preventive, pe o duratã de 30
de zile, începând de la data
încarcerãrii, revocând libera-
rea provizorie sub control ju-
diciar. Emite mandatele de
arestare preventivã nr. 4-6/J./
12.09.2013. Cu drept de re-
curs”, se aratã în încheierea de
ºedinþã din 12 septembrie a.c. a
Tribunalului Bucureºti.

Reamintim cã, pe 8 aprilie,
poliþiºtii BCCO Craiova ºi pro-
curorii DIICOT Craiova au fã-
cut mai multe percheziþii în Cra-
iova ºi judeþul Hunedoara, în
urma cãrora au fost reþinute 9
persoane, cercetate pentru con-
stituire a unui grup infracþional

organizat ºi falsificarea de in-
strumente de platã electronicã.
Este vorba despre Marin Jean
Mihãilã, de 44 de ani, Eman
Vãtãmãniþa, de 35 de ani, din
Craiova, Sorin Buruianã, de 55
de ani, din Craiova, George
Savu, de 30 de ani, Nãstasie
Gancea, de 46 de ani, din Cra-
iova, Monica Cîrneanu, de 26
de ani, din Craiova, Valeriu
Chircã, de 32 de ani, din Cra-
iova, Marinel Vasile, de 25 de
ani, din Craiova ºi Dan Bres-
can, de 35 de ani, din Petroºani,
au fost arestaþi preventiv o zi
mai târziu, pentru 29 de zile.
Vãtãmãniþa ºi Vasile au fost
eliberaþi dupã recurs, ulterior
fiind lãsaþi în libertate Monica
Cîrneanu ºi Valeriu Chircã.

Doi craioveni au ajuns în arestul IPJ
Dolj, în cursul zilei de sâmbãtã, în baza
mandatelor de arestare preventivã emi-
se pe numele lor de magistraþii Tribu-
nalului Bucureºti. Mai exact, instanþa
le-a revocat acestora liberarea provi-
zorie sub control judiciar pentru încãl-
carea obligaþiilor, întrucât au fost ares-
taþi preventiv în 2009, apoi eliberaþi ºi

sunt în prezent judecaþi pentru infrac-
þiuni informatice. Alãturi de cei doi,
Dan Mihail Bârcã ºi Eman Vãtãmãniþa,
judecãtorii bucureºteni i-au revocat
arestarea preventivã ºi lui Jean Marin
Mihãilã, însã acesta este deja arestat
pentru fapte similare, într-un dosar al
poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã
organizatã craioveni.

Craioveni în arest pentru încãlcareaCraioveni în arest pentru încãlcareaCraioveni în arest pentru încãlcareaCraioveni în arest pentru încãlcareaCraioveni în arest pentru încãlcarea
condiþiilor eliberãrii provizoriicondiþiilor eliberãrii provizoriicondiþiilor eliberãrii provizoriicondiþiilor eliberãrii provizoriicondiþiilor eliberãrii provizorii

Nu s-au lãsat de infracþiuni informatice!

VÃTÃMÃNIÞÃ EMANMIHÃILÃ JEAN-MARIN
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GEORGE POPESCU UN NOU AN ŞCOLAR
sau pariul pe jumătate pierdut?

Ca de fiecare dată la jumătatea lui septem-
brie, şi astăzi şcolile îşi deschid larg porţile,
într-un climat în care culoarea festivului pare
să-şi mai piardă, din nou, ceva din aura ei con-
sacrată de tradiţie. Identitatea umbrelor se spri-
jină pe cam aceleaşi realităţi, triste şi insultă-
toare: carenţe, multe şi ştiute, ale bazei materi-
ale, abandonarea unor unităţi prin comasare
(cu efecte încă neraţionalizate), o mobilitate a
cadrelor din varii şi nu totdeauna temeinic jus-
tificabile motive. Şi, probabil cea mai gravă din-
tre toate aceste neajunsuri: salarizarea precară
a dascălilor cu un dublu efect, al vulnerabilită-
ţii lor în ordinea existenţei cotidiene şi, deopo-
trivă, minimalizarea, cu riscul chiar al compro-
miterii pe termen lung, a însuşi statutului so-
cial al breslei ca atare. O breaslă căreia tradiţia

– mult mai săracă în oferte – i-a conferit şi con-
servat un loc privilegiat aşezându-i pe dascăli
la temelia culturii şi civilizaţiei noastre,

Şi, totuşi, poate că, prinşi de decor şi de
briza aerului festiv, multe dintre aceste neîmpli-
niri vor fi, câteva ceasuri, aruncate în uitare.
Părinţi şi copii, dascăli şi oficiali ai administra-
ţiei Ţării se vor regăsi, într-un scurt moment de
comuniune, în avanscena acestui nou an de
învăţământ ceva mai edificaţi şi, deci, mai miş-
caţi în perspectiva unor responsabilităţi încă
neasumate la nivelul urgenţei lor. Nu neg, se
vor fi făcut şi lucruri bune; îmi deleg capacita-
tea de evaluare a unor noutăţi propuse şi im-
plementate în programele şcolare. Şi, ca atare,
nu calific, dar nu mă opri să exprim temerea,
alimentată de lunga experienţa a ultimilor ani,

ca nu cumva şi aceste noutăţi să intre în meca-
nismul odios al unor experimente care, în ulti-
mele două decenii, au declasat, semănând con-
fuzie, rolul şcolii.

Provocări, mai mari ori mai mici, vin din toate
direcţiile: de la impactul erei cibernetice, cu glo-
balizarea al cărui efect la vedere este o omogeni-
zare de gusturi, de gesturi şi de atitudini într-un
amendabil dispreţ al bunei educaţii de odinioa-
ră, până la inegalitatea socială, tradusă, în edu-
caţie, prin inegalitate de şanse.

Şi cea mai mare provocare îşi are originea şi
resortul în chiar starea societăţii româneşti, afla-
te, acum, mai mult decât oricând, într-o stare de
fierbere şi de confuzie, animată de strigăte beli-
coase, de mişcări de masă şi de confruntări ale
unor facţiuni la capătul cărora nici un profet nu-

şi permite vreun pronostic. O societate bolna-
vă, deci, la care şcoala, cu experimentele deseori
năstruşnice şi cu pierderea funcţiei ei formatoa-
re de caractere civice şi etice, îşi denunţă, dezo-
lată, neputinţele. Rezultatele, calificate catastro-
fale, de la sesiunile de bacalaureat din această
vară sunt doar indiciile vizibile ale unei degrin-
golade fără soluţii. Exhibarea, masivă şi liberis-
tă, zi de zi şi ceas de ceas, în spaţiul mediatic
uneori generos la limita penalului, a unor false
valori, a unei false culturi, cu protagonişti semi-
docţi, agramaţi, deloc diferiţi de noua categorie
a interlopilor încă neconceptualizată sociologic,
toate devin, la o analiză mai atentă, nu doar al-
ternative (proaste, fireşte, dar ce mai contează!)
la… şcoală şi educaţie, ci, vai, chiar nişte „mo-
dele” de urmat.

Concursul se va desfăşura şi de
data aceasta, descentralizat, în şase
centre universitare din ţară: Bucu-
reşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Târgu Mureş,
Timişoara şi Craiova pentru toate
domeniile, respectiv medicină, medi-
cină dentară şi farmacie,  pe baza te-
maticilor anunţate. În urma Reziden-
ţiatului, absolvenţii facultăţilor cu
specific sanitar vor putea ocupa un
loc sau un post în domeniile medici-
nă, medicină dentară şi farmacie.
Anul acesta concursul se va desfă-
şura în aceleaşi condiţii ca şi până
acum. Astfel, tematica Rezidenţiatu-
lui şi bibliografia aferen tă valabilă
pentru sesiunea noiembrie 2013 sunt
aceleaşi cu cele din sesiunea ante-
rioară. Acestea sunt  avizate de Co-
legiul Medicilor din România, Cole-
giul Medicilor Dentişti din România,
respectiv Colegiul Farmaciştilor din
România şi aprobate de Ministerul

La invitaţia europarlamentarului PDL Marian
Jean Marinescu, 28 de olimpici ai unor licee din
Dolj, Olt, Vălcea, Gorj si Mehedinţi  vor face o
vizită la Bruxelles, între 17 şi 20 septembrie 2013.
Liceenii olteni vor avea, astfel, prilejul să cu-
noască îndeaproape funcţionarea Parlamentu-
lui European şi să se familiarizeze cu principalele
instituţii europene. Ei vor participa şi la un semi-
nar cu tema „Viitorul tinerilor în Uniunea Eu-

Rezidenţiatul
va avea loc pe 17 noiembrie

Peste doar două luni absolvenţii facultăţilor de medi-
cină, farmacie şi medicină dentară din toată ţara vor
susţine Rezidenţiatul. Concursul va avea loc anul aces-
ta pe data de 17 noiembrie a.c. şi se va desfăşura, la fel ca

în ultimii doi ani, în şase centre universitare, între care
şi cel de la Craiova. Reprezentanţii Ministerului Sănă-
tăţii au anunţat însă că vor încerca, în următorii ani, să
crească numărul centrelor de rezidenţiat din ţară.

Sănătăţii. Au fost publicate în ziarul
„Viaţa medicală” nr. 11/18 martie 2011
pentru domeniul medicină dentară şi
domeniul farmacie (inclusiv cu com-
pletarea din anul 2012). Pentru do-
meniul medicină tematica şi bibliogra-
fia au fost publicate în ziarul „Viaţa
medicală” nr. 16/20 aprilie 2012.
Se aşteaptă, din nou,
concurenţă mare

 Dacă se păstrează metodologia
din ultimii doi ani, candidaţii vor avea
la dispoziţie patru ore pentru a rezol-
va subiectele. Atât în sesiunea din
2011, cât şi anul trecut, concursul
s-a desfăşurat sub forma unui test-
grilă de 200 de întrebări. Punctajul mi-
nim de promovare a reprezentat 60%
din punctajul maxim realizat la cele
200 de întrebări pentru fiecare dome-
niu şi s-a calculat la nivelul fiecărui
centru universitar în care a fost or-

ganizat concursul. Anul trecut, nu
mai puţin de 5.371 de absolvenţi ai
universităţilor de medicină şi farma-
cie din toată ţara s-au înscris la con-
cursu l de Rezidenţiat  organizat de
Ministerul Sănătăţii. Aceştia au con-
curat pe 3.730 locuri şi posturi scoa-
se la concurs. Aşa cum era de aştep-
tat, cei mai mulţi, 4.142, s-au înscris
pentru locurile şi posturile scoase la
concurs în  domeniul medicină, un
număr de 931 au optat pentru locuri-
le şi posturile din domeniul medicină
dentară, iar restul de 298 a susţinut
concursul pentru domeniul farmacie.
În sesiunea din 2012, dintre cele 3.730
locuri şi posturi scoase la concurs,
un număr de 3.310 a fost pentru me-
dicină, 250 pentru medicină dentară
şi 170 pentru farmacie. Iar concuren-
ţa a fost una destul de serioasă având
în vedere că pentru domeniul medi-
cină au susţinut concursul la Craio-

va 627 de candidaţi, în timp ce pen-
tru farmacie au fost 29 de candidaţi,
iar pentru medicină dentară – 76 de
candidaţi.
Modificări la Rezidenţiat,
dar nu anul acesta

Reprezentanţii Ministerului Sănă-
tăţii intenţionează însă ca în următo-
rii ani să aducă mai multe modificări
pentru concursul de Rezidenţiat. Una
dintre cele mai importante este aceea
de a creşte numărul centrelor de rezi-
denţiat din ţară, în momentul de faţă,
acesta fiind organizat în cadrul a şase
univers ităţi. Potrivit proiectu lui pe
care îl are în vedere Ministerul Sănă-
tăţii, aceste centre trebuie acreditate

de Universităţile de Medicină şi Far-
macie. Dorinţa oficialilor este aceea
ca medicul rezident să poată consul-
ta cât mai mulţi pacienţi, astfel încât
să poată învăţa, instrui şi deveni un
specialist competent.

În ceea ce priveşte dreptul de li-
beră practică, ministrul Sănătăţii, Eu-
gen Nicolăescu, a afirmat, în cadrul
unei dezbateri regionale privind re-
formarea sistemului sanitar, că trebuie
s tab ilită  o g rilă  de competen ţă.
„Atunci când un rezident absolvă un
modul acesta poate să poată obţine
drept de practică. Astfel, prin con-
tract part-time rezidentul să fie plă-
tit”, a precizat Eugen Nicolaescu.

RADU ILICEANU

Grup de olimpici olteni invitat la Bruxelles
de europarlamentarul Marian Jean Marinescu

Timp de patru zile, 28 de olimpici doljeni, din toate judeţele
Olteniei, vor face o vizită la Bruxelles, la invitaţia europarlamen-
tarului Marian Jean Marinescu, vicepreşedintele Grupului PPE.
Tinerii vor avea ocazia să vadă ce face concret un eurodeputat la
Parlamentul României, cum funcţioneză instituţiile europene şi

care sunt programele educaţionale, finanţate de Uniunea Euro-
peană. Europarlamentarul PDL nu este la prima sa încercare de
acest gen, Marian Jean Marinescu fiind cunoscut ca unul dintre
politicienii români interesaţi de soarta tinerilor şi mai ales de
cei cu rezultate foarte bune la învăţătură.

ropeană: educaţie şi opor-
tunităţi pe piaţa muncii”,
în cadrul căruia vor avea
un schimb de opinii cu de-
putaţii din Parlamentul Eu-
ropean prezenţi la acest
eveniment.

Studenţii, face-to-face cu Doris Pack
Tot la Palamentul European, liceenii se vor

întălni cu Doris Pack, preşedintele Comisiei
pentru Cultură din Parlamentul European, pre-
cum şi cu eurodeputaţii raportori implicaţi di-
rect în elaborarea reglementărilor privind pro-
gramele europene pentru educaţie: Erasmus

Mundus, Programul de învăţare pe tot par-
cursul vieţii, Leonardo da Vinci, Jean Mon-
net, Tempus etc. Joi, 19 septembrie 2013, olim-
picii noştri vor avea parte de o călătorie surpri-
ză în frumosul oraş Brugge, o adevărată mină
de aur din punct de vedere arhitectural, unde
vor vizita obiectivele turistice.
Program amplu dedicat tinerilor

Această vizită la Parlamentul European se
înscrie într-un program mai amplu dedicat tine-
rilor din cele cinci judeţe ale Olteniei, organizat
de europarlamentarul Marian Jean Marinescu
începând încă din anul 2007. Graţie acestui pro-
gram, în cei şase ani care au trecut de atunci,

sute de tineri din Dolj, Olt, Vălcea, Gorj si Me-
hedinţi au avut, astfel, posibilitatea să vadă la
lucru pe viu principalele instituţii europene.

Marian Jean Marines cu a fost desemnat
Observator al României în cadrul Parlamentu-
lui European în septembrie 2005. A devenit
membru al Parlamentului European de la 1 ia-
nuarie 2007 şi a fost ales deputat european pe
listele PD în noiembrie 2007. A fost ales pentru
un nou mandat în legislativul comunitar la ale-
gerile din 7 iunie 2009. Marian Jean Marinescu
es te v icepreş ed inte al Grupului Part idului
Popular European şi al Democraţilor Europeni
(PPE-DE), din Parlamentul European.

MARGA BULUGEAN
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Într-un comunicat de presã
al PDL Dolj se precizeazã cã
decizia Consiliului Judeþean Dolj
de modificare a preþurilor medii

la unele produse agricole, în
baza cãrora se calculeazã
impozitul pe arenda, rãspunde
demersurilor politice ºi publice
fãcute de PDL Dolj în ultimele
sãptãmâni. „Consilierii judeþeni
ai PDL Dolj au ridicat aceastã
problemã încã de acum o lunã,
solicitând Consiliului Judeþean
Dolj sã aducã preþurile produse-
lor agricole la valoarea lor
actualã. În sedinþa de joi,
pornind de la realitatea din
teren, consilierii PDL Dolj au
propus o modificare suplimen-
tarã a preþului mediu la struguri,
de la 3,5 lei, cât era prevãzut în

anexa proiectului de hotarare, la
2 lei, aºa cum de altfel s-a ºi
hotãrât în cele din urmã”, se
mai spune în comunicatul de

presã. PDL Dolj
considerã însã cã o
adevãratã schimba-
re în favoarea
oamenilor, a
arendaºilor ºi
arendatorilor, nu
poate fi fãcutã
decât prin modifi-
carea Codului
Fiscal, unde în
acest moment
se stipuleazã în
mod greºit cã, în
anul în curs, se
plãtesc impozite
aferente preþurilor
medii agricole
calculate în cursul
anului trecut.

„Agricultorii
doljeni ajunseserã

sã plãteascã
impozite raportate
la preþuri nereale”

Europarlamen-
tarul Marian Jean

Marinescu considerã cã, din
cauza acestei greºeli legislati-
ve, agricultorii doljeni ajunse-
serã sã plãteascã impozite
raportate la preþuri nereale, de
peste douã ori mai mari faþã
de agricultorii din alte judeþe,
ceea ce era inadmisibil.
„Pornind de la aceastã situaþie
ºi rãspunzând cererilor venite
din partea celor afectaþi de
acest adevarat haos legislativ,
PDL Dolj a solicitat Consiliului
Judeþean Dolj modificarea de
urgenþã a preþurilor medii la
produsele agricole, ceea ce s-
a ºi întâmplat în sedinþa din
data de 12 septembrie 2013”,
subliniazã europarlamentarul
român. Cum aceastã situaþie
risca sã se repete, preºedintele
PDL Dolj, europarlamentarul
Marian Jean Marinescu, a
cerut parlamentarilor partidu-
lui sã vinã cu un proiect de
modificare a Codului Fiscal,
astfel încât preþul mediu la
produsele agricole sã fie
stabilit la începutul anului
agricol ºi nu la începutul
anului fiscal, aºa cum greºit
se face în acest moment.

MARGA BULUGEAN

Preºedintele PDL Dolj solicitã
modificarea Codului Fiscal

Toþi cei care l-au cunoscut de-
a lungul acestor ani pe Boian Alek-
sandrovici, pãrintele martir din
Valea Timocului, nu pot sã stea
insensibili la strigãtul disperat al
pãrintelui, care îºi vede toate va-
lorile puse în pericol pe zi ce tre-
ce. Curajos din fire, pãrintele
Boian nu s-a dat nicio clipã în lã-
turi când a venit vorba sã-ºi ape-
re credinþa. La Malainiþa, într-un
colþ de rai, chiar pe terenului pã-
rintelui Boian se aflã o cutezanþã
creºtin ortodoxã, izvorâtã din
conºtiinþa ºi identitatea etnicã
nepieritoare a românilor din Va-
lea Timocului, Sfânta bisericã din
Mãlainiþa, ctitoritã pe nesimþite,
dintr-o suflare, cu dragoste ºi cu
gând bun de Preacucernicul Pã-
rinte Bojan Aleksandrovici. Ea a
apãrut ca o minune, într-o dimi-
neaþã cu soare divin, spre mira-
rea, încurcãtura ºi, mai apoi, re-
volta unor fraþi de aceeaºi cre-
dinþã, dar de alt neam. ªi de
atunci pânã astãzi mulþi au vrut
sã vadã biata bisericuþã demola-
tã. Parcã le stã în cap. De aproa-

pe 10 ani se duc lupte pentru dã-
râmarea acestui sfânt lãcaº de
credinþã. Pãrintele a obosit de atâ-
ta luptã ºi parcã a început sã se
simtã ºi singur, de aceea, ieri, s-
a auzit un strigãt de disperare, iar
noi, toþi care l-am cunoscut, ne-
am hotãrât sã nu mai stãm ºi sã
facem zid în jurul pãrintelui nos-
tru drag. Se tot încearcã fãrã
succes o discreditare ºi îngenun-
chere a Preabunului Pãrinte Bo-
jan, Protopop de Dacia Ripensis,
dar ºi de alungarea prin diferite
mijloace neortodoxe a puþinilor
români, din cei aproape 300.000
existenþi, care nu-ºi uitã credin-
þa, limba maternã ºi sângele de
român, de lângã cel care le-a re-
dat rugãciunea în dulcea, înþe-
leapta ºi blânda Limbã Românã.
Dacã aceste atacuri au fost pânã
acum din partea unor autoritãþi
obtuze, dar proclamându-se frã-
þeºti ºi de aceeaºi credinþã, de
ceva timp, din ce în ce mai pu-
ternice apar atacurile unor ro-
mâni... ºi de aici se pune STOP.

MARGA BULUGEAN

Pentru cã Limba Românã este în tot mai mare pericol în
Valea Timocului, pentru cã sfânta credinþã creºtin ortodoxã
este în la fel de mare pericol în Valea Timocului, pentru cã
fiinþa româneascã este în pericol în Valea Timocului, vã spun,
români, Pãrintele Bojan Aleksandrovici este în pericol!

SOS: Români, pãrintele Bojan
Aleksandrovici este în pericol!

“Când am fost ales preºedinte al Orga-
nizaþiei Judeþene Dolj a Partidului Social De-
mocrat am promis în faþa colegilor prezenþi
cã pentru ocuparea funcþiilor în partid va
prima performanþa. Se întâmplã acest lu-
cru. A fost propus pentru funcþia de preºe-
dinte al Ligii Aleºilor Locali PSD Dolj – iar
colegii l-au votat – primarul comunei Vâr-
top, Constantin Dobrescu. Este la primul
mandat ºi a câºtigat o comunã care era
pedelizatã. A reuºit într-un timp foarte scurt,
la alegerile parlamentare, sã obþinã un scor
de 84%. Este un model pentru noi toþi. Îi
mulþumesc ºi fostului preºedinte al Ligii
Aleºilor Locali PSD Dolj, primarului ora-
ºului Segarcea, Nicolae Popa”, a declarat
preºedintele PSD Dolj, Claudiu Manda.

În urma alegerilor a rezultat urmãtorul Bi-
rou al Ligii Aleºilor Locali: preºedinte – Con-

stantin Dobrescu, secretar – Florin Mituleþu,
vicepreºedinþi – Gheorghe Ionele, Constan-
tin Popa, Nicolae Stãncioi, Valentin Roºiu;
membri de drept – Lia Olguþa Vasilescu, Ion
Prioteasa, Cristinel Iovan, Nicolae Popa,
Marin Duþã; membri – Fane Rogojinã, Ionuþ
Barbu, Jean Vîlcomeanu, Marin Bãdoiu, Ion-
Cãtãlin Trãistaru, Fãnel Vãduva, Gheorghe
Oprescu, Constantin Gheorghiþã, Nicolae
Drãgoi, Constantin Ghencioiu.

Tot în oraºul Bechet a avut loc ºi Comi-
tetul Executiv al PSD Dolj, unde a fost sta-
bilitã agenda pentru urmãtoarele luni ºi au
fost aleºi secretarii executivi: Alin ªuiu, Alex
Rãguºilã, Nuþa Tudor, Larisa Mihalcea ºi
Gheorghe Nedelescu.

 “Este pentru prima datã când organizãm
ºedinþa Comitetului Executiv în teritoriu ºi
vom continua acest lucru cu conferinþele ju-

deþene de la femei ºi tineret. De data aceasta
am ales oraºul Bechet ºi îi mulþumim pentru
ospitalitate primarului Gheorghe Ionele. În
cadrul Comitetului Executiv al PSD Dolj am
discutat mai multe chestiuni de organizare
internã. Ne-am stabilit calendarul acþiunilor
pentru perioada urmãtoare ºi ne-am propus
finalizarea procesului de alegeri la nivel lo-
cal, pentru cã avem organizaþii care au rã-
mas în urmã. Organizaþiile de pe lângã sec-
þiile de votare sunt foarte importante ºi ne

vom concentra pe acest aspect”, a mai de-
clarat preºedintele Claudiu Manda.

Social-democraþii au votat un calendar
pentru alegeri la organizaþiile de femei ºi ti-
neret locale. De asemenea, s-a stabilit ca la
data de 5 octombrie 2013 sã aibã loc, la
Calafat, Conferinþa Judeþeanã a Organizaþiei
de Femei a PSD Dolj, iar la 10 octombrie
2013, Conferinþa Judeþeanã a Organizaþiei
de Tineret a PSD Dolj, în oraºul Segarcea.

ALINA DRÃGHICI

În oraºul Bechet a avut loc vineri, 13 septembrie, întrunirea Ligii Ale-
ºilor Locali PSD Dolj. În prezenþa primarilor social-democraþi ºi a pre-
ºedinþilor de organizaþii locale a fost aleasã conducerea acestui organism.

Primarul comunei Vârtop, noul preºedinte al LigiiPrimarul comunei Vârtop, noul preºedinte al LigiiPrimarul comunei Vârtop, noul preºedinte al LigiiPrimarul comunei Vârtop, noul preºedinte al LigiiPrimarul comunei Vârtop, noul preºedinte al Ligii
Aleºilor Locali PSD DoljAleºilor Locali PSD DoljAleºilor Locali PSD DoljAleºilor Locali PSD DoljAleºilor Locali PSD Dolj
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Dragi profesori,
Dragi pãrinþi,

Dragi elevi ºi preºcolari,
Trãim astãzi, împreunã, o zi încãrcatã de

emoþie. Fireascã. Pentru administraþia publi-
cã localã, pentru calitatea mea de primar, des-
chiderea anului ºcolar nu este doar un mo-
ment festiv. Ci este ºi unul circumscris res-
ponsabilitãþii depline.

Anul acesta, toate cele 62 de ºcoli ºi grãdi-
niþe cu personalitate juridicã au obþinut autori-
zaþie de funcþionare, mai puþin trei structuri:
grãdiniþele „Curcubeul copilãriei”, „Aºchiuþã”
ºi cea din Cernele, care sunt în curs de obþine-
re a autorizaþiei, dupã ce s-a fãcut racordarea la
reþeaua de apã a oraºului ºi s-au început repa-
raþiile. Din pãcate, durata de timp a organizãrii
licitaþiei pentru reabilitarea unitãþilor de învã-
þãmânt s-a prelungit pânã la începutul lunii sep-
tembrie ºi, din cauze obiective, lucrãrile vor
continua pânã la sfârºitul anului 2013, dar se
vor executa în week-end, pentru a nu perturba

În semestrul I, cursurile se desfã-
ºoarã de pe 16 septembrie pânã 20
decembrie 2013. În perioada 2-10
noiembrie 2013, clasele din învãþã-
mântul primar ºi grupele din învãþã-
mântul preºcolar vor fi în vacanþã.
Vacanþa de iarnã va începe sâmbãtã,
21 decembrie 2013, ºi se va încheia
duminicã, 5 ianuarie 2014, iar cursu-
rile, în perioada luni, 6 ianuarie 2014
– vineri, 31 ianuarie 2014. Vacanþa in-
tersemestrialã va fi de sâmbãtã, 1 fe-
bruarie 2014, pânã duminicã, 9 februa-
rie 2014.

În semestrul al II-lea cursurile vor
începe luni, 10 februarie 2014, ºi se
vor termina vineri, 11 aprilie 2014.
Vacanþa de primãvarã va fi în perioa-
da sâmbãtã, 12 aprilie 2014 – marþi,
22 aprilie, 2014, iar cursurile, miercuri,
23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014.
Vacanþa de varã va debuta sâmbãtã,
21 iunie 2014, ºi se va încheia dumi-
nicã, 14 septembrie 2014.

33 de sãptãmâni
de studiu pentru
liceeni

Prin excepþie, pentru clasele ter-
minale din învãþãmântul liceal, anul
ºcolar are 37 de sãptãmâni, din care
durata cursurilor este de 33 de sãp-

Anul ºcolar 2013-2014, care începe as-
tãzi, are 36 de sãptãmâni de cursuri, însu-
mând 176 de zile lucrãtoare, ºi este împãr-
þit în douã semestre, potrivit unui ordin al
ministrului Educaþiei publicat în Monitorul
Oficial. Astfel, astãzi este prima zi de cur-

suri, iar vacanþa de varã va începe pe 21
iunie 2014. Evaluãri la clasele a II-a, a IV-a
ºi a VI-a ºi o pondere mai mare a mediei de
la Evaluarea Naþionalã în media de admite-
re la liceu sunt principalele noutãþi cu care
vor avea de-a face elevii ºi profesorii.

tãmâni, patru sãptãmâni fiind dedi-
cate desfãºurãrii examenului naþio-
nal de Bacalaureat. Cursurile clase-
lor terminale se vor încheia în data
de 30 mai 2014. De asemenea, pentru
clasa a VIII-a, anul ºcolar are 36 de
sãptãmâni, din care durata cursuri-
lor este de 35 de sãptãmâni, o sãp-
tãmânã fiind dedicatã desfãºurãrii
evaluãrii naþionale. Cursurile clase-
lor a VIII-a se vor încheia în data
de 13 iunie 2014. Pentru clasele din
învãþãmântul liceal – filiera tehno-
logicã, cu excepþia claselor termina-
le, ºi pentru clasele din învãþãmân-
tul profesional de 2 ani, durata cur-
surilor este cea stabilitã prin planu-
rile-cadru de învãþãmânt în vigoare.
Pentru învãþãmântul special – cla-
sele a IX-a XI-a, ciclul inferior al li-
ceului, filiera tehnologicã, durata cur-
surilor este de 37 de sãptãmâni, însu-
mând 181 de zile, iar stagiile de pregã-
tire practicã pentru care au optat ab-
solvenþii ciclului inferior al liceului, fi-
liera tehnologicã, cuprind 720 de ore,
care se desfãºoarã în perioada pro-
pusã de unitatea de învãþãmânt or-
ganizatoare ºi aprobatã de inspecto-
ratul ºcolar, conform structurii anu-
lui ºcolar, cu respectarea vacanþelor.
În ceea ce priveºte învãþãmântul
postliceal (ºcoalã postlicealã ºi ºcoa-

lã de maiºtri), durata cursurilor este
cea stabilitã prin planurile-cadru de
învãþãmânt în vigoare. Potrivit ordi-
nului, în zilele libere prevãzute de
lege nu se organizeazã cursuri.

Se schimbã regulile
dupã care vor fi
admiºi elevii la liceu

De asemenea, Ministerul Educa-
þiei a decis recent cã din anul ºcolar
2013-2014 ponderea mediei la Eva-
luarea Naþionalã va creºte la 75%,
faþã de 50% cât a fost pânã acum, iar
cea a notelor din ciclul gimnazial pen-
tru admiterea la liceu va fi redusã la
25%. Mãsura a fost luatã în urma di-
ferenþelor mari între mediile obþinute
de elevi în timpul gimnaziului ºi cele
de la Evaluarea Naþionalã. Cele mai
multe situaþii relevã diferenþe de 2
pânã la 2,5 puncte între felul în care
au fost evaluaþi elevii pe parcursul
gimnaziului ºi media de la evaluarea
naþionalã a acestora. De asemenea,
35.000 de elevi, din totalul celor care
au participat la Evaluarea Naþionalã,
nu au reuºit sã obþinã minimum 5.

Evaluãri-pilot
la finalul claselor
a II-a, a IV-a ºi a VI-a

Elevii din clasele a II-a, a IV-a ºi a
VI-a vor fi evaluaþi, în perioada 9-23

mai, la mai multe discipline.
Acesta este un proiect-pilot al
Ministerului Educaþiei, care
vrea un diagnostic al învãþã-
mântului primar, dar ºi pentru
elaborarea, acolo unde este
cazul, a unor planuri de învã-
þare individualizate, ori reori-
entarea cãtre un anume liceu,
în funcþie de performanþe. La
clasa a II-a, testele conþin
douã secþiuni: prima vizeazã
competenþele de receptare-
producere a mesajelor, în vre-
me ce a doua abordeazã com-
petenþe de matematicã. Rezul-
tatele obþinute la evaluarea
competenþelor fundamentale
la finalul clasei a II-a sunt va-
lorificate prin elaborarea pla-
nurilor individualizate de învã-
þare, consemnarea lor în portofoliul
educaþional al elevului, respectiv in-
formarea pãrinþilor sau tutorilor le-
gali asupra stadiului formãrii ºi dez-
voltãrii competenþelor evaluate.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a
IV-a va include urmãtoarele disci-
pline: Limba românã, limba maternã,
pentru elevii care studiazã în limbile
minoritãþilor naþionale, ºi Matema-
ticã. Evaluarea nu se finalizeazã
printr-o notã sau printr-un califica-
tiv sumativ. Rezultatele evaluãrii fie-
cãrui test contribuie la realizarea
unui scor mediu naþional al perfor-
manþelor elevilor pe competenþele

fundamentale ºi sunt utilizate de
CNEE pentru realizarea unor studii
ºi cercetãri de diagnozã a sistemu-
lui de învãþãmânt primar. Evaluarea
elevilor la finalul clasei a VI-a are ca
scop optimizarea învãþãrii, elabora-
rea, acolo unde este cazul, a planu-
rilor individualizate de învãþare ºi
preorientarea ºcolarã cãtre un anu-
mit tip de liceu. Testele conþin douã
secþiuni corespunzãtoare probelor
transdisciplinare evaluate: limbã ºi
comunicare, respectiv matematicã ºi
ºtiinþe.

„ªcoala altfel” –
în perioada
7-11 aprilie 2014

Unitãþile de învãþãmânt ºi in-
spectoratele ºcolare vor marca prin
manifestãri specifice data de 5 oc-
tombrie – Ziua Internaþionalã a
Educaþiei ºi 5 iunie – Ziua Învãþã-
torului, conform planificãrilor exis-
tente la nivelul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt preuniversitar. Sãptã-
mâna 7-11 aprilie 2014 din semes-
trul al doilea este dedicatã activi-
tãþilor extracurriculare ºi extraºco-
lare, în cadrul programului „ªcoa-
la altfel: Sã ºtii mai multe, sã fii
mai bun!”, având un orar specific.

ALINA DRÃGHICI
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 În primii ani de viaþã, familia oferã copilului
întâiul contact cu educaþia. Alãturi de pãrinþi de-
prinde primele cuvinte, învaþã ce este bine ºi ce
este rãu. Însã, un rol deosebit în formarea ºi dez-
voltarea personalitãþii copilului îl joacã ºcoala ºi
profesorii care îl pregãtesc pentru viaþã.

Tradiþia ºcolii doljene, generaþiile de absolvenþi
de bunã calitate care au fãcut faimã învãþãmântu-
lui craiovean obligã la continuarea performanþelor
în educaþie. Rezultatele elevilor doljeni, de care ne
bucurãm în fiecare an, încununeazã o muncã trans-
formatã în pasiune de cãtre dascãlii lor.

Graþie managementului Inspectoratului ªco-
lar Judeþean, învãþãmântul doljean este astãzi
parte integrantã a sistemului educaþional româ-
nesc, un sistem care rãspunde pe deplin modele-
lor ºi standardelor impuse de calitatea de stat
membru al comunitãþii europene.

Consiliul Judeþean Dolj a dovedit, prin inves-
tiþiile pe care le face, cã este aproape de sistemul
educaþional ºi ºcoala româneascã. În ultimii nouã
ani, în ciuda greutãþilor financiare, i-am ajutat pe

Mesaje cu prilejul deschiderii noului an ºcolarMesaje cu prilejul deschiderii noului an ºcolarMesaje cu prilejul deschiderii noului an ºcolarMesaje cu prilejul deschiderii noului an ºcolarMesaje cu prilejul deschiderii noului an ºcolar
cei mai merituoºi dintre elevii Doljului, pe cei care
au obþinut rezultate de excepþie la concursurile ºi
olimpiadele naþionale.

Nu i-am uitat nici în acest an pe elevii care duc
renumele judeþului ºi a ºcolii doljene mai departe
ºi ne-am implicat, din nou, în rãsplãtirea perfor-
manþelor lor, alocând sume importante de la buge-
tul Consiliului Judeþean Dolj. În aceastã iarnã îi
vom premia ºi pe tinerii elevi doljeni, care au obþi-
nut rezultate importante în competiþiile sportive.

De asemenea, an de an, Consiliul Judeþean Dolj
se implicã în derularea programului “Cornul ºi Lap-
tele” ºi, chiar dacã de multe ori am întâmpinat greu-
tãþi financiare, am dus la bun sfârºit distribuirea
produselor cãtre cei peste 65.000 de preºcolari ºi
elevi din învãþãmântul primar ºi gimnazial.

La începutul unui nou an ºcolar doresc sã trans-
mit elevilor doljeni mult succes ºi spor la învãþãtu-
rã, iar dascãlilor putere de muncã ºi sã obþinã re-
zultate bune, alãturi de cei pe care îi îndrumã.

Ion Prioteasa,
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj

procesul educaþional.
Vestea bunã este cã existã finanþare pentru

reparaþii, iar pentru reabilitare termicã, oraºul
nostru a fost selectat într-un program al Bãn-
cii Europene de Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
care prevede, între altele, cã unitãþile de învã-
þãmânt vor beneficia de resurse ce urmeazã
sã fie recuperate din scãderea facturilor la uti-
litãþi.

Folosesc acest prilej pentru a transmite ele-
vilor ºi pãrinþilor acestora, cadrelor didactice
gândurile cele mai bune. De asemenea, asigur
întregul corp didactic, din municipiul Craiova
ºi judeþul Dolj, de imensul respect pe care li-l
port ºi de toatã disponibilitatea mea pentru co-
laborare. La rândul meu ºi eu sunt mândrã de
copilul meu care, anul acesta, pãºeºte pentru
prima oarã într-o grãdiniþã.

Un an ºcolar plin de succese ºi împliniri sã
avem toþi cei implicaþi!

Lia Olguþa Vasilescu,
Primarul Municipiului Craiova

Tezele din semestrul I al anului ºcolar 2013-2014 se vor susþine, de regu-
lã, pânã la data de 20 decembrie 2013, iar cele din semestrul al II-lea – pânã
la data de 23 mai 2014, se aratã în ordinul ministrului Educaþiei. În situaþii
deosebite, bine fundamentate, în funcþie de condiþiile climaterice locale spe-
ciale ºi de specificul ºcolii, inspectoratele ºcolare pot aproba, la cererea
conducerii unitãþilor de învãþãmânt, modificãri ale structurii anului ºcolar
stabilite prin acest ordin. Solicitarea de modificare a structurii anului ºcolar
se va face dupã consultarea consiliului reprezentativ al pãrinþilor din unita-
tea de învãþãmânt respectivã.
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O mare sărbătoare teatrală va oc upa în curând Capitala: cea de-a 23-a ediţie a
Festivalului Naţional de Teatru – organizat de Uniunea Teatrală din România (UNI-
TER) şi finanţat de Minis terul Culturii şi Primăria municipiului Buc ureşti,  prin ArCuB
–, c are va începe vineri, 25 octombrie, ş i se va încheia duminică, 3 noiembrie. Nu
mai puţin de 22 de spectacole produse în stagiunea 2012-2013 de teatre din toată ţara,
prec um şi patru spectacole grupate în secţiunea „Focus”, dedicată în acest an Artei
actorului, în persoana actr iţei Mariana Mihuţ, vor fi prezentate în acest an. Selec ţio-
ner unic şi director artistic al festivalului este critic ul Alice George scu, aflată,  în
această calitate, la ultimul mandat.

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova este invitat să participe în festival la o
secţiune specială dedicată lui „Caragiale, inevitabilul”, cu „O scrisoare pierdută” în
regia lui Mircea Cornişteanu, au anunţat organizatorii. Din distribuţie fac parte Claudiu
Bleonţ/Marian Politic (Tipătescu), Ilie Gheorghe (Trahanache), Cerasela Iosifescu (Zoe),
Valer Dellakeza (Dandanache), Valentin Mihali (Farfuridi), Constantin Cicort (Pristan-
da), Nicolae Poghirc (Cetăţeanul turmentat), Adrian Andone (Brânzovenescu), George
Albert Costea (Caţavencu), Ştefan Cepoi (Ionescu), Ştefan Mirea (Popescu), Tudorel
Petrescu (Un fecior) şi Raluca Păun (Un bodyguard). Spectacolul a avut premiera pe
data de 13 octombrie 2012, fiind cea de-a cincea montare a piesei în regia lui Mircea
Cornişteanu, prima având loc în anul 1974.

Secţia de Limba şi Literatura Ita-
liană a Facultăţii de Litere a Uni-
versităţii din Craiova va organiza,
în zilele de 20 şi 21 septembrie,
Simpozionul internaţional „Dis-
curs şi cultură în limba şi în lite-
ratura italiană”, sub patronajul
Ambasadei Italiei în România, In-
stitutului Italian de Cultură „Vito

Simpozionul internaţional „Discurs şi cultură în limba
şi în literatura italiană”, la Facultatea de Litere

Filarmonica „Oltenia”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj, vă invită astăzi, ora 19.00, la un concert dedicat deschiderii noului an
şcolar. Susţinut de Orchestra Simfonică, avându-l dirijor pe Alexandru Io-
sub, concertul oferă spre audiţie fragment din Uvertura festivă academi-
că, de Johannes Brahms; „Olteneasca”, de Paul Constantinescu (50 de
ani de la moarte); Uvertura operei „Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti;
„La Boda de Luis Alonso” („Logodna lui Luis Alonso”), de Geronimo
Giménez; finalul Simfoniei a VII-a în La major, op. 92, de Ludwig van
Beethoven; Uvertura operei „La forza del destino” („Forţa destinului”),
de Giuseppe Verdi (200 de ani de la naştere); „Carmen”, selecţiuni din
Suitele I şi II (Preludiu, Dans boem, Habanera, Toreadorii), de Georges
Bizet. Intrarea la concert, în sala Filarmonicii „Oltenia”, este liberă.

Concert dedicat
deschiderii noului an şcolar

Grasso” din Bucureşti, Societăţii
Dante Alighieri – sediul central
din Roma ş i al Viceconsulatului
Italian Onorific din Craiova. Lu-
crările s impozionului se vor des-
făşura în limbile italiană şi româ-
nă şi sunt grupate în patru secţi-
uni: literatură, literatură compa-
rată, lingvistic ă ş i didac tic a lim-

bii şi a literaturii italiene.
După cum a precizat prof. univ.

dr. Elena Pîrvu, prodecan al Fa-
cultăţii de Litere,  coordonatorul
Secţiei de Limba şi Literatura Ita-
liană a instituţiei, cu această oca-
zie vor sosi la Craiova cadre di-
dactice şi cercetători de la univer-
sităţi din Albania, Bulgaria, Came-
run, Coreea de Sud, Finlanda, Ita-
lia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slo-
venia, Spania, Ungaria, ca şi de la
numeroase universităţi din ţară.
Deschiderea festivă a simpozionu-
lui va avea loc vineri, 20 septem-
brie, ora 10.00, în Sala Albastră a
Universităţii din Craiova, în prezen-
ţa prof. univ. dr. Dan Claudiu Dă-
nişor – rectorul Universităţii din
Craiova, prof. univ. dr. Nicu Panea
– decanul Facultăţii de Litere, prof.
Ezio Peraro –  directorul Institu-
tului Italian de Cultură „Vito Gras-
so” din Bucureşti şi ataşat cultural
al Ambasadei Italiei în România, dr.
Marco Oletti – viceconsulul italian
onorific la Craiova ş.a.

Festivalul-concurs Naţional de Chitară de la Craiova
este organizat pe trei categorii de vârstă: până la 11 ani – la
care concurenţii vor prezenta un program la alegere cu du-
rata de maximum 8 minute; 12-17 ani – la care programul
va fi de maximum 15 minute; peste 18 ani inclusiv – cate-
gorie la care competitorii vor prezenta piese din epoci de
creaţie diferite, cu durata totală de maximum 30 minute.

Pentru însc rierea în concurs sunt necesare completa-
rea unei fişe, copie după actul de identitate al participantu-
lui,  un CV şi o fotografie recentă format 4/3, în format
elec tronic,  care vor fi trimise pe adresa Casei de Cultură

Premii în valoare de peste 5.000 de lei
la Festivalul-concurs Naţional de Chitară de la Craiova

Sub egida Primăriei municipiului Craiova,
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” va or-
ganiza, în zilele de 9 şi 10 noiembrie, ediţia a III-
a a Festivalului-concurs Naţional de Chitară,
eveniment care urmează a fi găzduit de sala fos-
tului Club Electroputere (Calea Bucureşti nr. 56).

Concursul se adresează deopotrivă copiilor, ti-
nerilor şi adulţilor şi se va desfăşura pe trei ca-
tegorii de vârstă, pentru câştigători fiind anun-
ţate premii în valoare de peste 5.000 de lei. În-
scrieri se fac până pe data de 15 octombrie a.c.,
copiii fiind scutiţi de taxă de participare.

„Traian Demetrescu” (Craiova, strada „Traian
Demetresc u” nr. 31) sau pe adresa de mail
casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com,

până la data de 15 octombrie a.c. Taxa de participare nu se
percepe pentru prima categorie de vârstă, este de 20 de lei
pentru cea de-a doua şi 50 de lei pentru a treia.

Concursul se va desfăşura sâmbătă, 9 noiembrie, înce-
pând cu ora 11.00, a doua zi, de la aceeaşi oră, fiind anunţa-
tă Gala Laureaţilor, însă – spun organizatorii – programul
poate suferi modificări în funcţie de numărul concurenţilor.
Juriul va fi format din personalităţi ale vieţii muzicale: Mihai
Ungureanu – pianist, prim solist şi director artistic al Filar-
monicii „Oltenia”, dirijorul Marius Hristescu şi prof. Cris-
tian Mihai Mihăescu.

Toţi conc urenţii vor primi diplome de participare,
iar  c âş tigătorii vor fi răsplătiţi c u premii a căror valoa-
re totală es te de 5.200 de lei.  La prima cate gorie  de
vârstă (până la de 11 ani)  Premiul I es te de 150 de
lei, Premiul al II-lea – 100 de lei,  iar Premiul al III- lea
– 50 de lei,  la categoria 12-17 ani  Premiul I  se r idic ă
la 500 de lei,  Premiul al II- lea – 400 de lei, Premiul al
III-lea – 300 de lei,  iar la ultima c ategorie (peste  18
ani inclus iv) Premiul I  valorează 2.000 de lei, Premiul
al II-lea – 1.000 de lei,  Premiul al III- lea – 700 de lei,
sumele fiind impozabile. Informaţii suplimentare puteţi
solic ita la numerele de telefon 0744/539.424 ş i 0765/
262.566 (Mihai Mihăesc u) sau la adresa de email
casa_c ultura_traian_demetrescu@yahoo.com.
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Allende

Care este referinþa la Capitolul
7 al Cartei Naþiunilor Unite în
acordul ruso-american privind de-
mantelarea armelor chimice în Si-
ria? Aceastã dispoziþie autorizea-
zã recursul la forþã sau la sancþi-
uni contra unui stat care încalcã
obligaþiile sale internaþionale.
Franþa a estimat drept indispen-
sabil proiectul de rezoluþie depus
la Consiliul de Securitate, plasat
sub autoritatea acestui capitol, fi-
indcã altfel textul n-ar fi avut ca-
racter obligatoriu ºi regimul pre-
ºedintelui sirian, Bashar al-Assad,
putea întârzia cu demontarea ar-
senalului sãu sau desfãºurarea de
inspectori. Ruºii nici n-au vrut sã
audã. Cum poate fi forþatã o þarã
sã se dezarmeze „sub ameninþa-
rea unui atac?”, a argumentat Vla-
dimir Putin. Vineri, 13 septembrie,
Casa Albã a fãcut cunoscut „cã
nu va insista pentru o rezoluþie

privind Siria, sub ameninþarea re-
cursului la forþã”, deschizând ca-
lea pentru acordul care a fost
anunþat sâmbãtã, în urma întâlni-
rii dintre secretarul de stat ameri-
can John Kerry ºi ministrul rus al
Afacerilor Externe, Serghei La-
vrov. Potrivit acestui acord, de-
mantelarea programului sirian de
arme chimice este plasatã sub res-
ponsabilitatea Organizaþiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice
(OIAC), cu sediul la Haga. SUA
ºi Rusia vor depune „în zilele ur-
mãtoare” Consiliului executiv al
acestei organizaþii un plan detaliat
cu procedurile „de distrugere ra-
pidã” a arsenalului sirian ºi o veri-
ficare riguroasã a acestei operaþi-
uni. Rolul Consiliului de Securita-
te al ONU va fi de a adopta o re-
zoluþie menitã sã întãreascã pla-
nul OIAC. Rezoluþia va trebui sã
includã mãsuri de verificare, pre-

cizeazã acordul Kerry-Lavrov, ºi
sã stabileascã rolul tehnic ce îl
poate juca ONU (ºi experþii state-
lor membre) în distrugerea arme-
lor chimice. Consiliul de Securi-
tate va trece periodic în revistã
aplicarea planului. „În caz de nea-
plicare, inclusiv transferul non-
autorizat sau utilizarea armelor
chimice de cãtre oricine în Siria,
Consiliul de Securitate va trebui
sã impunã mãsuri sub incidenþa
Capitolului 7 al Cartei ONU”, sti-
puleazã acordul ruso-american.
Compromisul gãsit de Lavrov ºi
Kerry oferã o interpretare condi-
þionatã a Capitolului 7. Ameninþa-
rea cu recursul la forþã va inter-
veni doar în timpul doi, în caz de
întârziere tacticã sau o nouã utili-
zare a gazelor mortale. Dacã Bas-
har al-Assad încearcã o nouã ga-
zare a populaþiei, chiar ºi pe o sca-
rã micã, sau dacã încearcã sã pa-
seze stocurile altor actori, Consi-
liul se va reuni pentru o rezoluþie
„forte”, de tipul celei pe care au
vrut-o francezii. Cu aceste subti-
litãþi în formulare, John Kerry a
declarat în timpul conferinþei de
presã comune cu Lavrov cã re-
zoluþia ONU va evoca Capitolul 7,
în timp ce Serghei Lavrov n-a rãs-
puns la întrebarea cu ameninþarea
în acest moment. Barack Obama
a acordat un timp iniþiativei Ker-
ry-Lavrov. Scepticii au amintit de
exemplul AIEA (Agenþia Interna-
þionalã pentru Energie Atomicã),
care timp de zece ani n-a oferit

argumente convingãtoare privind
ameninþarea iranianã. S-a jucat
tare de-o parte ºi de alta. Descris
de partizanii sãu, dar ºi de detrac-
torii sãi, drept un „animal cu sân-
ge rece”, un negociator redutabil,
Serghei Lavrov (63 de ani), de
nouã ani „faþa” politicii externe
ruse, se dovedeºte la fel de longe-
viv ca ºi predesorul sãu îndepãr-
tat, Andrei Gromîko, timp de 27
de ani în fruntea diplomaþiei sovie-
tice, botezat „domnul niet”. Elegant
ºi subþire, mare amator de whisky
scoþian, el a condus delegaþia Ru-
siei la ONU (1994-2004). Când, în
2003, secretarul general Kofi An-
nan a interzis fumatul în incinta
organizaþiei, el a refuzat sã se su-
punã. Este cunoscut pentru rela-
þiile reci pe care le-a avut cu se-
cretarii de stat americani de sex
feminin, Condoleeza Rice ºi apoi
Hillary Clinton. Redresatã econo-
mic (locul 8 dupã Brazilia în ter-
meni de PIB), nostalgicã dupã pier-
derea potenþialului militar, Rusia n-
a pierdut dreptul sãu de veto în
Consiliul de Securitate al ONU. ªi
aceastã carte o joacã cu fler Ser-
ghei Lavrov, a cãrui capacitate de
a exploata divizarea ºi ezitarea par-
tenerilor occidentali este imensã.

Opoziþia sirianã a cerut dumi-
nicã comunitãþii internaþionale sã
impunã regimului sirian, pe lângã
distrugerea arsenalului sãu de
arme chimice, interdicþia de a uti-
liza rachetele balistice ºi aviaþia
împotriva civililor.

Acord Kerry-Lavrov privind Siria:Acord Kerry-Lavrov privind Siria:Acord Kerry-Lavrov privind Siria:Acord Kerry-Lavrov privind Siria:Acord Kerry-Lavrov privind Siria:
Subtila diplomaþie a Capitolului 7Subtila diplomaþie a Capitolului 7Subtila diplomaþie a Capitolului 7Subtila diplomaþie a Capitolului 7Subtila diplomaþie a Capitolului 7

România ºi Bulgaria îndepli-
nesc criteriile pentru aderarea la
Spaþiul Schengen ºi trebuie sã pri-
meascã o ºansã de aderare cât mai
curând, afirmã preºedintele Comi-
siei Europene, Jose Manuel Bar-
roso, într-un interviu acordat
postului public de radio din Bul-
garia. „Bulgaria ºi România înde-
plinesc criteriile pentru aderarea la
Schengen ºi cred cã va fi corect
sã li se acorde o ºansã cât mai cu-
rând”, a spus Barroso. Referindu-
se la piaþa muncii la nivel european,

Barroso: România ºi Bulgaria
îndeplinesc criteriile pentru Schengen,

trebuie sã primeascã o ºansã SUA au abandonat planurile de
a construi baze militare în Bulga-
ria ºi România din cauza bugetu-
lui, a anunþat Donald Campbell,
comandantul forþelor terestre ame-
ricane din Europa, citat de milita-
ry.com. Site-ul StandartNews
noteazã, la rândul sãu, cã SUA ºi-
au închis sãptãmâna trecutã ca-
zarma de la Heidelberg, Germa-
nia. De asemenea, garnizoana din
Mannheim, iar bazele din
Schweinfurt ºi Bamberg vor fi
închise în 2015. În acest fel, Pen-
tagonul va rãmâne cu ºapte baze
majore în Europa: 5 in Germania

SUA au abandonat planurile de a construi
baze militare în Bulgaria ºi România

preºedintele CE a reamintit cã li-
bera circulaþie a cetãþenilor euro-
peni este unul dintre principiile fun-
damentale ale Uniunii Europene.
„Nu trebuie sã creãm cetãþeni eu-
ropeni de rangul întâi ºi de rang
secund. Comisia Europeanã este de
partea celor care doresc o Europã
puternicã, unitã ºi deschisã; vom
face totul pentru ca þãrile membre
sã nu aibã statute diferite. (...) Cred
în unitatea Europei ºi cred cã sun-
tem mai puternici când suntem
uniþi”, a subliniat Barroso.

(Wiesbaden, Grafenwoehr, Kai-
serslautern ºi Stuttgart Ansbach),
una în Italia (Vicenza) ºi una în
Belgia. Armata americanã va în-
chide alte douã baze în Germania
în 2015 ºi va abandona ceea ce
au fost niºte planuri ambiþioase
pentru a pune garnizoanã de tru-
pe în Bulgaria, întrucât trebuie sã
satisfacã reducerile bugetare, a
precizat comandantul armatei te-
restre americane din Europa joi,
citat de military.com. „Vremurile
s-au schimbat”, a spus Campbell
despre evoluþia angajamentului mi-
litar american în Europa.

Premierul britanic, David Cameron, a
avertizat, ieri, împotriva unui „salt în necu-
noscut” în cazul unui rezultat pozitiv la re-
ferendumul privind independenþa Scoþiei,
care va fi organizat pe 18 septembrie 2014,
relateazã AFP. „Într-un an, persoanele care
locuiesc în Scoþia vor face o alegere care
le-ar putea schimba þara în mod radical ºi
pentru totdeauna. Viitorul Scoþiei va fi în
mâinile Scoþiei”, a declarat Cameron într-
un comunicat. „18 septembrie 2014 este data
la care Scoþia se va întâlni cu destinul sãu.
A venit timpul de a decide: cel mai bine pen-
tru Scoþia ºi cel mai bine pentru Marea Bri-
tanie sau un salt în necunoscut?”, a conti-
nuat premierul britanic. „Sper cã Scoþia va
decide sã rãmânã în Marea Britanie”, a in-

Referendum în Scoþia: Cameron avertizeazã împotriva unui „salt în necunoscut”
sistat acesta, estimând cã „ce avem funcþi-
oneazã, ºi funcþioneazã bine. (...) Împreunã
am reuºit multe lucruri. Suntem o fami-
lie de naþiuni în cadrul Regatului Unit. A
venit timpul sã aducem aceastã relaþie la
cea de veri de gradul doi”. La 18 sep-
tembrie 2014, scoþienii vor fi chemaþi
sã se pronunþe pentru sau împotriva in-
dependenþei Scoþiei, care s-a alipit co-
roanei britanice în 1707. Scoþia, condu-
sã de Partidul Naþional Scoþian (SNP),
se bucurã deja, din 1997, de o anumitã
autonomie în cadrul Regatului Unit, care
cuprinde ºi Anglia, Þara Galilor ºi Irlan-
da de Nord. Parlamentul scoþian are
competenþe în domeniul educaþiei, sãnã-
tãþii, mediului ºi justiþiei. Aproape toate

sondajele recente aratã circa o treime de
voturi în favoarea independenþei Scoþiei.

Japonia: Un taifun puternic
ameninþã sudul ºi estul þãrii,
inclusiv Fukushima

Puternicul taifun Man-yi
avansa ieri în direcþia Japoniei,
determinând meteorologii sã
emitã avertizãri de ploi torenþiale,
inundaþii ºi rafale de vânt
puternice, cu atât mai mult cu cât
furtuna riscã sã se abatã, astãzi,
asupra regiunii Fukushima,
relateazã AFP. Taifunul, al 18-
lea al sezonului în Asia, se afla
ieri la prânz (ora localã) în apele
Pacificului din sudul Japoniei,
provocând rafale de vânt de 126
de kilometri pe orã. Furtuna
urmeazã sã loveascã, astãzi de
dimineaþã, partea de sud a
principalei insule a Japoniei,
Honshu, ºi se va deplasa în
direcþia capitalei nipone, apoi va
traversa nord-estul þãrii, între
care ºi regiunea Fukushima, unde
se aflã centrala nuclearã deterio-
ratã de cutremurul urmat de
tsunami pe 11 martie 2011.
SUA: Peste 500 de persoane
date dispãrute în urma
inundaþiilor în Colorado

Peste 500 de persoane erau date
dispãrute ieri, în statul Colorado
(vestul SUA), din cauza inundaþii-
lor care au fãcut deja cel puþin
cinci morþi, au anunþat autoritãþile,
potrivit AFP. Echipe de salvare
desfãºurate în numãr mare încercau
sã gãseascã cele peste cinci sute de
persoane, în timp ce noi precipitaþii
erau aºteptate în cursul zilei în
acest stat, asupra cãruia s-au
abãtut în ultimele zile ploi care cad,
de obicei, în mai multe luni. „Este
posibil sã existe mai multe victi-
me”, a declarat pentru presã ºeriful
comitatului, Joe Pelle, însã „cu o
armatã de voluntari ºi mijloace de
salvare aerianã, sperãm sã ajun-
gem la toatã lumea cât mai curând
posibil”. Preºedintele Barack
Obama a decretat stare de urgenþã
în Colorado ºi a ordonat trimiterea
de întãriri ºi de mijloace suplimen-
tare pentru asistarea autoritãþilor
locale în operaþiunile de salvare.
Însã autoritãþile au avertizat cã vor
mai trece câteva zile înainte ca
echipele de salvare sã poatã ajunge
la cele mai izolate zone. Eforturile
autoritãþilor erau împiedicate de
distrugerea mai multor turnuri de
telecomunicaþii, de cãderile dese
ale curentului electric ºi de strãzile
transformate în torente de apã.
Român cercetat în Italia
pentru cã ºi-a construit o
casã într-un cimitir

Un român în vârstã de 38 de
ani este cercetat penal în Italia
pentru cã a început sã îºi constru-
iascã o casã, în mod abuziv, într-
un cimitir din oraºul Genova,
informeazã site-ul agenþiei AGI.
Acesta a început sã îºi construias-
cã locuinþa în Cimitirul Garibal-
dini din cartierul Quarto, utili-
zând nisip de mare ºi piatrã,
inclusiv piatrã funerarã. Pentru
acoperiºul casei a folosit o
prelatã. Românul nu ar fi fost
descoperit dacã poliþiºtilor care l-
au vãzut pe stradã nu li s-ar fi
pãrut suspect cã avea o geantã de
damã ºi nu l-ar fi urmãrit.
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Anunþul tãu!
S.C. YUKO GROUP SRL so-
licita aviz de amplasament
pentru investitia: “Instalatie
descarcare, incarcare, dis-
tributie  produse petroliere,
lucrari hidrotehnice aferen-
te cheului si platformei, cu
imprejmuire in Port Bechet,
jud. Dolj”. Persoanele inte-
resate se pot adresa la se-
diul Primaria Bechet, sau la
telefon contact: 0732707099.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la
sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs
de recrutare pentru ocuparea postului vacant
de director general al Serviciului Public Mana-
gement Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe din
Municipiul Craiova.

Concursul se organizeazã în douã etape:
- prima etapã - în data de 30.10.2013 -

proba scrisã;
- a doua etapã - în data de 04.11.2013 -

interviul.
Criteriile generale ºi specifice, precum ºi biblio-

grafia sunt afiºate la sediul instituþiei.
Dosarele de înscriere se vor depune în termen

de 10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþu-
lui la sediul Primãriei Municipiului Craiova din
str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/
416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

OFERTE SERVICIU
ANGAJÃM MAªI-
NISTE MARO-
CHINÃRIE. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
Angajãm tehnician/
inginer cu cunoº-
tinþe în sisteme de
alarmã, suprave-
ghere video, reþele
calculatoare. CV-ul
se depune la adre-
sa de e-mail: anga-
jari_craiova@ya-
hoo.com.

MEDITAÞII
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

PRESTÃRI SERVICII
Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Meditez matemati-
cã pentru Evalua-
re Naþionalã, baca-
laureat, alte con-
cursuri ºcolare ºi
examene. Telefon:
0724/088.745;
0351/416.101.
Filmez ºi fotografiez
la preþuri avantajoa-
se + albumuri foto.
Telefon: 0766/
359.513.
Transport utilitarã 14
m cubi mãrfuri di-
verse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la do-
miciliul clientului.
Telefon: 0740/
895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând camerã cã-
min Craioviþa Nouã
parter, 47000 Ron
negociabil. Telefon.
0761/ 732.300

Vând camerã cã-
min (lângã Liceul
Pedagogic) baie,
bucãtãrie. Telefon:
0740/892.690.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere trans-
format în 3, ultra-
modern cu cen-
tralã, mobilier ºi
garaj, (în spate la
Billa). Preþ 65.000
Euro negociabil.
Telefon: 0755/
943.426.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.
Vând apartament
2 camere. Telefon:
0351/175.746.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere, Calea
Bucureºti. Telefon:
0784/122.199.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate, superb,
preþ negociabil,
zona Ciupercã.
Telefon: 0742/
872.319, 0748/
195.954.
Particular, aparta-
ment 3 camere,
îmbunãtãþiri, 70
mp, 1 Mai (langa
Poligrafie). 45.000
Euro negociabil.
Telefon: 0721/
218.871.

CASE
Vând casã în Bãi-
leºti ºi curte 2000
mp zona I, sau
schimb cu garso-
nierã Craiova, + di-
ferenþa. Telefon:
0742/097.486.
Vând casã comu-
na Urzicuþa 4 ca-
mere + 3500 mp.
Telefon: 0722/
651.544.
Vând casã locuit
cu 3 spaþii comer-
ciale. Telefon:
0744/391.195.
Casã, 3 camere,
anexe, pomi fruc-
tiferi, vie, fântânã,
localitatea Ciutu-
ra, preþ negociabil.
Telefon: 0763/
305.850.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.

Vând gospodãrie
formatã din 2 case,
anexe ºi 38 ari cur-
te în sat Þugureºti,
comuna Valea
Stanciului. Telefon:
0251/352.239.
0721/502.003.
Casã Craiova 5 ca-
mere, 2 bãi, bucã-
tãrie, încãlzire cen-
tralã, anvelopatã
termic, eventual
schimb 2 aparta-
mente, 2 camere
sau variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã bãtrâ-
neascã de locuit +
2400 mp teren in-
travilan în satul
Predeºti, judeþul
Dolj, la 16 km de
Craiova. Telefon:
0251/454.016.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intra-
vilan 3,5 euro,
Brãdeºti. Telefon:
0749/230.636.
Vând parcele Câr-
cea, la asfalt, alãtu-
rat cu Hanul cu
ponei, 450 mp ºi
650 mp. Telefon:
0767/263.391.
Vând intravilan
vis-a-vis de târgul
Leu, 1174 mp, 2
deschideri 17 m
ºi reþele apã,
electricitate, ca-
dastru, carte fun-
ciarã. Telefon:
0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren 400
mp intravilan si-
tuat în Segarcea
str. Unirii, nr. 29F
(în spatele Li-
ceului), cadas-
tru. Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.



cuvântul libertãþii / 11luni, 16 septembrie 2013 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþ privind informarea ºi consultarea publicului în con-
formitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 al
MDRT, asupra propunerilor preliminare din Planul Urba-
nistic Zonal  - „modernizare complex sportiv Craiova”,
zona ªtirbei Vodã, Iniþiator: Primãria Municipiului Cra-
iova, Elaborator: SC AEDILIA PROIECT SRL, proiec-
tant: SC AEDILIA PROIECT SRL. Publicul este rugat
sã transmitã observaþii asupra documentaþiei expuse/dis-
ponibile la sediul Primãriei Municipiului Craiova – Servi-
ciul Urbanism ºi Nomenclaturã Urbanã, str. A.I.Cuza, nr.7,
sau pe pagina de internet a Primãriei Craiova www.prima-
riacraiova.ro – în perioada 10.09.2013 – 25.09.2013. Pu-
blicul este invitat sã participe la comentarea propunerilor
supuse procesului de avizare ºi elaborarea propunerii fina-
le, care include toate observaþiile ºi se supune procedurii
de transparenþã decizionalã. Rãspunsul la observaþiile trans-
mise va fi publicat pe pagina de internet a Primãriei Craio-
va ºi va fi prezentat, timp de 10 zile de la încheierea perioa-
dei de consultare a publicului, la sediul propriu.

Anunþ privind informarea ºi consultarea publicului în
conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 al
MDRT, asupra propunerilor preliminare din Planul Urba-
nistic Zonal  - „Craiova Nord – zona Lacul Tanchiºtilor”,
Iniþiator: Primãria Municipiului Craiova, Elaborator: SC
AEDILIA PROIECT SRL, proiectant: SC AEDILIA
PROIECT SRL. Publicul este rugat sã transmitã observa-
þii asupra documentaþiei expuse/disponibile la sediul Pri-
mãriei Municipiului Craiova – Serviciul Urbanism ºi No-
menclaturã Urbanã, str. A.I.Cuza, nr.7, sau pe pagina de
internet a Primãriei Craiova www.primariacraiova.ro – în
perioada 10.09.2013 – 25.09.2013. Publicul este invitat sã
participe la comentarea propunerilor supuse procesului de
avizare ºi elaborarea propunerii finale, care include toate
observaþiile ºi se supune procedurii de transparenþã deci-
zionalã. Rãspunsul la observaþiile transmise va fi publicat
pe pagina de internet a Primãriei Craiova ºi va fi prezentat,
timp de 10 zile de la încheierea perioadei de consultare a
publicului, la sediul propriu.

Vând 800 mp,
comuna Predeºti
ideal pentru casã,
zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând 345 mp
zona Daewoo în-
tre case, variante.
Telefon: 0761/
665.763.
Vând teren intra-
vilan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªim-
nicu de Sus, la
600 metri de la-
cul Tanchiºtilor.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
170.504.
Vând loc de
casã, ªimnicu de
Jos, str. Grãdi-
nari, nr. 34. Preþ
negociabil, 600
mp. Telefon:
0727/792.578.

Vând urgent teren
intravilan în Iºalni-
þa, 2500 mp, cu
posibilitate de con-
struire lângã reþea
gaze, cu dublã ie-
ºire, dechidere 34
m, paralel cu dru-
mul european.
Telefon: 0766/
440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, sa-
tul Predeºti la 16
km de Craiova.
Telefon: 0251/
454.016.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.

VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
VÂND TEREN
ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE
70 – 75.000 MP.
TELEFON: 0743/
088.899.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând terenuri de
1500 mp, 750 mp
ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Te-
renurile fiind la
stradã betonatã
având toate facili-
tãþile preþ conve-
nabil. Telefon.
0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Vând sau schimb
apartament 4 came-
re Lãpuº, cu casã 2-
3 camere. Telefon:
0766/ 483.542.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Su-
pernova, an 2002,
ITP 2014, 3.500
lei. Telefon: 0745/
541.174.

STRÃINE
Vând Matiz gal-
ben rulat taxi unic
proprietar, fabri-
caþie 2002, echi-
pat GPL. Preþ 500
euro negociabil.
Telefon: 0732/
162.302; 0786/
099.228.
Vând Matiz Econo-
mic 10.000 Km,
preþ 10.000 Ron,
an fabricaþie 2007,
culoare roºu. Tele-
fon. 0770/906.030.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, Ben-
zinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63.
Craiova. Telefon:
0766/ 466.171.

Vând Audi A6, fa-
bricaþie 2006, full-
options, bleu-ma-
rin, piele, xenon,
motor de 2000
cm3. Telefon.
0762/109.595.
Vând Peugeot
307 diesel anul
2004 înmatriculat
2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo –
2007 – 1850
euro. Telefon:
0767/153.551.
Vând Volvo Break,
fabricaþie 1995, full,
înscrisã Bulgaria,
preþ 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon:
0729/977.036.
Vând Citroen C3,
albastru, 2007,
23500 km, 5 uºi,
1400 cm3, airbags,
ABS, ca nouã +
cauciucuri iarnã.
Telefon: 0746/
152.196.

De vânzare Turbo
Diesel, 90 C.P., fa-
bricaþie 1996, aer
condiþionat, preþ:
650 euro. Telefon:
0768/440.441.
Vând Ford Fiesta
impecabil, înma-
triculat. Telefon:
0745/043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel, an
fabricaþie 2008,
39.000 km, nerulat
în România, motor
3500, dublã axã, ca-
pacitate 6,5 tone,
preþ negociabil sau
alte variante. Tele-
fon: 0748/995.594.
Vând KIA SPOR-
TAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Opel Tigra
1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat
1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/
316.002.
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Staþiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua Bãlceºti
nr. 54, vinde lapte inte-
gral la dozatoarele din
Piaþa Gãrii ºi Piaþa din

Brazdã, precum ºi lapte
pasteurizat, brânzã

telemea ºi smântânã la
cele mai mici preþuri.
Relaþii suplimentare

la telefoanele:
0251/468159; 0785/292188

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRLSC Fraţii Bacriz SRL

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucru al Comu al Comu al Comu al Comu al Complepleplepleplexuluixuluixuluixuluixului

Comercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial OlteniaComercial Oltenia
Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:Sucpi:

LLLLLuni- Vuni- Vuni- Vuni- Vuni- Vineriineriineriineriineri
9.00-19.00-19.00-19.00-19.00-19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-1Sâmbătă 9.00-16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-1Duminică 9.00-14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând struguri
Resling de calita-
te. Telefon. 0770/
897.476.
Vând 2 gropi, Ci-
mitirul Romaneºti,
cu lucrare fãcutã.
Telefon: 0771/
758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat de
ozonat apa, elimi-
nã pesticidele din
legume ºi fructe,
precum ºi hormo-
nii ºi antibioticele
din carne. Telefon:
0729/033.903.
Vând þeavã nea-
grã 40 ml, robi-
neþi, ventile fontã
noi diverse mã-
rimi. Telefon.
0731/989.215.

Vând dozator de
bere, tub CO2,
aparat fax, aspira-
tor, balanþã Berkel,
cuier panou, ma-
ºinã de cusut Sin-
ger. Telefon: 0746/
660.001.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând struguri ieftin
maxim  1000 kg. Te-
lefon: 0729/175.918.
Vând uºi cu toc,
de interior, cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând cântar elec-
tronic 30 kg, 250 lei,
casã de marcat Ac-
tiva Magic, 250 lei
negociabil. Telefon:
0766/355.375.

Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300. Preþ
200 lei. Relaþi la tele-
fon: 0748/057.590.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/ kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei / buc. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând presã de ba-
lotat, sticle plastic,
cutii de bere, puti-
nã 50 vedre nouã
salcâm, 2 uºi cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m,
3 foi de tablã zinca-
tã 2,5/1 m. Telefon:
0761/355.869.
Vând convenabil
sau schimb cu ca-
lorifer fontã folosit,
un calorifer tablã
120/0,60 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0251/534.303.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/ 027.337.
Vând cauciucuri
155/13 cu janþã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider 320
litri, combinã muzi-
calã stereo, piei de
bovinã tratate, pie-
se Dacia noi, calcu-
lator instruire copii,
flex mare, aparat
sudurã. Telefon:
0735/445.339.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.

Vând butelie ara-
gaz, masã televi-
zor, covor, aragaz
voiaj cu butelie,
maºinã de cusut,
plãci muzicã popu-
larã ºi uºoarã
(0,50-1 leu), husã
automobil. Telefon:
0720/929.024.
Vând frigider – in-
dex, aragaz + bute-
lie, aer condiþionat,
mobilã bucãtãrie,
ºifonier uºi glisante,
covoare. Telefon:
0752/142.493.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliotecã
Dana, maºinã de
cusut, lustrã, cana-
pea, covor. Telefon:
0720/929.024.
Vând chiuvetã bu-
cãtãrie din fontã 20
lei, jaluzele diferite
mãrimi, lustre 2 ºi 3
braþe - 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.

Vând/închiriez con-
strucþie cu spaþii sepa-
rate 500 mp cu teren
intravilan 12.500 mp
împrejmuit cu gard
beton. Telefon: 0721/
152.832.
Vând adãpãtoare
ºi hrãnitoare mari
din plastic ºi tablã
groasã pentru pui,
curcani ºi animale
mici. Telefon: 0721/
152.832.
Vând cazan þuicã
din aramã, capaci-
tate mare ºi centri-
fugã miere. Telefon:
0728/381.894.
Vând bicicletã copii
2-4 ani (50 Ron),
televizor bucãtãrie, 2
radio casetofoane
(30 Ron/buc). Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
Vând mobilã, cal-
culator, combinã
frigorificã, loc de veci
(Craiova Nord), ro-
bot de bucãtãrie, di-
verse. Telefon:
0762/559.132.
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VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
VÂND MOTOR
PENTRU ARO
DIESEL, ABRIC,
BITUM ASFALT,
MOZAIC DE
MARMURÃ. TE-
LEFON: 0731/
989.215; 0251/
425.651.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã ca-
litate, preþ bun.
Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.

Vând convector
pentru cãldurã in-
stant apã caldã,
ºemineu pe lem-
ne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon:
0770/682.710;
0351/464.044.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce mar-
murã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã
cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2
m X 2 m, tãblii nou
– nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46
bãrbat – fermoar –
nasturi - tineret, ex-
cepþional. Telefon:
0725/533.042.
CUMPÃRÃRI

AUTO
Cumpãr auto Tico
de la  unic proprie-
tar. Telefon: 0351/
460.075 sau
0728/058.802.

DIVERSE
Cumpãr puieþi de
nuc, soi bun. Tele-
fon: 0720/231.610.
Cumpãr maºinã
de tricotat fineþea
6-7 ºi ace fineþea
8. Telefon: 0745/
589.825.

Cumpãr 100 litri
must Feteascã
alb. Telefon: 0351/
444.338.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de
apartament. Tele-
fon: 0761/438.807.
Proprietar închi-
riez pe termen
lung apartament 3
camere mobilat
parter Dezrobirii,
300 euro. Telefon:
0744/396.354.
Gazdã - bãiat. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc fatã în
gazdã, central.
Telefon: 0769/
680.597.
Închiriez teren
pentru parcare
maºini sau centru
vânzãri sau G.P.L.
Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
Închiriez teren
pentru amplasare
chioºcuri sau ma-
gazine pe perioa-
dã nedetermina-
tã, zonã cu vad.
Telefon: 0761/
665.763.
Magazin, birou,
depozit, str. Dezro-
birii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
P+E pretabil
pentru firme,
creºe, grãdiniþã
copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.

Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re decomandat,
zona George
Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
Ofer spre închi-
riere apartament
3 camere modi-
ficat în 4 came-
re, blocurile K,
strada Pãltiniº,
parter, acces bi-
lateral, pretabil
firmã. Telefon:
0744/541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
mobilat ºi utilat.
Recent renovat,
Rovine, pizzeria
Ibizza. Telefon:
0769/846.192.

CERERI
Doresc aparta-
ment mobilat 2
sau 3 camere.
Telefon: 0749/
287.709; 0763/
787.678.
Doresc sã închi-
riez apartament
2 camere, zona
1 Mai. Telefon:
0765/058.600.

DIVERSE
CREDITE ÎN LEI
CU DOBÂNDÃ
FIXÃ. TELEFON.
0725/ 401.174.
Caut donator ri-
nichi grupa AII.
Telefon. 0766/
518.173.
Caut sã fac me-
naj sau îngrijire
copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/
568.897. 0751/
911.417.

Pensionar singur
caut familie pentru
întreþinere la þarã.
Telefon: 0762/
603.748.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu argint
la schimb ºi man-
opera / obiect. Te-
lefon: 0351/
423.493.
COMEMORÃRI

Se împlineºte un
an de la trecerea
în nefiinþã a ce-
lui care a fost
CÃNURECI DU-
MITRU (DAN).
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace! In veci nu
te vom uita. Fam.
Cãnureci Sandu.
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Schalke a bifat sâmbãtã a doua
victorie consecutivã în Bundesliga, ºi
din nou fãrã gol primit. Dupã 2-0 cu
Leverkusen, a fost 1-0 pe terenul
celor de la Mainz.

Altfel spus, Steaua poate sã vinã!
Dar lucrurile nu stau chiar aºa de
bine.

“Minerii” or fi punctat ei la “mo-
ral”, însã jocul lor încã scârþâie. ªi
aici e speranþa roº-albaºtrilor într-un
rezultat bun, miercuri, pe Veltins
Arena. Schalke s-a chinuit sã lege
ceva ºi dacã nu era execuþia lui Kevin-

Schalke, succes mat înaintea ciocnirii din Ligã cu SteauaSchalke, succes mat înaintea ciocnirii din Ligã cu SteauaSchalke, succes mat înaintea ciocnirii din Ligã cu SteauaSchalke, succes mat înaintea ciocnirii din Ligã cu SteauaSchalke, succes mat înaintea ciocnirii din Ligã cu Steaua
Decisiv – noua achiziþie, ghanezul Boateng!

Prince Boateng (35) cine ºtie cum s-
ar fi terminat. Ghanezul transferat de
la Milan contra 12 milioane de euro a
decis întâlnirea profitînd de pasa
greºitã a unui adversar: ºut plasat, de
la 18-19 metri, barã-gol. La prima
oportunitate!

În avantaj pe tabelã, oaspeþii au
stat la cutie în partea secundã ºi au
cãutat sã profite pe contraatac. O
tacticã ce putea eºua repede dacã
arbitrul Sippel nu le refuza amfitrioni-
lor un penalty clar, la faultul lui Matip
asupra lui Choupo-Moting (51).

Scãpaþi de pedeapsã, oamenii lui Jens
Keller ar fi putut închide meciul
devreme, dar Draxler (56) ºi Aogo
(59), din loviturã liberã, n-au reuºit
sã puncteze. ªi aºa, alb-albaºtrii au
tremurat pânã la final.

Schalke a utilizat echipa: Hilde-
brand – Uchida, Matip, Howedes,
Aogo – Neustadter, Hoger (Jones 69)
– Farfan (Meyer 90), K.P. Boateng
(Goretzka 82), Draxler – Szalai.

Steaua ºi Schalke fac parte din
grupa E a Ligii Campionilor, alãturi de
Chelsea ºi FC Basel.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
19:00, 21:30 – FOTBAL – Liga

I: Viitorul Constanþa – FC Botoºani,
FC Vaslui – ACS Poli Timiºoara.

Digi Sport 2
18:00, 19:30 – HANDBAL (M)

– Liga Naþionalã: HC Odorhei –
Steaua, Politehnica Timiºoara, CS
Caraº Severin / 21:45 – FOTBAL
– Campionatul Italiei: Parma –
Roma.

Dolce Sport 1
19:00 – FOTBAL – Liga I: Ce-

hlãul – FC Braºov / 21:45 – FOT-
BAL – Campionatul Italiei: Parma
– Roma.

Eurosport 1
9:30, 12:30, 14:30, 17:30 –

SNOOKER – Masters-ul de la
Shanghai (China).

Eurosport 2
9:30 – SNOOKER – Masters-

ul de la Shanghai (China) / 16:00

– CICLISM – Turul Marii Britanii:
etapa a 2-a / 19:00 – FOTBAL –
Campionatul Poloniei: Gornik Zab-
rze – Zaglebie Lubin / 21:15 –
FOTBAL – Liga secundã germa-
nã: Energie Cottbus – FC Koln.

Rusia a câºtigat titlul
european la volei feminin
Dupã o pauzã de 12 ani, naþio-

nala femininã de volei a Rusiei a
devenit din nou campioanã europea-
nã, învingând, sâmbãtã seara, echi-
pa Germaniei, chiar la Berlin, scor
3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-14).

Acesta este al 6-lea titlu euro-

pean (al 18-lea, dacã luãm în cal-
cul ºi perioada sovieticã) obþinut
de Rusia, care rãmâne de departe
formaþia cea mai titratã la nivel
continental, înaintea Italiei, Polo-
niei ºi Germaniei, toate cu câte
douã titluri.

Deºi  presa din Ital ia
anunþa cã Fabio Capello va
fi urmãtorul selecþioner al
Italiei, actualul antrenor al
naþionalei Rusiei a declarat
cã se va retrage din activi-
tate dupã Cupa Mondialã din
2014.

Contractul lui Capello cu
reprezentativa Rusiei expi-
rã în vara anului viitor, la fel
ca ºi cel al lui Cesare Pran-
delli, actualul selecþioner al
“Squadrei Azzurra”, dar fos-
tul tehnician al Realului nu
mai vrea încã o provocare
în carierã. “Nu voi fi înlo-
cuitorul lui Prandelli. Carierea
mea se va încheia odatã cu
aceastã experienþã pe banca Ru-
siei”, a spus Capello.

A doua variantã pentru banca
italienilor este actualul antrenor
al lui Milan, Massimiliano Allegri.
Varianta nu e agreatã de Capello

Capello ºi-a anunþat retragerea dupã CM 2014

care ºi-a permis sã-i dea un sfat
tehnicianului de 46 de ani. “Al-
legri e prea tânãr sã fie selecþio-
ner în opinia mea. L-aº sfãtui sã
continue pe banca unei echipe
de club” a mai spus a mai afir-
mat selecþionerul Rusiei.

Capello a preluat naþionala

Rusiei în iulie 2012, dupã ce
olandezul Dick Advocaat ºi-a
dat demisia, ºi are ca obiec-
tiv calificarea la Cupa Mon-
dialã din Brazilia. Dupã 8 me-
ciuri jucate în calificãri, Ru-
sia conduce grupa F, cu 18
puncte, ºi luptã cu Portugalia
pentru primul loc (lusitanii au
cu un punct mai puþin).

În vârstã de 67 de ani, Fa-
bio Capello este unul dintre cei
mai titraþi tehnicieni din lume.
A pregãtit în carierã pe Mi-
lan, Juventus, Roma, Real
Madrid ºi naþionalele Angliei
ºi Rusiei.
Trofeele cucerite de Capello:

o Ligã a Campionilor ºi o Su-
percupã a Europei (ambele cu
Milan), 5 titluri în Serie A (4 cu
Milan, 1 cu Roma), 4 Supercu-
pe ale Italiei (3 cu Milan ºi una
cu Roma) ºi douã titluri în Spa-
nia (ambele cu Real).

BUNDESLIGA – ETAPA A V-A
Hertha – Stuttgart  0-1
(Gentner 49; La oaspeþi, Alexandru
Maxim a jucat pânã în minutul 58, ofe-
rind assist-ul la golul formaþiei sale)
Bayern – Hannover 2-0
(Mandzukici 51, Ribery 64)
Leverkusen – Wolfsburg 3-1
(Sam 24, Kiessling 65, 90+2 / Olici 39)
Werder – Frankfurt 0-3
(V. Kadlec 14, 34, Prodl 77 aut.)
Mainz – Schalke 0-1
(K. Boateng 34)
Augsburg – Freiburg 2-1
(Halil Altintop 62, Werner 89 / Meh-
medi 46)
Dortmund – Hamburg 6-2
(Aubameyang 19, 65, Mkhitaryan
22, Lewandowski 73, 81, Reus 74 /
Lam 26, Westermann 49)
Hoffenheim – M’gladbach 2-1
(Modeste 45, Volland 54 / Hrgota 75)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Braun-
schweig – Nurnberg.
1. Dortmund 15 10. Stuttgart 6
2. Bayern 13 11. M’gladbach 6
3. Leverkusen 12 12. Wolfsburg 6
4. Hannover 9 13. Frankfurt 6
5. Mainz 9 14. Werder 6
6. Augsburg 9 15. Hamburg 4
7. Hoffenheim 8 16. Nurnberg* 2
8. Hertha 7 17. Freiburg 2
9. Schalke 7 18. Braunsch.* 0

LIGUE 1 – ETAPA A V-A
Bordeaux – Paris SG 0-2
(Matuidi 30, L. Moura 64)
Toulouse – Marseille 1-1
(Ben Yedder 66 / L. Mendes 87; Mi-
hai Roman nu s-a aflat în lotul gaz-
delor, fiind accidentat)
Ajaccio – Evian TG 2-3
(Lasne 81, Tallo 86 / Dja Dje Dje 31,
Berigaud 43, 52; La gazde, Adrian
Mutu a jucat tot meciul, în timp de ªte-

fan Popescu a fost rezervã. Tot rezervã
a fost de cealaltã parte ºi Dan Nistor)
Guingamp – Bastia 1-1
(Yatabare 88 pen. / Khazri 47; La
oaspeþi, Claudiu Keºeru a jucat
pânã în minutul 76, oferind pasa
decisivã la golul formaþiei sale)
Montpellier – Reims 0-0
Nantes – Sochaux 1-0
(Dordevici 76; Intrat pe teren în
minutul 68, Bãnel Nicoliþã a pasat
la unica reuºitã)
Valenciennes – St’Etienne 1-3
(Melikson 80 pen. / Corgnet 17, 53,
Hamouma 47; Aurelian Chiþu a fost
integralist la gazde)
Monaco – Lorient 1-0
(Falcao 6 pen.)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Lille –
Nice, Lyon – Rennes.
1. Monaco 13 11. Lyon* 6
2. St’Etienne 12 13. Montpellier 6
3. Paris SG 11 12. Lorient 6
4. Marseille 10 14. Nice* 5
5. Reims 8 15. Guingamp 4
6. Rennes* 7 16. Bordeaux 4
7. Nantes 7 17. Ajaccio 3
8. Lille* 7 18. Valencien. 3
9. Bastia 7 19. Toulouse 3
10. Evian TG 7 20. Sochaux 2

PRIMERA DIVISION – ETAPA A IV-A
Atl. Madrid – Almeria 4-2
(Villa 15, D. Costa 37 pen., Tiago 64,
R. Garcia 67 / Rodri 40, A. Vidal 90)
Levante – Sociedad 0-0
Barcelona – Sevilla 3-2
(D. Alves 36, Messi 75, A. Sanchez
90+4 / Rakitici 80, Coke 90; Raul
Rusescu nu s-a aflat în lotul forma-
þiei oaspete)
Villarreal – Real Madrid 2-2
(Cani 21, Dos Santos 70 / Bale 39,
Ronaldo 64)
Granada – Espanyol 0-1
(Lanzarote 76; Gabriel Torje a fost

rezervã la oaspeþi)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Getafe
– Osasuna, Malaga – Rayo, Betis –
Valencia;
Astãzi: Elche – Valladolid, Bilbao –
Celta.
1. Atletico 12 11. Valladolid* 3
2. Barcelona 12 12. Valencia* 3
3. Villarreal 10 13. Rayo* 3
4. Real M. 10 14. Almeria 2
5. Espanyol 8 15. Elche* 2
6. Bilbao* 6 16. Sevilla 2
7. Celta* 5 17. Malaga* 1
8. Sociedad 5 18. Betis* 1
9. Levante 5 19. Getafe* 1
10. Granada 4 20. Osasuna* 0

PREMIER LEAGUE – ETAPA A IV-A
Man. United – Crystal P. 2-0
(Van Persie 45+1, Rooney 81)
Aston V. – Newcastle 1-2
(Benteke 67 / Ben Arfa 18, Gouffran 73)
Fulham – West B. 1-1
(Sidwell 22 / McAuley 90+2)
Hull – Cardiff 1-1
(Davies 40 / Whittingham 59)
Stoke – Man. City 0-0
(Costel Pantilimon a fost rezervã la
oaspeþi)
Sunderland – Arsenal 1-3
(Gardner 48 pen. / Giroud 11, Ram-
sey 67, 76)
Tottenham – Norwich 2-0
(Sigurdsson 28, 49; Vlad Chiricheº
nu s-a aflat în lotulº gazdelor, de-
oarece nu primise deocamdatã car-
tea verde)
Everton – Chelsea 1-0
(Naismith 45+1)
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sout-
hampton – West Ham.
Astãzi: Swansea – Liverpool.
1. Arsenal 9 11. West Ham*4
2. Tottenham 9 12. Southamp.* 4
3. Liverpool* 9 13. Fulham 4
4. Man. City 7 14. Norwich 4

5. Man. Utd. 7 15. Hull 4
6. Chelsea 7 16. Aston V. 3
7. Stoke 7 17. Crystal P. 3
8. Newcastle 7 18. Swansea* 3
9. Everton 6 19. West B. 2
10. Cardiff 5 20. Sunderland 1

SERIE A – ETAPA A III-A
Inter – Juventus 1-1
(Icardi 73 / Vidal 75; Accidentat, Cristi
Chivu nu s-a aflat în lotul gazdelor)
Napoli – Atalanta 2-0
(Higuain 71, Callejon 81; Constan-
tin Nica a fost rezervã la oaspeþi)
Torino – Milan 2-2
(D’Ambrosio 47, Cerci 71 / Mun-
tari 88, Balotelli 90+6 pen.)
Fiorentina – Cagliari 1-1
(Valero 72 / Pinilla 89)
Verona – Sassuolo 2-0
(Martinho 12, Romulo 90+3; La vi-
zitatori, Marius Alexe a fost intro-
dus pe teren în minutul 57)
Lazio – Chievo 3-0
(Candreva 8, Cavanda 38, Lulici
42; Accidentat, ªtefan Radu nu s-a
regãsit în lotul formaþiei gazdã. În
cealaltã tabãrã, Paul Papp a fost
integralist)
Livorno – Catania 2-0
(Paulinho 66, 72)
Udinese – Bologna 1-1
(Di Natale 85 / Diamanti 71; Denis
Alibec nu s-a aflat în lotul oaspeþilor)
Ieri, dupã închiderea ediþiei:Sampdo-
ria – Genoa.
Astãzi: Parma – Roma.
1. Napoli 9 11. Torino 4
2. Inter 7 12. Cagliari 4
3. Fiorentina 7 13. Atalanta 3
4. Juventus 7 14. Bologna 2
5. Roma* 6 15. Sampdoria* 1
6. Livorno 6 16. Parma* 1
7. Lazio 6 17. Chievo 1
8. Verona 6 18. Genoa* 0
9. Milan 4 19. Catania 0
10. Udinese 4 20. Sassuolo 0
* - un joc mai puþin.
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Auspiciile nu erau deloc optimis-
te pentru handbalistele din Bãnie
înaintea partidei de sub Tâmpa, cu
Corona Braºov. Întâlneau o echi-
pã puternicã, întãritã în vara aces-
ta cu „galactica” Mica Brãdeanu
ºi care defilase în prima rundã în
deplasare, Carmen Amariei a fost
aproape sã lipseascã din cauza
complicaþiilor dupã operaþia la
umãr, iar în ziua meciului aflaserã
cã au ºanse mari sã rãmânã ºi fãrã
punctul agonisit în faþa echipei se-
lecþionerului Tadici, întrucât sora
lui Carmen Amariei, Anca, ar fi
folositã fãrã a avea drept de joc.
„Noi am primit o hârtie din partea
FRH prin care am fost anunþaþi cã
jucãtoarea în cauzã este suspen-

Handbalistele craiovene au rezistat doar 45 de minute sub Tâmpa în faþa Coronei

Snop(ova)ite pe final!Snop(ova)ite pe final!Snop(ova)ite pe final!Snop(ova)ite pe final!Snop(ova)ite pe final!

Corona Braºov – SCM Craiova 38-28 (17-15)
Corona: Dedu (Sântãmãrean) – Chiper 12, Briscan 1, Brãdeanu 6,

Manda 4, Druþu 4, Hotea. Au intrat: Tudor, Pricopi 1, Zamfir 3, Þãcãlie,
Apetrei 3. Antrenor: Aurelian Roºca.

SCM Craiova: Munteanu (Nichita) – Cioaric, Ianaºi 4, Apipie 1, Go-
ran 3, Gogoriþã 8, Dincã 7. Au intrat: Han 5, Snopova. Antrenor : Car-
men Amariei.

datã. Dupã pãrerea mea, nu sun-
tem în pericol sã pierdem meciul”
avea sã declare  directorul SCM
Craiova, Bogdan Bãlan. Cravaºatã
de pe margine de Aurelian Roºca,
Corona început tare, conducând
cu 3-0 ºi 5-1, dar Gogoriþã a rea-
dus Craiova în joc, egalul consem-
nându-se la 9, iar pauza a prins
gazdele într-un avataj fragil, 17-
15. Partea secundã a pãstrat nota
de echilibru, braºovencele nereu-
ºind sã se delipeascã de formaþia
din Bãnie. Cu 15 minute înainte de
final era 25-24, iar Nichita a în-
cercat lansarea Nicoletei Dincã,
însã extrema craioveanã nu a reu-
ºit sã prindã mingea ºi sã concre-
tizeze contraatacul. De aici s-a rupt

jocul, gazdele fiind de neoprit, iar
craiovencele nemaireuºind sã rã-
mânã în meci.

Amariei:
„Echipa va arãta altfel
în urmãtoarele meciuri”

La fel ca în prima etapã, Car-
men Amariei a utilizat doar douã
jucãtoare de pe bancã în timpul
celor 60 minute, cu excepþia rota-
þiei portarilor. Vedeta gazdelor, Mica
Brãdeanu, a declarat cã pregãtirea
fizicã superioarã a contat foarte
mult în victoria obþinutã, iar fina-
lul de meci i-a dat dreptate. Para-
doxal, dupã ce formaþia craiovea-
nã miza tocmai pe acest atu înain-
tea startului sezonului. „Am fãcut
multe greºeli, mai ales în prima
reprizã, iar acest lucru ne-a costat.
Am reuºit sã ne impunem într-un
final, în care golurile noastre au
curs, asta ºi datoritã pregãtirii noas-
tre fizice” a spus Brãdeanu. „Cred
cã diferenþa de valoare dintre ce-
le douã echipe nu este reflectatã de
scor. Echipa noastrã a jucat foarte

bine, însã, din pãcate, unele deci-
zii de arbitraj ºi unele greºeli, au
fãcut ca sã pierdem. Pe bancã este
mai greu ºi nu pot sã fac unele lu-
cruri, pe care le-aº fi fãcut, dacã-
 eram jucãtoare. Însã, îmi place ºi
meseria de antrenor ºi, cu siguran-
þã, echipa va arãta altfel în urmã-
toarele meciuri. Obiectivul nostru
pentru acest campionat rãmâne -
clasarea între primele ºapte” a de-
clarat Amariei la final. De partea
cealaltã, înlocuitorul Marianei Târ-
cã pe banca tehnicã a Coronei,
Aurelian Roºca, a spus: „A fost un
meci disputat, cu multe greºeli ale
noastre, în prima reprizã. În par-

tea a doua, ne-am mobilizat mai
bine, ne-a ajutat ºi poarta, iar plu-
sul de omogenitate ºi de putere, a
decis învingãtoarea”.  În celelalte
meciuri ale rundei: Cetate Deva –
CSM Ploieºti 36-21, HC Zalãu –
Jolidon Cluj 22-24, CSM Bucureºti
– Neptun Constanþa 30-19, HCM
Roman – Dunãrea Brãila 20-16, iar
jocul HC Baia Mare – HCM Vâlcea
a fost amânat, gazdele jucând pre-
liminarii în Liga Campionilor. Dupã
douã etape, SCM Craiova ocupã
locul 10, cu un singur punct ºi acela
în pericol sã disparã dacã mâine la
FRH se va lua decizia pierderii me-
ciului cu FC Zalãu cu 10-0.

SCM Craiova a ratat câºtiga-
rea ediþiei inaugurale a Cupei
Craiovei, fiind învinsã, vineri
searã, de campioana Asesoft Plo-
ieºti, scor 74-90. Anterior, mier-
curi ºi joi, cele douã obþinuserã
tot atâtea victorii din disputele cu
BCM „U” Piteºti ºi Energia Ro-
vinari. Iatã rezultatele: Asesoft –
Energia 95-83, SCM – BCM „U”
Piteºti 82-28 (11 sept), BCM „U”
Piteºti – Asesoft 60-86, Energia
– SCM 105-107. Pe locul trei la
competiþia gãzduitã de Sala Po-
livalentã s-a clasat BCM „U” Pi-
teºti, care a trecut de Energia cu
94-73. Revenind la meciul con-
tra Asesoft-ului, team-manage-

Baschetbaliºtii de la SCM,

pe doi la Cupa Craiovei
Chiar dacã a jucat prime-

le 3 meciuri în judeþul Dolj,
douã acasã ºi unul la Iºalni-
þa, CS Podari nu a reuºit sã
acumuleze niciun punct în
Liga a III-a. Efectul, echipa
a contabilizat deja douã în-
locuiri de antrenori: a înce-
put sezonul cu directorul
sportiv Marian Zaharia pe
bancã, din runda a doua a
apãrut Marian Bâcu, acesta
rezistând doar pânã sâmbã-
tã. Eºecul cu 4-3 în faþa Bal-
ºului i-a fost fatal fostului ata-
cant al ªtiinþei, care a trebuit
sã lase echipa pe mâna secundu-
lui Tibi Lung, cel puþin deocam-
datã. Antrenorul izgonit dupã ce
a reuºit promovarea Podariului,
Victor Naicu, s-a rãzbunat într-
un meci spectaculos, în care s-
au marcat ºapte goluri, s-a dictat

rul formaþiei craiovene, Marius
Toma, a declarat: „Sã nu facem
o tragedie din meciul ãsta, Ase-
soft este o echipã cu un buget
uriaº faþã de noi, având cu to-
tul ºi cu totul alte obiective. Pe
noi ne intereseazã în primul rând
sã ajungem în play-off pe o po-
ziþie cât mai bunã, sã avem o
evoluþie meritorie în Liga Bal-
canicã ºi sã strângem rândurile
pânã în ianuarie când Drãguºin
(n.r. accidentat) se întoarce pe
parchet. Aºteptãm suporterii joi
de la orele 17:00 la primul meci
oficial, din Cupã, cu „U” Mobi-
telco Cluj. Avem nevoie de apor-
tul publicului”.

Eºecuri dramatice pentru echipele craiovene

Podariul, a doua înlocuire de antrenor în 3 etape

FOTBAL – LIGA A III-A – SERIA 3 –
ETAPA A III-A

Rezultate: CS Podari – FC Balº 3-4, CS Tunari – Apã
Craiova 3-2, Concordia Chiajna II – CS Viºina Nouã 0-3,
Dinamo II Bucureºti – Viitorul Domneºti 3-0, Juventus
Bucureºti – Inter Clinceni 5-2, Metaloglobus Bucureºti –
CS Baloteºti 2-1.

1. Juventus Bucureºti 12-5 9p
2. Dinamo II Bucureºti 8-3 9
3. Apã Craiova 5-4 6
4. CS Baloteºti 4-3 6
5. CS Viºina Nouã 6-4 4
6. CS Tunari 6-6 4
7. FC Balº 5-5 4
8. Metaloglobus 4-4 4
9. Viitorul Domneºti 2-6 3
10. Inter Clinceni 6-9 2
11. CS Podari 3-6 0
12. Conc. Chiajna II 2-8 0

o eliminare (Mirescu, min. 54) ºi
s-au dictat 3 penalty-uri, primul
fiind irosit de Renato Bãlan chiar
în primul minut. Cu echipã în care
predominã jucãtorii formaþi în
Bãnie, Naicu a întors rezultatul
dupã un final incandescent, în

care Badea a fost artizanul
revenirii oaspeþilor. Într-un
alt meci al rundei, Viitorul
Municipal Craiova a pierdut
cu 3-2 la Tunari, dupã ce a
avut 2-0 în minutul 22, da-
toritã golurilor marcate de
ªtoiu (din penalty) ºi Scar-
lat. Antrenorul Nicu Nãstã-
sie a folosit echipa: Grecu –
Tricã, Chiriþã, Dreºcã, Cio-
cioiu – ªtoiu, D. Stancu,
Rãduþ, Buºicã – Tâmplaru,
Scarlat, intrând pe parcurs
Turcin ºi Flori. În runda vii-
toare, la sfârºitul acestei sãp-

tãmâni, Viitorul Municipal întâl-
neºte acasã pe Metaloglobus Bu-
cureºti, iar CS Podari se depla-
seazã aproape, în Olt, întâlnind
CS Viºina Nouã, pe care a învins-
o într-un amical disputat recent
la Donji Milanovac, în Serbia.

CS Podari – FC Balº 3-4

Au marcat: Mirescu 17, 19 – din pen.,
Crângoiu 71 / C. Preda 26, Cr. Niculescu
54 – 11 m, Floricã 79, Badea 89.

Podari: Turieanu – Orban, Preduþ, Istu-
dor, Stoica (65 Stãncuþa) – Mirescu, Crân-
goiu, S. Popescu, Neacºa – D. Preda (88
Þenovici), R. Bãlan (82 Ignat). Antrenor:
Marian Bâcu.

FC Balº: Mecea – Sârbu, Gheorghiþã (21
Relea), Cr. Preda, Stancu – Sandu, Chircan
(25 Badea), Trãistaru, Niþã (77 Necºules-
cu) – Floricã, Cr. Niculescu. Antrenor: Vic-
tor Naicu.

Arbitri: Ionuþ Coza (Cernica) – Lorin
Udrea, Lorena Bunget (ambii din Târgu Jiu).

Observatori: Victor Cruceanã (Bucureºti),
Grigore Tomoioagã (Rm. Vâlcea).

LIGA A IV-A – ETAPA A IV-A
Sâmbãtã

Danubius Bechet – CSO Filiaºi   1-1
Dunãrea Bistreþ – CS „U” II Craiova   2-0
Dunãrea Calafat – Victoria Celaru   7-1
CS Iºalniþa – Unirea Leamna   3-0
Recolta Ostroveni – Vânãtorul Desa   4-2
Progresul Segarcea – Prometeu Craiova   2-2
Amaradia Melineºti – Avocaþii Craiova   2-0
Viitorul Cârcea – S.F. Gicã Popescu   1-0

1. Dunãrea Calafat 25-4 12p
2. Progr. Segarcea 18-4 10
3. Dunãrea Bistreþ 17-7 9
4. Rec. Ostroveni 11-10 9
5. Prometeu 12-5 7
6. CSO Filiaºi 9-9 7
7. Danubius Bechet 7-8 7
8. Viitorul Cârcea 10-5 6
9. CS Iºalniþa 6-5 6
10. Am. Melineºti 6-17 6
11. Vânãtorul Desa 8-20 6
12. SF Gicã Popescu 9-8 4
13. Victoria Celaru 9-16 3
14. CS „U” II Craiova 5-10 1
15. Avocaþii Craiova 4-16 0
16. Unirea Leamna 3-15 0
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Botoşani 6 4 2 0 7-3 14
Steaua 5 4 1 0 14-4 13
Pandurii 7 4 1 2 14-9 13
Astra 5 4 0 1 16-6 12
Petrolul 6 3 3 0 7-4 12
Ceahlăul 6 3 2 1 9-4 11
ACS Poli 6 3 1 2 9-7 10
Oţelul 6 3 0 3 6-7 9
Dinamo 7 2 2 3 11-7 8
Săgeata 7 2 2 3 7-11 8
CFR Cluj 6 2 2 2 5-10 8
FC Vaslui 5 2 1 2 6-4 7
Chiajna 3 2 0 1 5-5 6
Braşov 6 1 2 3 5-8 5
Mediaş 6 0 3 3 5-8 3
16. Viitorul 5 0 2 3 2-9 2
Corona 6 0 1 5 3-12 1
„U” Cluj 6 0 1 5 3-16 1

6

5

4

LIGA I

Etapa a VII-a

Vineri
Pandurii – Dinamo 2-1
Au marcat: Momcilovici 76, Eric 87 / Matei 36

Sâmbătă
Steaua – Săgeata 5-0
(Piovaccari 5, Prepeliţă 20, Cristea 41, Kapetanos 72 pen., 82)

Ieri, după închiderea ediţiei: Corona – Gaz Metan, Oţelul – Astra,
Petrolul – Chiajna, „U” Cluj – CFR Cluj.

Astăzi
Viitorul – Botoşani 19:00 Digi 1
Ceahlăul – Braşov 19:00 Dolce 1
FC Vaslui – ACS Poli 21:30 Digi 1

Rezultatele din seria I: Unirea Slobozia – Rapid Suceava 2-2,
Farul Constanţa – Unirea Tărlungeni 0-0, CSMS Iaşi – SC Bacău
2-0, FC Clinceni – CF Brăila 3-3, Rapid Bucureşti – Gloria Buzău
1-1. Clasament: 1. Iaşi 6p, 2. Clinceni 4p, 3. Farul 4p.

Echipa lui Mititelu şi cea a Craiovei au remizat în meciul
direct şi sunt egale la toate capitolele după două runde

FC U Craiova SA – CS Universitatea Craiova 0-0
Stadion: „Municipal”, Severin, spectatori: 10.000.
FC U: Hotoboc 5 – Mitic 5, Acka 7, M. Ciucă (cpt.) 6, G. Cruceru 6 – Săceanu 5, Mârzeanu 6, Frăsineanu

5 (Goge 59) 5, Căle 5 (Cl. Bălan 71) 5 – Stoianof 5, Baird 5. Antrenor: Nicolo Napoli.
CS U: Brac 6 – Cârjă 6, Fl. Pătraşcu 6, Ljubinkovic (cpt.) 6, I. Stancu 6 – Fl. Pârvu 5 – Gado 5, Dragalina

6, Cr. Ganea 5 (Dragu 77) 5, Sin 5 (Precup 46) 5 - Dragicevic 5 (A. Voinea 82) 5. Antrenor: Erik Lincar.
Arbitri: Alexandru Tudor (Bucureşti) 7 – Cristian Nica (Ploieşti) 7, Ciprian Danşa (Oradea) 7. Rezervă:

Dorian Micloşină (Reşiţa).
Observatori: Laszlo Sajtos (Sibiu), Dan Ionescu (Bucureşti).

Derby-ul marilor orgolii a fost
doar atât. S-a jucat cu ambiţie, dar
nu fotbal. Severinul a fost împân-
zit de fani ai echipei lui Mititelu,
rivala fiind huiduită vârtos lângă
Dunăre. Mititelu le-a redenumit
arena severinenilor după cea din
Bănie şi a contestat prezenţa aces-
teia în Liga a II-a. „Vom câştiga
cu 3-0, jucăm cu o echipă înscri-
să abuziv, care nu o să termine
campionatul” glăsuia cel care a
împrumutat societatea FC U Cra-
iova SA, aflată în insolvenţă. Cei
de la CS Universitatea n-au nici ei
încredere că vor apuca multe der-
by-uri cu „adevărata echipă”, în-
trucât aceasta este hărţuită de cre-
ditori şi pândită de faliment. Dis-
puta directă a captat interesul tu-
turor,  dar  mai puţin prin ce au
prestat jucătorii. S-au revanşat însă
conducătorii, cap de revoltă fiind,
evident, Mititelu. Partida a fost

practic doar un pretext pentru ade-
văratul război. „Din astea două
echipe nu facem una care să pro-
moveze” concluzionau spectatorii
după nu mai mult de o jumătate de
oră, convinşi de lipsa calităţii ce-
lor care se bat pe palmaresul ma-
rilor fotbalişti ai Ştiinţei. Sârbul
Mitic a jucat vreo doi ani la Seve-
rin, dar tot nu l-a asimilat „râul,
ramul”, fiindcă şi-a proptit în bară
lovitura de cap de la un metru,
uluind o ţară întreagă cu ratarea
„de CNN”. A fost singura a me-
ciului, fiindcă şutul peste poartă al
Dragalina din final n-ar avea pre-
tenţii să o concureze. Cu excepţia
unui sfert de oră cu care a început
partea secundă, echipa lui Mititelu
a fost iniţiativa, chiar dacă n-a reu-
şit să pună o presiune reală, Brac
fiind solicitat doar la nişte centrări
haotice. Spectacol a fost în schimb
în tribune, tot meciul şi la oficială,

după final. Fotbaliştii lui Lincar au
vrut să-şi aroge susţinerea publi-
cului la final şi-au pornit pentru un
tur de onoare al arenei, întrerupt
de intrervenţia omologilor în albas-
tru, care le-au frânt brutal intenţii-
le. S-a lăsat cu împinsături, înju-
rături şi ameninţări, cu care nu s-a
împăcat de căpitanul echipei Cra-
iovei, sârbul Ljubinkovic , iute la
ripostă. În spatele oficialei, body-
guarzii lui Mititelu şi soţia acestuia
au avut ceva de împărţit cu Sil-
vian Cristesc u şi Pavel Badea,
acesta din urmă reclamând şi dis-
pariţia portofelului din buzunar.
„Le-a luat s tadionul, i-au luat
portofelul” a fost un comentariu
ironic prin preajmă. După meciul
direct şi clasament, echipa Craio-
vei şi cea a lui Mititelu merg cap la
cap în mediocritate. Aşteptăm ra-
pid întăririle şi saltul, fiindcă la iarnă
va fi prea târziu!

Liga a II-a, seria a II-a
Etapa a 2-a – rezultate şi marcatori

FC Universitatea –
CS Universitatea 0-0
CSM Rm. Vâlcea – FC Bihor 3-2
Au marcat: Arnăutu 6, Deaconescu
29, Cataramă 85 / Hadăr 86, Lukacs
90.
CS Mioveni – FC Olt 0-1
A marcat: Siminic 88.
Gloria Bistriţa – Minerul Motru 2-0
Au marcat: Antonache 63, D. Matei
72.
Metalul Reşiţa – Olimpia Satu
Mare 2-2
Au marcat: Staicu 63, 83 / Lemac 90,
93
UTA Arad – ASA Tg. Mureş 1-1
Au marcat: Sălăjan 77 / Bumba 95 –
pen.

Clasament

1. Gloria Bistriţa 2 1 1 0 3-1 4
2. CSM Rm. Vâlcea 2 1 1 0 3-2 4
3. ASA Tg. Mureş 2 1 1 0 2-1 4
4. FC Olt Slatina 2 1 1 0 1-0 4
5. Minerul Motru 2 1 0 1 4-2 3
6. FC Bihor Oradea 2 1 0 1 4-4 3
7. Olimpia Satu Mare2 0 2 0 3-3 2
8. FC U Craiova SA 2 0 2 0 1-1 2
9. CS Universitatea 2 0 2 0 1-1 2
10. Metalul Reşiţa 2 0 1 1 2-3 1
11.  UTA Arad 2 0 1 1 2-3 1
12. CS Mioveni 2 0 0 2 0-5 0
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