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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

- Te pomeneşt i, Popescule, că
după povestea aia cu micii, Uniu-
nea Europeană nici mustăriile n-o
să ne lase să le deschidem. politică / 6
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Duminică frumoasă de octombrie la Leu, acolo unde local-
nicii au avut parte,  ie ri, de un spectacol pe  cinste , de ziua
comunei. Sărbătoarea a avut toate  ingredientele  ne cesare
unei petreceri câmpe neşti reuş ite . Atmosfera a fost  întreţi-
nută de îndrăgiţi cântăreţi de muzică populară, între care
Ionuţ Dolănescu şi Maria Ciobanu, astfel că localnicii au ju-
cat până târziu, la lăsarea întunericului.  Nu au lips it tarabe-
le  pline cu fel şi fel de jucării şi dulciuri pe ntru copii,  dar nici
grătarele cu mici şi carne de oaie asezonate din plin cu vin şi
be re, care i-au atras în număr mare pe ce i mai în vârstă.

Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu
Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu
Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu
Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu
Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu
Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu
Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu
Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu
Sărbătoarea belşugului,
în comuna Leu

USL
pe urmele ADA?

Suntem pândiţi parcă de sindro-
mul dezamăgirii c iclice, mai ales
când observăm că nu e trainică
pace în Uniunea Social Liberală,
dătătoare de speranţe tonic e ş i,
deja, se avansează tot felul de sce-
narii năstruşnice. O ieşire impetu-
oasă la rampă, în cursul zilei de vi-
neri, a liderului liberal, Crin Anto-
nescu, cu observaţii critice, dar
precar calibrate, la adresa premie-
rului Victor Ponta, urmată de un
„adiţional”, ieri, la Pro Tv, nu con-
stituie decât preambulul a ceea ce
ar putea să vină. Şi destule alte mâ-
râieli, unele încă în batistă, arată că
actuala stare de lucruri este rodul
amărui al lungii perioade de opoziţie
militantă, dar nelucrătoare.
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$1 EURO ...........................4,4306 ............. 44306
1 lirã sterlinã..........................5,2384.......................52384

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaieluni, 7 octombrie - max: 17°C - min: 5°C

METEO

înnorat1 dolar SUA.......................3,2560........32560
1 g AUR (preþ în lei).......137,7473.....1377473

Cursul pieþei valutare din 7 octombrie 2013-anunþat de BNR
VALUTA
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Mai întâi bilanþul estimat: 252 de dispãruþi,
111 morþi ºi 155 de supravieþuitori. Tragedia a
fost de proporþii. ªi dupã ºoc s-a declanºat
polemica. Sâmbãtã, ceremonia religioasã a fost
oficiatã de pãrintele paroh al insulei, Antonio
Nastasi. Unul dintre pescari, Vito Fiorino, pro-
prietarul bãrcii Gamar, recunoaºte cã el ºi ca-
marazii au adus cu ambarcaþiunea lor în portul
Lampedusa 47 de supravieþuitori ºi a fost îm-
piedicat sã se întoarcã în larg de cãtre Garda
de coastã, pentru cã nu deþinea permisiunea
oficialã de a face acest lucru. „Am fi putut sal-
va mai mulþi naufragiaþi dacã aprobarea Romei
sosea mai repede”, a spus acesta. Garda de
coastã, prin purtãtorul sãu de cuvânt, Filipo
Marini, susþine cã autorizarea nu era necesarã,
dar cã instituþia coordoneazã operaþiunile de
salvare atunci când sunt implicate ºi nave pri-
vate. O lege italianã, Bossi-Fini, extrem de con-
troversatã, descurajeazã orice intervenþie în fa-
voarea naufragiaþilor, pedepsind pe cei consi-
deraþi a facilita imigraþia ilegalã. Guvernatorul
Siciliei, Rosario Croceta, a aprins polemica le-
gatã de maniera defectuoasã, în primul rând
tardivã, de intervenþia a Gãrzii de coastã, deºi
naufragiul s-a produs la numai 500 de metri de
coasta Lampedusei (sudul Siciliei). Garda de
coastã a respins acuzaþia, dar a fãcut-o necon-
vingãtor. Supravegherea frontierei extern a UE

Lampedusa: Oameni lãsaþi sã moarãLampedusa: Oameni lãsaþi sã moarãLampedusa: Oameni lãsaþi sã moarãLampedusa: Oameni lãsaþi sã moarãLampedusa: Oameni lãsaþi sã moarã
aparþine Frontex. Unde erau cei de la Frontex
joi dimineaþa? Nu au radar? Este oare posibil sã
nu fi vãzut vasul supraîncãrcat? a întrebat gu-
vernatorul Siciliei. „Ce fel de control avem noi
dacã nu vedem cã oamenii mor în faþa radaru-
lui?”, a continuat acesta. Referindu-se la nave-
le de pescuit care, potrivit unor rapoarte, au
pãrãsit largul mãrii fãrã a interveni, primarul
Lampedusei, Giusi Nicolini, a spus: „Au fãcut
asta pentru cã împotriva unor pescari ºi pro-
prietari de ambarcaþiuni care au salvat vieþi
omeneºti în mai multe rânduri s-a început ur-
mãrirea penalã, sub acuzaþia de fa-
vorizare a imigraþiei”. Supravieþui-
torii tragediei de la Lampedusa,
dupã ce vor fi identificaþi, vor fi
cercetaþi pentru imigraþie ilegalã de
cãtre procurorii din Agrigento. Nu
acelaºi lucru se va întâmpla cu mi-
norii. Un decret legislativ, nr.286
din 1998, apoi modificat în 2002
prin Legea Bossi-Fini, este extrem
de dur în aceastã privinþã. Pentru
preºedintele Senatului italian, Pie-
ro Grasso, „este un act inuman,
dar inevitabil”. Extracomunitarii
care vin în Italia fãrã permis intrã
automat sub incidenþa acestei legi.
Imigranþii sunt pedepsiþi cu amen-

dã de 5.000 de euro. Potrivit cotidianului „La
Sicilia”, un general de aviaþie militarã, Vittorio
Scarpa, va depune o plângere la Parchetul Mi-
litar din Napoli, invocând faptul cã nava de pa-
trulare a poliþiei financiare a rãmas ancoratã în
timpul naufragiului ºi n-a intervenit. Pe tãrâm
politic, premierul francez, Jean Marc Ayrault, a
cerut o reuniune de urgenþã a þãrilor europene
pe tema imigraþiei dupã tragedia din Italia. „Prin
mãsuri represive nu vom rezolva problema”, a
declarat preºedintele Camerei Deputaþilor din
Italia, Laura Boldrini.

Cutremur de 5,5 grade
în Vrancea, ieri dimineaþã

Un cutremur cu magnitudinea de
5,5 grade pe scara Richter s-a produs
ieri, la ora 4.37, în Vrancea, informea-
zã Institutul Naþional pentru Fizica Pã-
mântului (INFP). Potrivit directorului
ºtiinþific al INFP, Mircea Radulian, sunt
posibile replici de pânã în 4 grade. Un
alt cutremur în zona Vrancea, de 2,7
grade pe scara Richter, a avut loc ieri,
la ora 8.10. Cutremurul s-a produs la
40 de kilometri de Covasna, la 46 de
kilometri de Focºani, la 47 de kilometri
de Râmnicu Sãrat, la 52 de kilometri
de Târgu Secuiesc ºi la 55 de kilometri
de Mãrãºeºti. Potrivit Pro TV Chiºi-
nãu, seismul produs în România a fost
resimþit în mai multe regiuni ale Repu-
blicii Moldova, inclusiv la Chiºinãu,
fãrã a provoca daune materiale. De
asemenea, seismul a fost resimþit ºi în
nordul Bulgariei, în oraºele Ruse,
ªumen ºi Silistra.

Nicolãescu: Bugetul pentru
medicina de familie în 2014
va fi de 9%, faþã de 5% în 2012

Bugetul pentru medicina de familie
în 2014 va constitui 9% din Fondul
Naþional de Asigurãri Sociale de Sã-
nãtate, faþã de 5% cât a fost consumat
în 2012 din FNASS, a declarat ieri,
pentru Mediafax, ministrul Sãnãtãþii,
Eugen Nicolãescu. Rãspunzând unei
întrebãri privind bugetul pentru medi-
cina de familie în 2014, în condiþiile în
care serviciile din acest sector vor fi
diversificate prin noul pachet de servi-
cii medicale de bazã, Nicolãescu a mai
spus cã, pânã acum, pacientul mergea
la spital pentru orice, dar dupã aplica-
rea noului pachetul de bazã va fi oferit
pacienþilor acces mai uºor la tratament
prin medicul de familie ºi de ambula-
toriu, iar finanþarea acestor douã
segmente va creºte.

Preºedintele PNL, Crin Anto-
nescu, a declarat, în emisiunea
„Dupã 20 de ani”, difuzatã ieri de
Pro Tv, cã premierul Victor Ponta
ar fi un candidat „redutabil” la ale-
gerile prezidenþiale, dar nu unul mai
bun decât el, în timp ce Traian
Bãsescu nu mai e o þintã de cam-
panie, fiind un „caz clasat”. Între-
bat dacã îl vede pe Victor Ponta
candidat la prezidenþiale, liderul li-
beralilor a rãspuns: „Cu certitudi-
ne. Nu în sensul cã aº afirma eu
acum cã intenþioneazã. ªtiu cã nu
intenþioneazã, cã planul de carierã
politicã al domniei sale e altul, dar,
dacã mã întrebaþi «dom’le, ar pu-
tea fi un candidat valabil?», evident
cã ar putea fi unul dintre cei mai
puternici candidaþi”. Referitor la ce
anume l-ar avantaja pe actualul pre-
mier pentru aceastã posturã, An-
tonescu e de pãrere cã acesta „este
un om politic care, deºi încã foar-
te tânãr pentru politicã ºi pentru
politica din România, este ºeful
unui partid, nu al oricãrui partid, al
celui mai mare partid din aceastã

Antonescu:  Ponta ar  f i  un candidat
redutabi l  la  prez idenþ ia le ,  nu mai

bun ca mine Preºedintele UDMR,
Kelemen Hunor, nu crede cã
înfiinþarea regiunilor adminis-
trative va mai avea loc în
actuala legislaturã, pentru cã
nu ar fi timp pentru amenda-
rea Constituþiei. Cu toate
astea, Hunor propune modifi-
carea actualelor regiuni de
dezvoltare, pe care le consi-
derã „un eºec total”. „Regiu-
nile de dezvoltare existã, deci
legea poate fi modificatã în
orice moment, dar regiunile
administrative nu pot fi
înfiinþate, iar cei care guver-
neazã acum România ºi-au
dat seama cã nu au capacita-
tea de a amenda Constituþia.
Fãrã amendarea Constituþiei,

Hunor: Nu cred cã regionalizarea se
va mai face în aceastã legislaturã

þarã, cel puþin în sens cantitativ, dar
asta conteazã mult la alegeri. Pen-
tru cã este un prim-ministru asu-
pra bilanþului cãruia pânã în acest
moment eu, cu excepþiile pe care
le-am marcat public, nu sunt de-
loc atât de critic. Sunt lucruri pe
care acest Guvern ºi acest om în
fruntea lui le-au realizat ºi pentru
cã, dincolo de asta, ca persoanã
fizicã (…) este un om politic re-
dutabil”. Totodatã, Antonescu a
fost întrebat dacã Ponta este un
candidat mai bun decât el ºi a rãs-
puns cã „nu, eu cred cã nu, dar
asta nu înseamnã cã nu-i un can-
didat redutabil”. Legat de alegeri-
le prezidenþiale din 2014, preºe-
dintele PNL a mai spus cã nu poa-
te sã bage „mâna în foc cã nu se
petrec schimbãri majore pânã anul
viitor”, care sã afecteze calitatea
sa de candidat al USL. Întrebat în
ce mãsurã va fi schimbat candi-
datul USL la prezidenþiale dacã,
potrivit protocolului Uniunii, Vic-
tor Ponta va fi mai bine cotat în
sondaje, Antonescu a rãspuns:

„Dacã la momentul respec-
tiv, când vom lua aceastã
prevedere a pactului, a
acordului politic, (...) un
om din PSD, premierul sã
zicem, va fi cel mai bine
plasat în sondaje în inten-
þie de vot la preºedinþie,
deci nu în alte sondaje - în
încredere, frumuseþe, sim-
patie - atunci el ar putea
spune «bun, eu candidez la
preºedinþie ºi atunci postul
de prim-ministru revine
PNL». Aºa ceva este însã
foarte puþin probabil”.

nu se pot introduce regiunile
administrative”, a declarat
Kelemen Hunor ieri, la Arad.
El a adãugat cã în 2014
„referendumul pe Constituþie
va fi, eventual, spre sfârºitul
anului, odatã cu alegerile
prezidenþiale, dacã cumva
legea care se aflã acum la
Curtea Constituþionalã va fi
publicatã în timp util”. În
aceste condiþii, „eu vã spun,
dupã 2014, în 2015, într-un
an preelectoral, nimeni nu se
va apuca de o astfel de
reformã. Nu poþi sã arunci
þara într-un haos administra-
tiv cu un an înainte de
alegeri”, a explicat
liderul UDMR.

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a reluat, în emisiunea „Dupã
20 de ani”, difuzatã ieri de ProTV, ideea cã despre subiectul suspen-
dãrii din funcþie a preºedintelui Traian Bãsescu se poate vorbi doar
în momentul în care procurorul general ar reclama presiuni din par-
tea ºefului statului. „Astãzi, a vorbi despre faptul cã e motiv de
suspendare un telefon dat de Traian Bãsescu procurorului general
mi se pare hilar. (...) Domnul Voiculescu a dat o declaraþie ca un om
public ce se aflã. Nu se poate lua în discuþie nici în USL, nici în altã
parte suspendarea decât dacã reprezentantul oficial, ºeful unui par-
tid, al PC de exemplu, domnul Constantin, vine ºi pune aceastã pro-
blemã pe agenda USL”, a declarat Antonescu. Întrebat ce va spune
dacã va exista o astfel de propunere în USL, liderul liberalilor a
menþionat cã „voi spune nu, cu excepþia situaþiei în care discuþia se
complicã, în care procurorul general al acestei republici iese public
ºi spune «s-a întâmplat un fapt foarte grav, neconstituþional ºi asu-
pra cãruia nu pot sã tac. Pe mine preºedintele Bãsescu m-a sunat ºi
a fãcut presiuni asupra mea ºi m-a ameninþat...» sau ºtiu ºi eu ce
altceva. Atunci, da, discutãm despre aºa ceva”.

Antonescu:  Vorb im de  suspendarea
lui  Bãsescu doar  dacã procurorul

genera l  rec lamã pres iun i
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Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, a precizat, într-o conferinþã
de presã, cã execuþia interiorului ºi
a exteriorului secþiei de nou-nãscuþi
de la Spitalul „Filantropia”, care se
aflã în sobordinea municipalitãþii
craiovene, este pe sfârºit, lucrãrile
extinzându-se acum la parcare. Dar
se pare cã ºi aceastã execuþie trebu-
ie sã se termine în curând, autoritã-
þile locale pregãtindu-se sã inaugu-
reze investiþia. „Noi suntem foarte
mulþumiþi de ceea ce se întâmplã
acolo. Se lucreazã acum la parcare ºi
vrem ca Maternitatea sã fie pregãtitã
întrutotul pânã la sfârºitul acestui
an”, a spus Olguþa Vasilescu.
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Lucrãrile de reabilitare a Maternitãþii de la Spitalul municipal
„Filantropia” se apropie de sfârºit, autoritãþile pregãtindu-se

sã o inaugureze în urmãtoarele sãptãmâni.

O investiþie de 37  de miliarde
de lei

În proiectul de reabilitare a Ma-
ternitãþii de la „Filantropia” au fost
investite, potrivit autoritãþilor lo-
cale, aproximativ 37 de miliarde de
lei, alocate de la bugetul local. Ba-
nii publici au fost completaþi ºi cu
câteva sume provenite din spon-
sorizãri. „Am primit ºi sponsorizãri,
dar într-o sumã foarte-foarte micã,
cred cã nici mãcar de 1% din ce s-a
investit pânã acum ºi urmeazã sã
se mai investeascã pânã la finalul
acestui an. Dar le mulþumim foarte
mult sponsorilor pentru cã au fã-

cut, pânã la urmã, un serviciu co-
munitãþii”, a adãugat primarul Cra-
iovei.

Condiþii decente
pentru viitoarele mãmici

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
crede cã lucrãrile de reabilitare le
vor convinge pe viitoarele tinere
mãmici sã aleagã sã dea naºtere
copiilor lor la Spitalul „Filantropia”,
care nu era prea prietenos pânã nu
demult din cauza condiþiilor modes-
te pe care le oferea pacientelor.
«Vestea bunã este cã a crescut nu-
mãrul doamnelor care vin sã nascã
acolo, a ajuns la aproximativ 350.

Craiovenii care locuiesc în cartie-
rul Valea Roºie vor avea apa rece
opritã astãzi, între orele 10.00 ºi 14.00.
Conducerea Companiei de Apã Olte-
nia (CAO) a anunþat cã vor fi afecta-
te toate blocurile care sunt racordate
la staþia de hidrofor nr. 3, dupã cum
urmeazã: blocurile 18 (scãrile 1 ºi 2),
C1, C2, K (scãrile de la 1 la 6), L1 (scã-
rile 1 ºi 2), L2 (scãrile 1 ºi 2), blocurile

Cartierul Valea Roºie, fãrã apã rece
J3 (scãrile 1 ºi 2), J4 (scãrile 1
ºi 2), J5 (scãrile de la 1 la 4),
blocurile de la 116 la 144, M3,
M4, M5, M6, M7, M8, M9,
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10,
P11, P12, R4, R5, R6, S1, S2,
S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10
(scãrile 1 ºi 2), S11, S12, S13
(scãrile 1 ºi 2), S14, S15 (scã-
rile 1 ºi 2), T2, T3, T4, T5, T6,
T7, U16 (scãrile 1 ºi 2), U18
(scãrile 1 ºi 2), U20 (scãrile 1
ºi 2). „Atenþionãm utilizatorii
de apã potabilã din zonele
menþionate cã, din cauza ma-
nevrelor de golire ºi umplere
a sistemului public de alimen-

tare cu apã potabilã, ocazional, se pot
produce modificãri ale calitãþii apei
potabile din punctul de vedere al tur-
biditãþii ºi culorii”, se precizeazã într-
un comunicat al CAO. La apariþia
acestor fenomene se recomandã sã
se evite consumul de apã potabilã
pânã la limpezirea ei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Organizaþia “Salvaþi Copiii” – Fi-
liala Dolj continuã în Craiova pro-
gramul “Creºtem împreunã”, des-
tinat susþinerii copiilor rãmaºi sin-

guri acasã ca urmare a plecãrii pã-
rinþilor la muncã în strãinãtate. Co-
piii beneficiazã de sprijin pentru
efectuarea temelor ºi pregãtire ºco-

larã suplimentarã,
consiliere psiholo-
gicã, activitãþi de
socializare ºi de pe-
trecere a timpului li-
ber, fiind, de aseme-
nea, ajutaþi sã comu-
nice permanent cu
pãrinþii plecaþi. Per-
sonalul implicat în
programe þine legã-
tura cu persoanele
în a cãror îngrijire se
aflã copiii ºi asigurã
orientarea, pregãti-
rea ºi consilierea
acestora prin întâl-
niri ºi vizite la domi-
ciliu. În fiecare pro-

gram sunt implicaþi un cadru didac-
tic, un consilier ºcolar sau psiho-
log, un asistent social ºi voluntari.
În programul “Creºtem împreunã”
derulat la Craiova sunt incluºi în
prezent 36 de copii, cu vârste cu-
prinse între 7 ºi 10 ani. Dintre aceº-
tia, 11 au mama plecatã sã munceas-
cã în strãinãtate, iar zece copii au
ambii pãrinþi plecaþi din þarã. Cei-
lalþi 15 copii au fost lãsaþi doar în
grija mamei, tatãl fiind nevoit sã
munceascã în afara þãrii.

ALINA DRÃGHICI

Organizaþia “Salvaþi Copiii”
România asigurã, în 15 oraºe
din þarã, servicii socio-educaþi-
onale ºi de consiliere psiholo-
gicã pentru copiii rãmaºi singuri
acasã, în urma migraþiei econo-
mice a pãrinþilor.

Asociaþia “Fapte Bune pentru Comunita-
te”, în parteneriat cu Asociaþia „Vasiliada” a
Mitropoliei Olteniei, au lansat vineri proiectul
intitulat “Mentorat în fapte bune”. Acesta îºi
propune sã asiste persoanele cu dizabilitãþi
din Craiova în demersul lor de integrare în
muncã, printr-un proces structurat, bazat pe
activitãþi de voluntariat ºi mento-
rat social.

Astfel, proiectul este destinat
persoanelor cu dizabilitãþi care îºi
doresc un loc de muncã, dar care
se confruntã cu dificultãþi în ve-
derea integrãrii sau reintegrãrii pe
piaþa muncii. „Vom crea un mento-
rat în care voluntarii vor dezvolta
activitãþi punctuale cu 30 de per-
soane cu dizabilitãþi, prin care
aceºtia sã aibã posibilitatea sã în-
veþe concepte care þin de dezvol-
tarea personalã ºi profesionalã de
la persoane foarte bine pregãtite
în acest sens”, a declarat Sorin
Boboc, preºedintele Asociaþiei
“Fapte Bune pentru Comunitate”.

Proiectul se va desfãºura pe o

Este foarte bine pentru noi, înseam-
nã cã au încredere în serviciile me-
dicale pe care le oferã spitalul „Fi-
lantropia” ºi eu îmi doresc ca fe-

meile din Craiova sã poatã sã nas-
cã în condiþii decente», a mai spus
primarul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE

“Mentorat în fapte bune”, proiect
destinat persoanelor cu dizabilitãþi

perioadã de ºase luni ºi va avea în vedere, pe
lângã asistarea individualã a persoanelor cu
dizabilitãþi pentru a se angaja, ºi o abordare
comunitarã, prin organizarea unei campanii
publice cu scopul de a reduce discriminarea
acestora pe piaþa forþei de muncã.

ALINA DRÃGHICI

Ajunsã la ce-a de-a III-a
ediþie, Ziua Educaþiei Nonforma-
le va fi marcatã în acest an timp
de douã zile, pe 11 ºi 12 octom-
brie, aducând din nou în prim-
plan activitãþi de educaþie
nonformalã ce au loc la nivel
naþional. Obiectivul evenimentu-
lui este acela de a promova
învãþarea prin metode ºi activitãþi
de educaþie nonformalã.

Ziua Educaþiei Nonformale
(ZEN) este o iniþiativã a
Agenþiei Naþionale pentru
Programe Comunitare în
Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale
(ANPCDEFP), prin programul Tineret în
Acþiune. Toþi cei implicaþi în educaþia
nonformalã la nivel naþional – organizaþii
neguvernamentale, ºcoli, companii, biserici,
instituþii publice, biblioteci, muzee, instituþii
culturale, dar ºi grupuri informale de
persoane care cred în educaþia nonformalã –
sunt invitaþi sã marcheze aceastã zi prin
includerea activitãþilor de educaþie nonfor-
malã pe care le realizeazã – fie în mod

Ziua Educaþiei Nonformale,
marcatã sãptãmâna viitoare

special, cu aceastã ocazie, fie în mod
obiºnuit, ca parte a activitãþilor curente – în
cadrul calendarului naþional ZEN.

Detalii despre ZEN, modalitatea de a
înscrie un eveniment în cadrul calendaru-
lui naþional ZEN, cât ºi evenimentele
înscrise pânã în acest moment sunt
disponibile la urmãtoarea adresã: http://
www.nonformalii.ro/evenimente/ziua-
educatiei-nonformale-2013.

ALINA DRÃGHICI
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Din cercetãrile efectuate de poliþiºtii de
la Rutierã s-a stabilit cã, ieri-dimineaþã, în
jurul orei 5.30, Alexandru Grãmadã, de 23
de ani, din Craiova, în timp ce conducea
un autoturism marca BMW ce-i aparþine,
pe DN 65 F, Centura de Nord a Craiovei,
într-o uºoarã curbã la stânga a pierdut con-
trolul asupra direcþiei de
mers, a pãrãsit partea
carosabilã spre dreapta
ºi s-a izbit de un cap de
pod din beton. Impactul
a fost deosebit de vio-
lent, tânãrul pierzându-
ºi viaþa în urma leziuni-
lor suferite. Din câte se
pare, acesta se întorcea
de la o nuntã ºi era sin-
gur în maºinã.

„Din cercetãrile poli-
þiºtilor se pare cã eve-
nimentul s-a petrecut pe
fondul neadaptãrii vite-
zei la condiþiile de drum.

Un craiovean de 23 de ani, Alexandru Grãmadã, care se ocupa, îm-
preunã cu tatãl sãu, de administrarea ªcolii de ºoferi „Iulcost” din
Craiova, ºi-a pierdut viaþa, ieri-dimineaþã, într-un accident de circu-
laþie petrecut pe Centura de Nord a Craiovei.

În urma accidentului a rezultat decesul
conducãtorului auto. Poliþiºtii rutieri conti-
nuã cercetãrile în vederea stabilirii cu exac-
titate a mecanismului de producere a eve-
nimentului rutier”, ne-a declarat agent prin-
cipal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Craiovean decedat în accident
pe Centurã

Cântãreaþa de muzicã popularã Rela
Lucan, în vârstã de 45 de ani, din Craiova,
a fost gãsitã decedatã, vineri seara, în apar-
tamentul sãu din Craiova. Poliþiºtii craio-
veni au fost anunþaþi de fiica femeii cã a
gãsit-o pe aceasta cãzutã în cadã. Un echi-
paj al Secþiei 5 Poliþie Craiova ºi o ambu-
lanþã de la Serviciul Judeþean de Ambu-
lanþã Dolj au ajuns la locuinþa Relei Lu-
can, medicii neputând face altceva decât

Cântãreaþa de muzicã popularã
Rela Lucan, gãsitã moartã în casã

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã poliþiºti din cadrul Secþiei nr.
2 Poliþie Ruralã Breasta, în urma
activitãþilor specifice desfãºurate,
i-au prins ºi încarcerat în arestul
IPJ Dolj, în cursul zilei de sâmbã-
tã, pe Daniela Florentina Bicã, de
24 de ani, din comuna Predeºti, ºi
Costel Liviu Lucan, din comuna
Breasta, pe numele cãrora Judecã-
toria Craiova a emis mandate de
executare a pedepsei cu închisoa-
rea. Cei doi au de executat câte 3
ani închisoare pentru comiterea
infracþiunii de rele tratamente apli-
cate minorului. Sentinþa a rãmas
definitivã în acest caz la sfârºitul
sãptãmânii trecute, joi, 3 octom-
brie a.c., când magistraþii Curþii de
Apel Craiova le-au respins ca ne-
fondate recursurile declarate îm-
potriva sentinþei pronunþate pe
fond de Judecãtoria Craiova: „Res-
pinge recursurile declarate de in-
culpaþi, ca nefondate. Obligã pe
recurenta inculpatã Bicã Daniela
Florentina la cheltuieli judiciare
cãtre stat, în sumã de 450 lei, din
care onorariul apãrãtor oficiu, în
cuantum de 300 lei, va fi avansat
din fondurile M.J., iar pe recuren-
tul inculpat Lucan Costel Viorel la
plata sumei de 150 lei, cu acelaºi
titlu. Definitivã”.

Reamintim cã povestea lui Mi-
hai Alexandru C., minorul de 6 ani

care a fugit de acasã în martie
2012 ca sã scape de violenþele la
care îl supunea chiar cea care i-a
dat viaþã, i-a ºocat pânã ºi pe an-
chetatori. Asta pentru cã micuþul
era plin de vânãtãi ºi urma de ar-
suri din cap ºi pânã în picioare.
Potrivit cercetãrilor efectuate de
poliþiºti ºi procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
Florentina Bicã (de 22 de ani la
momentul comiterii faptelor) ºi-a
luat bagajele ºi copilul, pe Mihai
Alexandru C., de 6 ani, ºi s-a mutat
la Costel Lucan, concubinul ei, în
comuna Breasta, pe la sfârºitul
anului 2011. Aºa a început coº-
marul pentru micuþ, care a deve-
nit þinta bãtãilor celor doi. Sãtul
de tratamentul primit, copilul a

fugit de acasã, la sfârºitul lunii
martie 2012, încercând sã ajungã
la tatãl sãu, care era bolnav, ºi a
fost gãsit în autobuz de mãtuºa
sa, Ioana Sîrbu, de 38 de ani, din
comuna Predeºti. Femeia a fost
cea care a alertat autoritãþile, dupã
ce copilul i-a povestit ce pãþeºte
ºi i-a arãtat rãnile, ºi l-a oprit aca-
sã, cu acordul reprezentanþilor
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþie a Copilului
(DGASPC) Dolj.

Urme de violenþã din cap
ºi pânã-n picioare
pe trupul micuþului

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut în sarcina femeii faptul cã,

cu intenþie, în luna martie 2012, a
exercitat repetat acte de violenþã
asupra fiului ei minor. În plus, a
adoptat o atitudine de pasivitate faþã
de actele de agresiune ale concu-
binului ei, care l-a lovit repetat cu
palmele ºi cu corpuri dure pe mi-
nor, l-a ars pe umãr cu o brichetã
încinsã, pe palme cu o rezistenþã
supraîncãlzitã de la un reºou arti-
zanal ºi l-a înþepat în umãrul stâng
cu vârful unui cuþit. Ba, mai mult,
din declaraþiile micuþului se pare cã
cei doi, ca sã-l “pedepseascã”, îl
trezeau ºi noapte din somn ºi-l luau
la palme. “Raportul medico-legal
întocmit în cauzã a confirmat pre-
zenþa urmelor de violenþã din cap
ºi pânã în picioare, iar evaluarea
psihologicã a evidenþiat existenþa
abuzurilor fizice ºi emoþionale trãite
de copil. Toate aceste fapte au pus
în primejdie gravã dezvoltarea fi-
zicã, intelectualã ºi moralã a mino-
rului”, ne-a declarat la momentul
trimiterii în judecatã a celor doi,
purtãtorul de cuvânt al Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craio-
va, procuror Nicolae Uncheºelu.

În timpul audierilor, atât femeia, cât
ºi concubinul ei au motivat cã mi-
norul era neascultãtor ºi foarte agi-
tat ºi de aceea, din când în când, îi
mai dãdeau câte o palmã.

Florentina Bicã, arestatã pre-
ventiv pe 29 martie 2012, a fost
trimisã în judecatã pentru rele tra-
tamente aplicate minorului ºi lo-
vire ºi alte violenþe, starea de arest
fiind menþinutã pânã pe 20 iunie
2012, în acelaºi dosar Costel Lu-
can, condamnat pe 10 aprilie 2012
la un an de închisoare cu suspen-
dare pentru infracþiuni la regimul
circulaþiei, fiind judecat pentru
loviri ºi alte violenþe.

Pe 10 mai 2013, Judecãtoria
Craiova a pronunþat sentinþa, cei
doi concubini fiind gãsiþi vinovaþi.
Ambii au fost condamnaþi la câte
trei ani de închisoare cu executa-
re (din pedeapsa aplicatã femeii
urmând sã se scadã durata ares-
tãrii preventive), plata, în solidar,
a sumei de 15.000 lei daune mo-
rale copilului pe care l-au maltra-
tat ºi achitarea a câte 1.300 de lei
cheltuieli judiciare.

Florentina Bicã, tânãra care ºi-a bãtut ºi
maltratat în mod repetat propriul fiu, de numai
6 ani, ºi l-a lãsat ºi pe concubinul ei sã-l agre-
seze pe micuþ, a fost încarceratã, sâmbãtã, în
arestul IPJ Dolj. Acolo a ajuns ºi concubinul,
întrucât sentinþa prin care cei doi au fost con-
damnaþi la câte 3 ani de închisoare cu executa-
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re pentru rele tratamente aplicate minorului,
respectiv lovire ºi alte violenþe, a rãmas defi-
nitivã, sãptãmâna trecutã, la Curtea de Apel
Craiova. Ambii vor ajunge în penitenciar pen-
tru ispãºirea pedepselor. Cei doi trebuie sã-i
achite minorului, care acum locuieºte la o mã-
tuºã, suma de 15.000 lei daune morale.

sã constate decesul
acesteia, cel mai pro-
babil din cauza unui
stop cardio-respirator.

Uºa de acces în lo-
cuinþã era încuiatã,
cea care a descuiat fi-
ind fiica ei, iar pe tru-
pul neînsufleþit nu au
fost descoperite urme
de violenþã, astfel cã
decesul are la bazã
cauze naturale, din pri-
mele date. “Pe trupul
neînsufleþit al femeii
nu au fost descoperite
urme vizibile de violen-
þã, dar cadavrul a fost
ridicat ºi depus la mor-
gã, pentru efectuarea

necropsiei în vederea stabilirii cu exactita-
te a cauzei decesului”, a precizat agent
principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj. 

Rela Lucan s-a nãscut pe 17 martie
1968, în judeþul Dolj. A devenit, în timp, o
cunoscutã ºi apreciatã cântãreaþã de mu-
zicã popularã: în anul 2007 ºi-a lansat pri-
mul album, intitulat „Crâºmãriþã, crâºmã-
riþã”, iar în anul 2009, pe cel de-al doilea.
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În jurul prânzului, în curtea noi
clădiri a Căminului Cultural din co-
mună, a început forfota. Respec-
tând tradiţia ultimilor zece ani, câ-
teva sute de localnici au venit să
participe la Festivalul viei şi al vi-
nului, sărbătoare cu care este aso-
ciată, de altfel, ziua comunei Leu.
Aşa cum se obişnuieşte, din peisaj
nu au lipsit nici negustorii, unii de
prin părţile locului, alţii din Craio-
va, care şi-au întins tarabele şi şi-
au aşezat mărfurile cât mai ademe-
nitor, aşteptând cu mare interes
muşteriii. Iar aceştia nu au întâr-
ziat să apară. Pofticioşi, copiii nu
ştiau ce dulciuri să cumpere mai
întâi: mere trase prin caramel, hal-
viţă, vată pe băţ… Nici pentru adulţi
alegerea nu a fost deloc uşoară. Pe
grătarele încinse bine se perpeleau
pe lângă tradiţionalii mici şi bucăţi
mari de carne de oaie, numai bune
de degustat cu un pahar straşnic
de vin.
Festivalul viei şi al vinului a
ajuns la cea de-a zecea ediţie

În lădiţe au fost aşezaţi cu grijă
cei mai mari şi mai dulci struguri,
dar şi legume de toate felurile. Este,
de altfel, parte a tradiţiei locului ca
la început de octombrie să fie puse
pe mese din roadele toamnei.

«Această tradiţiei a început în
urmă cu zece ani, când am stabilit
ca sărbătoarea să poarte denumirea
de Festivalul viei şi al vinului.
Eram, pe vremea aceea, viceprimar
şi pot spune că am contribuit şi eu
la apariţia acestei tradiţii. Atunci,
pentru prima dată, am avut oaspeţi

Pagină realizată de RADU ILICEANU

  ŞTIRI
Spaţiile medicale din
satele Leu şi Zănoaga au
fost modernizate

Atât în satul Leu, cât ş i la
Zănoaga, dispensarele medicale
au fost renovate, astfel înc ât
localnicii să benefic ieze de
îngrijiri medicale la standarde
corespunzătoare. Au fost
amenajate o sală de sterilizare
şi una de tratament nouă.
Grupurile sanitare au fost
racordate la apă. Luc rări au
fost întreprinse ş i la stadion,
unde au fos t amenajate ves tia-
rele. De asemenea,  în ultimul
an a fost reabilitată grădiniţa
din Zănoaga,  unde îşi desfă-
şoară activitatea grupa şcolară
pregătitoare.

Clădirea „Şcolii de fete”
găzduieşte biblioteca
din localitate

Clădirea fostei „Şc oli de
fete” din c omună a fost anve-
lopată,  împrejmuită ş i reabilita-
tă, iar  în aceste spaţii îşi
desfăşoară acum ac tivitatea
bibliotec a c omunei Leu ş i un
ONG. Bibliotec a din Leu are în
dotare 12.000 de volume din
toate domeniile,  inc lusiv c ărţi
de spec ialitate şi dicţionare.
Elevii împrumută cărţi rec o-
mandate de profesori,  din
bibliografia şcolară,  dar sunt şi
pens ionari care,  mai ales iarna,
vin aic i şi îş i aleg câte o c arte
pentru lectură. Un mare succ es
pare să aibă reţeaua Biblionet,
mulţi tineri venind la bibliotecă
pentru a naviga pe internet.

Comuna Leu are Serviciu
de evidenţă a populaţiei

Tot în incinta fostei „Şcoli
de fete” func ţionează şi Servi-
ciul de evidenţă a populaţiei.
Datorită ac estui lucru,  locuito-
rii din Leu nu mai merg în alte
localităţi pentru a-ş i face
documentele de identitate.  Aic i,
în baza de date sunt înregis tra-
te aproape 30.000 de persoane,
pentru c ă sunt arondaţi şi
locuitorii altor  localităţi.

Duminică frumoasă de  octombrie  la
Le u, acolo unde localnicii au avut parte,
ie ri, de un spectacol pe  cinste , de  ziua co-
munei. Sărbătoare a a avut toate ingre-
diente le nece sare unei petrece ri câmpe-

ne şti reuş ite.  Atmosfera a fost întreţinu-
tă de îndrăgiţi cântăreţi de  muzică popu-
lară, între care Ionuţ Dolănescu şi Maria
Ciobanu, astfe l că localnicii au jucat până
târziu,  la lăsarea întunericului.  Nu au lip-

sit tarabele pline cu fel şi fel de jucării şi
dulciuri pentru copii, dar nici grătare le
cu mici şi carne de  oaie  ase zonate din plin
cu vin şi bere, care  i-au atras  în număr
mare pe cei mai în vârstă.

de seamă, au venit membrii Ansam-
blului „Maria Tănase”. Efectele s-
au văzut imediat şi, în urma acestui
spectacol, mulţi copii din comună
au fost atraşi de dansurile popula-
re. S-a format, astfel, Ansamblul
Folcloric „Leoveanca”, ce a susţi-
nut spectacole în judeţ, dar şi în mai
multe localităţi din ţară. Au avut
chiar şi o colaborare în Bulgaria.
Anul acesta, ziua comunei reprezin-
tă un moment special, este cea de-
a zecea ediţie şi avem invitaţi spe-
ciali», a declarat Iulian Cristescu,

primarul comunei Leu.
O stradă din Leu va purta
numele Ion Dolănescu

Înainte ca sărbătoarea să încea-
pă, un sobor de preoţi a sfinţit clă-
direa nouă a Căminului Cultural, lo-
calul vechi fiind mistuit de flăcări
în urmă cu ceva timp. Spaţiul ac-
tual oferă în plus mult mai multe
facilităţi pentru tineri, iar în curte a

fos t amenajată o
grădină de vară
care poate permite
desfăşurarea unor
spectacole în aer li-
ber. După slujba re-
ligioasă, pe scenă a
urcat un ansamblu
de dansatori îmbră-
caţi în costume tra-
diţionale. Apoi, rând
pe rând, invitaţii:
Cristian Bănăţeanu,
Niculina Stoican,

Ionel Bobocel,
Nelu Bîţînă,
Puiu Iliescu şi
Mariana Iones-
cu Căpitănes-
cu. Atmosfera
s-a încins repe-
de şi oamenii s-
au prins în hore
c are au ţinut
până la lăsarea
întuneric ului.
O mare surpri-

ză pregătită de Primăria Leu pentru
localnici a fost prezenţa pe scenă a
unor mari interpreţi de muzică po-
pulară, cunoscuţi în toată ţara, dar
şi peste hotare. Este vorba de Ma-
ria Ciobanu, de Ionuţ şi Doiniţa Do-
lănescu. „Am reuşit să-l aducem aici,
după aproape 42 de ani, pe Ionuţ Do-
lănescu, de care îmi amintesc cu
nostalgie – eram copil pe atunci – că
avea zece luni sau poate era chiar

mai mic. Ion Dolănescu şi Maria Cio-
banu veniseră cu băiatul lor la un eve-
niment în comună. Acum suntem
onoraţi să-i primim din nou pe Ionuţ
Dolănescu şi Maria Ciobanu. Cetă-
ţenii comunei noastre merită acest
spectacol”, a mărturisit Iulian Cris-
tescu.

Un moment special a fost cel în
care primarul comunei Leu a în-
mânat o plachetă ce atestă faptul
că, de acum înainte, o stradă din
localitate va purta numele Ion Do-
lănescu.
Toamnă bogată pentru agricultori

Şi, pentru că a fost Ziua Recol-
tei, în curtea Căminului Cultural a
fost amenajat un stand cu produse
agricole din comună – dovleci
uriaşi, tiugi, legume şi fructe –,
semn că şi pentru agricultorii din
Leu toamna aceasta a fost una foarte
bogată. De altfel, primarul Iulian
Cristescu a declarat că, în general,

localnicii sunt mulţumiţi
de producţia obţinută de
pe terenurile agricole. „A
fost un an excelent pen-
tru zona noastră agrico-
lă. Toate produsele şi tot
ce s-a cultivat s-a făcut:
grâu, porumb şi chiar
vin. Oamenii le-au pus
în pământ şi s-au îngri-
jit de ele, pentru că în
cea mai mare parte de
aici îşi câştigă existen-
ţa”, a explicat primarul
comunei Leu.

Sărbătoarea belşugului, în comuna LeuSărbătoarea belşugului, în comuna LeuSărbătoarea belşugului, în comuna LeuSărbătoarea belşugului, în comuna LeuSărbătoarea belşugului, în comuna LeuSărbătoarea belşugului, în comuna LeuSărbătoarea belşugului, în comuna LeuSărbătoarea belşugului, în comuna LeuSărbătoarea belşugului, în comuna Leu

Iulian
Cristescu
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În prezenþa europarlamentarului Viorica
Dãncilã ºi vicepreºedintelui PSD, Ecaterina An-
dronescu, precum ºi a conducerii PSD Dolj,
deputatul Claudiu Manda ºi preºedintele PSD
Craiova, femeile social-democrate ºi-au ales
liderii pentru urmãtorii patru ani.

Componenþa noului Birou al OFSD Dolj este
urmãtoarea: preºedinte – Daniela Tarniþã, se-
cretar – Alexandra Presurã, vicepreºedinte –
Aurelia Filip, Torwachter Luminiþa, Oana Bicã,
Cornelia Cicã, Mihaela Bãrbieru,  Denisa Frun-
zã, Maria Manolache, Bianca Predescu, Ma-
nuela Godinel, Mihaela Ceanã, Mirela Teodo-

Sâmbãtã, în oraºul Segarcea, a avut loc Conferinþa Judeþeanã a Fe-
meilor Social - Democrate din judeþul Dolj. Cele 395 de delegate ºi-au
ales conducerea pentru urmãtorii patru ani, Daniela Tarniþã fiind re-
confirmatã în funcþia de preºedinte a OFSD Dolj.

Daniela Tarniþã, realeasã  ca preºedinte
al Femeilor Social - Democrate din Dolj

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a precizat ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã, paºii care
trebuie parcurºi în vederea nominalizã-
rii candidatului la alegerile prezidenþia-
le, care vor avea loc, anul viitor, în
luna decembrie.

„Colegiul Director al PDL a stabilit
ca în perioada 7 octombrie – 5 decem-
brie sã fie desemnat candidatul parti-
dului la funcþia de preºedinte al Româ-
niei, urmând ca aceia care vor dori sã
se înscrie în cursã sã facã acest lucru
pânã pe 14 octombrie, pentru a avea la
dispoziþie douã luni de
zile pentru ca sã-ºi
prezinte proiectul
pentru România”, a
declarat preºedintele
PDL Dolj, Marian Jean
Marinescu. Vicepreºe-
dintele PDL a mai spus
cã aceia care îºi vor
depune candidaturile
trebuie sã îndeplineas-
cã anumite criterii ºi
vor trebui sã vinã prin
organizaþiile judeþene ºi
sã-i convingã pe
delegaþii desemnaþi,
adicã sã le obþinã votul,
fiind vorba de alegeri
interne în toatã regula.

PDL Dol j  se pregãteºte de alegerea
candidatului  pentru preºedinþ ie

Europarlamentarul Marinescu a
precizat cã el nu intenþioneazã sã-ºi
depunã vreo candidaturã ºi cã nici nu
s-a gândit vreodatã, dar în PDL sunt
destui oameni competenþi, cu un CV
ireproºabil, care nu numai cã pot intra
în cursã, dar pot sã ºi câºtige alegerile
la anul viitor. Preºedintele democrat-
liberalilor doljeni este convins cã toate
forþele de dreapta vor susþine candida-
tul PDL pentru cã acesta este singurul
partid cu organizaþii în toatã þara ºi cu
o strategie bine pusã la punct.

MARGA BULUGEAN

rescu, Ramona Dumitru, Silvia Sandu, Liliana
Constantinescu, Irina Petre, Irina Mãrgelu,
Mãdãlina Neacºu, Loredana Gângioveanu. 

„Pe viitor, dorim sã încurajãm implicarea
femeilor în viaþa publicã, sã asigurãm repre-
zentarea lor într-o mãsurã mai mare în struc-
turile de conducere ºi de decizie ale partidului,
sã creºtem importanþa ºi vizibilitatea organiza-
þiei de femei în politicã ºi în societate”, a de-
clarat Daniela Tarniþã. Preºedintele PSD Cra-
iova, Lia Olguþa Vasilescu, s-a arãtat mulþumi-
tã de activitatea OFSD Dolj, declarând cã „or-
ganizaþia de femei merge foarte bine”.

Suntem pândiþi parcã de sin-
dromul dezamãgirii ciclice, mai
ales când observãm cã nu e
trainicã pace în Uniunea So-
cial Liberalã, dãtãtoare de
speranþe tonice ºi, deja, se
avanseazã tot felul de scena-
rii nãstruºnice. O ieºire impe-
tuoasã la rampã, în cursul zi-
lei de vineri, a liderului liberal,
Crin Antonescu, cu observaþii
critice, dar precar calibrate, la
adresa premierului Victor Pon-
ta, urmatã de un „adiþional”,
ieri, la Pro Tv, nu constituie
decât preambulul a ceea ce ar
putea sã vinã. ªi destule alte
mârâieli, unele încã în batistã,
aratã cã actuala stare de lu-
cruri este rodul amãrui al lun-
gii perioade de opoziþie mili-
tantã dar nelucrãtoare. Destu-
lã vreme irositã în mitinguri,
lozinci ºi talk-show-uri, ca sã
nu mai vorbim de gesticulaþii.
Destulã vreme irositã, în care
patosul constructiv al unei
alianþe beton a fost minat de
monomanii contestatare. Îm-
potmolirea de acum e nota de
platã a voluptãþii de a striga
„Jos Bãsescu”, fãrã preocupa-
rea statornicã, inteligentã, de
a agonisi ceva dincolo de stri-
gãte. Dacã USL-iºtii, adicã
social-democraþii ºi liberalii, îºi
pun cu deplinã seriozitate mai
multe întrebãri fireºti, în teme-
iul votului fãrã asemãnare, pri-
mit acum un an, dincolo de

USL pe urmele ADA?USL pe urmele ADA?USL pe urmele ADA?USL pe urmele ADA?USL pe urmele ADA?
unele justificãri conjuncturale,
vor trebui sã-ºi asume câteva
vinovãþii de fond. Au avut la
dispoziþie vreme îndelungatã
pentru chibzuinþã, pentru a
conveni nu asupra uneia, ci a
mai multor strategii posibile de
guvernare, într-un moment
nevralgic, inclusiv la nivelul
Uniunii Europene. Puteau for-
ma ºi atrage specialiºti în toa-
te domeniile, gata sã preia din
mers treburile tulburi ale þãrii.
ªi, peste toate, puteau sã se
cunoascã suficient unii pe al-
þii, pentru a nu-ºi descoperi in-
compatibilitãþi ºi orgolii greu
reductibile tocmai când au ne-
voie de coerenþã ºi solidarita-
te deplinã. Puteau avea pre-
gãtite toate legile necesare
desfãºurãrii programului de
guvernare, sfidând pânã ºi ide-
ea de ordonanþã de urgenþã.
De fapt, ultimele apariþii ale lui
Crin Antonescu, în destule alte
ipostaze un redutabil polemist
parlamentar, chiar o voce dis-
tinctã prin amplitudinea rever-
beraþiei, au avut un aer pripit,
improvizat, fad. Chiar circum-
stanþiindu-l pe premier pentru
unele referiri pasagere ale
acestuia la treburile justiþiei, a
fãcut-o neinspirat, turnând,
cum se spune, „gaz pe focul
mocnit”, dintr-o confuzie tac-
ticã. Simþind parcã, fãrã a mãr-
turisi, aerul rece ventilat din
câmpul social-democrat, de

unde, fãrã pudoarea de rigoa-
re, senatorul Ilie Sârbu a trimis
mesaje confuze, de avertizare,
mai de grabã, decât nuanþate,
în apãrarea. . .  premierului.
Semn al suficienþei ºi inconsec-
venþei deloc fireºti unei sãnã-
toase colaborãri în interiorul
USL. Nu mai vorbim de parti-
zanatul televiziunilor de ºtiri. ªi
ele cu rostul lor în alterarea spi-
ritului de colaborare liberalo-
social-democrat. S-ar putea,

desigur, ca vinovaþii sã nu fie
neapãrat liderii mari ºi de eºa-
lonul doi din USL, care, de bine,
de rãu, mai fac eforturi „de re-
echilibrare”, ci mai de grabã
alegãtorii, care ºi-au format o
idee nerezonabilã despre ceea
ce se poate ºi ce nu. Alianþa
DA ºi-a dat obºtescul sfârºit
dupã doi ani ºi jumãtate, într-
un moment în care, dincolo de
proasta coabitare a ex-premie-
rului Cãlin Popescu Tãriceanu

cu preºedintele Traian Bãses-
cu, economia – dacã nu dudu-
ia – încã mergea satisfãcãtor,
norii negri ai crizei fiind abia în
curs de formare. USL-ul s-a
împotmolit sau lasã impresia
asta nu doar fiindcã adminis-
traþia centralã e neconvingã-
toare, ci pentru cã drumul e
greu, dacã nu foarte greu, pes-
te tot în Europa. Apoi, pe vre-
mea opoziþiei, tocmai USL ne-a
încurajat sã ne facem iluzii, in-
ducându-ne sentimentul cã pen-
tru „a ne fi mai bine”, pentru a
ieºi din impas, nu-i lipseºte de-
cât victoria în alegeri. Onesta-
mente, s-a crezut într-o lungã
suitã de promisiuni electorale,
doar unele onorate. ªi atunci, de
ce se poticneºte USL? Nu cum-
va doar din vanitãþi desluºibile,
dar încã neexprimate deschis?
Varujan Vosganian spunea deu-
nãzi cã o rupere a USL s-ar sol-
da cu prejudicii majore de o par-
te ºi de cealaltã. Greu calculabi-
le, adãugãm ºi noi. Iar eventuala
majoritate încropitã în parlament
pentru þinerea în viaþã a guver-
nului n-ar mai avea nici o legãtu-
rã cu masivul vot popular, fãrã
precedent, de acum un an, pro-
USL. Într-o declaraþie pentru
“Gândul”, preºedintele onorific al
PSD a afirmat cã ruperea USL
ar fi o prostie. Ce s-ar petrece la
nivelul administraþiei publice loca-
le e mult mai greu de spus, dacã
aºa ceva mai conteazã.
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Criza parlamentarã prin care a trecut, în
urmã cu o sãptãmânã, Italia îºi are principa-
la sursã în sistemul electoral introdus cu vreo
opt ani în urmã ºi care nu este departe de
cel în vigoare ºi la noi. El are la bazã o lege
ce a cãpãtat porecla „Porcellum”: a fost pro-
pusã de un ministru leghist, Roberto Calde-
roli, în 2005, iar numele jignitor i l-a oferit
chiar iniþiatorul ei, atunci când, dupã apro-
barea în parlament, a afirmat cã a fãcut una
legge porca. Printre enormitãþile pe care le
genereazã este premierea, în baza a ceea ce
s-a numit emfatic „un sistem proporþional
corect”, unei coaliþii câºtigãtoare, astfel în-
cât la un scor procentual chiar ºi de un sin-
gur punct (cum s-a întâmplat la ultimul scru-
tin din februarie), partidul ori coaliþia va primi
un plus de deputaþi aproape egal cu cei care
au câºtigat detaºat în cabina de vot.

Asta pentru Camera Deputaþilor, fiindcã
la Senat legea s-a complicat ºi mai mult, prin
introducerea unui criteriu al numãrului de
senatori potrivit cu „importanþa regiunii”, ca
ºi prin acordarea altora, cele autonome con-
stituþional, libertatea de a-ºi decide pe cont
propriu aleºii.

Oricât de straniu, legea a prezidat trei

Model ºi anti-model legislativModel ºi anti-model legislativModel ºi anti-model legislativModel ºi anti-model legislativModel ºi anti-model legislativ
legislaturi pânã acum, douã câºtigate de
coaliþia de dreapta condusã de Berlusconi
ºi doar ultima a fost pierdutã în favoarea
stângii, dar numai la un singur procent la
camera inferioarã.

ªi la fel de straniu este cã, încã de la ad-
optarea ei, s-a afirmat o puternicã majorita-
te, politicã, dar ºi civicã, inclusiv la nivelul
unor personalitãþi, care au încercat modifi-
carea ori chiar schimbarea legii. La un refe-
rendum nu s-a atins pragul de 50 plus 1,
altul a fost suspendat cu câteva zile înainta
sorocului, apoi, din 2009, proiectul a fost
abandonat, în ciuda faptului cã în ultima
campanie electoralã toate formaþiile au criti-
cat legea, anticipând situaþia de crizã care,
iatã, chiar s-a produs.

ªi, apropo de modele ºi de anti-modele:
parlamentul italian numãrã peste 1.000 de
senatori ºi deputaþi, denunþaþi de societatea
civilã, dar ºi de instanþe abilitate în stat, ca o
veritabilã castã, condamnatã, prin forþa lu-
crurilor, la compromisuri ºi la trocuri aproa-
pe la fiecare examen mai serios determinat
de trecerea unui proiect legislativ. Cu toþii
criticã legea, dar nimeni n-a luat taurul de
coarne. ªi, în definitiv, guvernul Enrico Letta

s-a putut salva ºi – ori poate tocmai – dato-
ritã asumãrii obiectivului prioritar de a schim-
ba legea Porcellum ºi a deschide astfel dru-
mul unor anticipate ce nu vor întârzia, se
pare, mai mult de un an.

Sã revenim la noi, fiindcã, în baza unei
legi ce a fost clamatã în numele unei mai
mari transparenþe (candidatul în locul lis-
tei), dar ºi aici cu acelaºi sistem de premie-
re a câºtigãtorului, s-a ajuns la un parla-
ment pe cât de suprapopulat pe atât de greu
funcþionabil, permisiv la traseism ºi, deci,
la aranjamente de culise care îi pot schim-
ba structura, într-un nou dispreþ al opþiunii
alegãtorilor.

Se ºtie, Bãsescu trecuse un referendum
în 2009 de modificare a legii (pe care tot el
o dorise ºi o semnase mai înainte), însã ten-
tativa sa exala frapant un primitiv sentiment
de urã, visceralã atunci, împotriva unui Par-
lament ce-l supusese mecanismului de sus-
pendare. Chiar ºi aºa, cu o majoritate pe
care singur ºi-a aranjat-o, nu ºtim nici acum
ce l-a împiedicat sã treacã la fapte. Iar stri-
gãtul ulterior, repetat din raþiuni populiste,
n-a depãºit senzaþia acelui partis-pris, al lui
ca persoanã, cu un Parlament pe care ºi-l

considera ostil.
Modelul italian pentru care se opteazã

acum este revenirea la votul proporþional pe
liste la Camerã (cu noutatea cã numele pro-
puse vor trebui sã-ºi asume bãtãlia directã
cu electoratul, adicã pe principiul uninomi-
nalului), iar Senatul, învestit cu alte atribu-
þii), sã fie o camerã a regiunilor, acestea ur-
mând ele însele sã-ºi trimitã reprezentanþii.
ªi, nu ultima cerinþã, numãrul sã nu depã-
ºeascã cifra de 500.

Orice s-ar întâmpla, niciuna dintre vari-
ante nu rezolvã aspectul cel mai dureros ºi,
fireºte, cel mai evident ºi de bun-simþ: cali-
tatea candidaþilor. În Italia existã cazuri scan-
daloase, în rândul vechilor formaþiuni, în
care încã supravieþuiesc nume pe punctul
de a ieºi de acolo, ca sã folosim o expresie
la modã, cu picioarele înainte. Dar ºi altele,
în rândurile noii formaþii fantomatice, „Cinci
Stele”, aºa-numiþii „grillini”, care, nu doar
cu politica, dar nici cu exigenþe minime ale
unei educaþii culturale, nu prea au nimic în
comun. Însã cine se îndoieºte cã la Bucu-
reºti astfel de indivizi nu colcãie prin toate
bãncile aliniate la dreapta ºi la stânga ema-
nând un dezgust în continuã germinare?

Realizarea replicii avionului
Coandã 1910 s-a impus ca o ne-
cesitate în perioada actualã, ca o
contribuþie a ARPIA – filiala Cra-
iova la recunoaºterea pe plan naþi-
onal ºi internaþional a descoperiri-
lor ºi invenþiilor marelui savant
Henri Coandã. Potrivit aprecierilor
apãrute în presa de specialitate a

Ieri-dimineaþã, la Baza de reparaþii a Aero-
clubului Român, a fost vãzutã, în premierã,
într-o demonstraþie de rulaj, pe pistã, copia
avionului Coandã 1910, dupã o muncã asiduã
de mai bine de trei ani de zile a reprezentanþi-
lor Asociaþiei Române pentru Propagandã ºi
Istoria Aeronaunticii, filiala Craiova. Cu

aceastã ocazie a fost prezentat proiectul me-
morialului închinat savantului Henri Coandã.
Copia avionului Coandã 1910 a fost realizatã
sub patronajul ARPIA, filiala Craiova, cu spri-
jinul substanþial al inginerului aeronautic
Marian Jean Marinescu, europarlamentar
român.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu: “Este un eveniment
de suflet ºi de aceea v-am rugat foarte mult sã veniþi astãzi, aici, la
Aeroclubul Român. Este un moment unic în viaþã. Niºte oameni deose-
biþi ºi-au dedicat din timpul lor liber, au alocat din energia lor pentru a
pune în operã un proiect atât de frumos – sã realizeze replica avionului
Coandã 1910. Trebuie sã-i apreciem foarte mult, ei sunt mândria noas-
trã. Eu am fost unul din cei care am crezut în acest proiect ºi l-am
susþinut, dar meritul este al lor. Propun ca aceastã copie sã fie amplasa-
tã la intrarea în Aeroportul Internaþional Craiova ºi o sã port discuþii pe
aceastã temã cu conducerea Consiliului Judeþean Dolj, dar ºi cu staff-ul
Aeroportului. Sunt convis cã o sã gãsesc înþelegere la CJ Dolj, pentru
cã îi ºtiu oameni deschiºi ºi hotârâþi sã facã treabã. Eu am dus o mache-
tã a acestui avion la Bruxelles, în 2010 – macheta era fãcutã de Radu
Berceanu – ºi am pus-o într-un hol pe unde trecea toatã lumea care
intra în Parlamentul European. A fost un succes, pentru cã astfel s-a
aflat cã inventatorul motorului cu care zburãm astãzi a fost un român...”.

anului 1910, directorul revistei „Le
tehnique aeronautiqe” George Es-
pitalie, a consemnat cã „din puþi-
nele aeroplane prezente la Salonul
internaþional de aeronauticã de la
Paris, avionul Coandã impresio-
neazã ºi reprezintã noutãþi nemai-
cunoscute pânã acum”. La acelaºi
salon, G. Eiffel, adânc impresio-

nat de acest prim avion cu reacþie,
de originalitatea construcþiei inven-
tatorului român, care nu avea de-
cât 24 de ani, l-a bãtut pe umãr
spunându-i: „Pãcat, bãiete, cã te-
ai nãscut cu 30, dacã nu chiar cu
50 de ani prea devreme”. Coman-
dor av. Ion Crãciunescu, preºedin-
tele ARPIA Craiova, a precizat cã,
în calitatea de realizatori ai acestei
replici, au urmãrit ca în procesul
tehnologic sã evidenþieze, static ºi
parþial funcþional, noutãþile aduse
la construcþia avionului, care în
timp s-au mai perfecþionat, deºi în
esenþã au rãmas aceleaºi ca bazã a
construcþiei avioanelor moderne
civile ºi militare.

Se va stabili o locaþia
pentru Memorialul Coandã
Anterior acestui eveniment, a

avut loc ªedinþa Consiliului Direc-
tor al asociaþiei, în cadrul cãreia s-
au discutat opþiunile cu privire la
locul în care va fi amplasat Me-

morialul Coandã. La aceastã ºedin-
þã au fost invitaþi ºi reprezentanþii,
Consiliului Judeþean Dolj, Primã-
riei municipiului Craiova ºi Primã-
riei Periºor. “Am vrut sã vã pre-
zentãm astãzi (n.r. – ieri) strãda-
nia noastrã de mai bine de trei ani,
adicã a unui grup de aviatori, dis-
puºi sã-ºi ducã mai departe demer-
sul local, visul ºi aspiraþiile. Ceea
ce vedeþi aici, este o copie 1/1 a
avionului Coandã, care a fost pre-
zentat în premierã, la Paris, în
1910. În cadrul ºedinþei pe care
am avut-o înainte de aceastã pre-
zentare, am discutat cu factorii de
decizie despre o anumitã locaþie
unde sã fie amplasat Memorialul
Coandã. Am lucrat cu plãcere
într-o halã ce þine de compania
Reloc ºi care ne-a fost pusã la dis-
poziþie prin bunãvoinþa domnului
europarlamentar Marian Jean Ma-

rinescu, care ne-a ajutat foarte
mult, inclusiv financiar”, a preci-
zat comandor av. r. Ion Crãciunes-
cu, preºedinte ARPIA.

Motorul, un Artouste III B
Echipa de lucru a fost coordo-

natã de comandorul Ilie Dumitres-
cu, vicepreºedinte ARPIA, omul
care, cu pasiune ºi profesionalism,
a elaborat planurile de execuþie. “Am
cãutat sã respectãm cât mai fidel
forma ºi profilul aerodinamic ºi da-
tele geometrice ale proiectului ori-
ginal, pentru scara 1/1. Comando-
rului Crãciunescu i-a revenit sarci-
na de a lupta pentru obþinerea mo-
torului, un Artouste III B, care a
sosit în iulie 2012 de la ªcoala de
Aplicaþii a Statului Major al Forþe-
lor Aeriene. Dupã ce i se face por-
nirea pe bancul de probe, motorul
este montat pe avion, iar la finele
lui septembrie 2012 se executã ro-
tirea la rece având ca sursã electri-
cã de alimentare doi acumulatori
Caranda. Vopseaua pentru avion a
fost asiguratã de Policolor, iar în
cele din urmã avionul de culoare
acaju apare în toatã mãreþia sa.
Dupã ce va rula prin faþa miilor de
spectatori pe pista aeroportului din
Craiova, va ocupa locul câºtigat,
într-un ansamblu arhitectural dedi-
cat lui Henri Coandã”, a precizat
comandorul Ilie Dumitrescu, fost
director al Muzeului Aviatic.

MARGA BULUGEAN

ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910ARPIA a prezentat copia avionului Coandã 1910
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În noul sediu de pe Calea Bucureşti – ce
dispune, la parter ş i etaj, de o suprafaţă u tilă
de 1.150 mp – e ca într-un furnicar chiar şi
acum, după patru luni de lucrări intens e de
reparaţii şi amenajări. E adevărat că ce a fost
mai greu  a trecut, însă mai s unt destule de
pus  la punct! O demonstrează zecile, poate
chiar s utele de saci îngrămădiţ i în câte un  colţ,
mobilierul ce încă nu şi-a găsit locul în încă-
perile proaspăt zugrăvite, sala de spectacol
care n-a scăpat în totalitate de aerul ponosit,
câte o instalaţie ce refuză să funcţioneze aşa
cum t rebuie, uşile de la intrare cu al lor
aspect indecis…

O mână de ajutor din partea
tuturor angajaţilor teatrului

„E foarte greu  când te muţi cu domi-
ciliu l, darămite cu o  institu ţie! Îns eam-
nă s ă muţi istoria unui teat ru, cu recu-
zită, păpuşi, costume, decoruri, tehni-
că de scenă, birouri, ateliere… Nu este
simplu şi nu  este puţin lucru!”, s pune
managerul Adriana Teodorescu. «Poa-
te lumea crede că teatrul nostru este
mic, pentru că se numeşte „Colibri”. Sau
pentru că s-a obişnu it ca, de 7 ani în-
coace, să ne vadă cu s pectacole mai
mici şi cu câte o remorcuţă pe ici, pe acolo . Ei
bine, nu e aşa: avem 65 de ani de istorie în
spate şi suntem un  teatru profesionist. Unul
care vrem să redevină ceea ce a fost odată,
când  avea sediu, şi chiar mai mult  de atât!»,
mai spune Adriana Teodorescu.

Zeci de transporturi au fost făcute, timp de
trei zile, la sfârşit de septembrie, pentru mutare,
cu microbuzul instituţiei, prevăzut cu remorcă,
dar şi cu maşini închiriate. Iar de la muncă nu s-
a dat în lături nimeni: actori, economişti, ingi-
neri, tehnicieni şi nu numai, fiecare după posi-
bilităţile… fizice. O mână de ajutor au dat şi
angajaţii de la Salubritate şi cei ai Regiei de
Transport craiovene, iar cei de la Termoficare
încă se străduiesc „să vină de hac” instalaţiei
de încălzire care, ca şi clădirea ce o adăposteş-
te, dă semne de bătrâneţe. „Fiind o clădire foar-
te veche şi în care nu prea s-au făcut reparaţii
în ultimii zeci de ani, se întâmplă neprevăzutul:
se sparge o ţeavă, crapă un calorifer… Dar ne-
am aşteptat la lucrurile astea şi ne-am luat mă-
suri de precauţie. Iar cei de la Termoficare au
fost foarte prompţi. Le mulţumesc tuturor şi în
special colegilor din teatru”, a adăugat mana-
gerul instituţiei.

Chiar în prima zi a acestei luni, Teatrul pen-
tru Copii şi Tineret „Colibri” s-a mutat în casă
nouă – în clădirea Clubului Cultural al Sindica-
tului Liber Electroputere Craiova, situat pe Ca-
lea Bucureşti nr. 56, primită în administrare de
la Primărie, în urmă cu patru luni –, lăsând în

urmă sediul de pe strada „Împăratul Traian” nr.
28-30, unde era chiriaş din 2009.

Tot ce s-a materializat într-o istorie de 65 de
ani a instituţiei, de la recuzită de spectacol la bi-
rouri, a încăput în câteva zeci de transporturi,
deloc mic fiind efortul angajaţilor teatrului pen-
tru ca activitatea să reintre în normal cât mai
repede. Şi pentru că, după serioase lucrări de
reparaţii şi renovări, sunt asigurate principalele
condiţii, acest lucru se va şi întâmpla, în curând,
şi din punct de vedere artistic. Motivul e simplu:
copiii sunt nerăbdători să se întâlnească din nou
cu minunatele personaje de poveste!

„E o problemă de zile până când vom avea pri-
mul spectacol în noul sediu. Dar nu cel inaugu-
ral, ci va fi un fel de rodaj al scenei, al sălii”,
precizează managerul instituţiei, Adriana Teodo-
rescu. Oficial, cortina se va ridica la „Colibri”
luna viitoare, în cadrul unei festivităţi „fastuoa-
se şi foarte vesele”, cu o mulţime de invitaţi din
ţară şi… covor roşu!

Adriana Teodorescu, managerul Teatrului pentru Copii  şi Tineret
„Colibri”: «Mutarea teatrului într-un sediu propriu, cu sală de spectaco-
le, e o datorie care trebuie plătită cu asupra de măsură craiovenilor, pentru
că ei au fost privaţi, în primul rând, de ceea ce înseamnă calitatea actului
cultural. În al doilea rând, în sfârşit Primăria a reuşit să deschidă ochii şi să
deschidă porţile către cultură, ceea ce e mare lucru. Şi acest fapt dă strălu-
cire şi nobleţe oraşului. Pentru că un oraş de calibrul Craiovei, cu o aseme-
nea tradiţie culturală, suferea din cauza obtuzităţii şi a dezinteresului, până
la urmă, al fostei administraţii. Eu, personal, mă grăbesc să recuperez din
timpul pierdut. Ştiu că nu se poate face imposibilul, dar încerc să-l fac…».

800.000 de lei
pentru reparaţii şi
amenajări
interioare

„La pachet” cu
noul sediu, Teatrul
„Colibri” a primit ,
iniţial, din partea Pri-
măriei Craiova şi o

rectificare bugetară de 200.000 de lei pentru re-
novarea lui. Însă, după evaluările la faţa locului
şi descoperirea „viciilor ascunse” ale acestui
imobil construit cu 43 de ani în urmă, a fost
necesară majorarea sumei la 800.000 de lei. Una
cu ajutorul căreia clădirea şi-a s chimbat atât
interiorul, cât şi exteriorul, fiind aproape gata
să-şi primească oaspeţii.

Banii au fost folosiţi pentru realizarea aco-
perişului pe o suprafaţă de peste 2.000 mp, cu
instalaţiile pluviale aferente, repararea instala-
ţiei termice, inclusiv înlocuirea caloriferelor şi

ţev ilor, refacerea
instalaţiilor sani-
tare, zugrăv irea
tu turor încăperi-
lo r, montarea de
parchet laminat,
repararea feres -
trelo r, în locuirea
s au  montarea
geamurilo r şi –
una d int re cele
mai dificile opera-
ţ ii –  rezolvarea
prob lemelor pri-
v ind  ins talaţ ia
electrică. De ase-
menea, a fost cumpărat covor profesional pen-
tru scenă, „adică nu ne va fi ruşine să primim
orice fel de t rupă de teatru, de oriunde din
lume”, explică Adriana Teodorescu. „Dar mai
sunt lucruri pe care nu le-am ştiut de la bun
început – de exemplu că nu există proiect teh-
nic pentru mecanica de scenă. Aşa că îl facem,
pentru ca tot ce înseamnă tehnică şi mecanică
de scenă să poată fi reparat şi funcţional”, a
mai spus aceasta.

Aspect mai vesel şi atractiv
pentru sala de spectacole

şi exteriorul clădirii
În curând, şi sala de spectaco le va scă-

pa de aerul ponosit, şi asta pentru că în
atelierele teatrulu i au in trat în lucru noile
huse pentru scaune. Sunt aproximativ 400
la număr, colorate în trei nuanţe, care vor
da „un aspect  mult mai vesel, atractiv, dar
în acelaşi timp elegant”, pot rivit pentru
spectacole de toate genurile şi pentru toa-
te vârstele. Şi nu numai spectacole, spu-
ne conducerea teatrulu i: craiovenii şi toţi
cei care ne vor vizita oraşul vor putea să
participe aici la o mulţime de evenimente
cultu rale.

În ton cu interiorul este şi exteriorul clă-
dirii, al cărei roşu englezesc deja atrage
atenţia trecătorilor. Meritul este al artistu-
lui craiovean Cristi Popa, care a ales cu-
loarea ţinând cont atât de arhitectura clă-
diri, cât şi de zona în care ea este amplasa-
tă. Tot cu Cristi Popa teatrul a colaborat şi
pentru schimbarea aspectului uşilor de la
intrarea principală în instituţie. „Face un
lucru care este unic în ţară, cel puţin deo-
camdată: o operă de artă utilă urban, dar
care aparţine unei instituţii de cultură. Este
o lucrare în metal, care va înnobila uşile de
la int rarea în teatru. O parte a fost montată,
urmează cealaltă”, a menţionat managerul, adă-
ugând că artistul va fi cel care îşi va pune am-
prenta artistică şi asupra foaierului teatrului.
Se impune achiziţia de tehnică de scenă

Deşi acum dispune de un sediu şi o sală
proprie de specta-
cole, „Colibri” mai
are câteva neajun-
suri. Unul, destul
de important, este
tehnica de scenă, a
cărei ach iziţie se
impune. „De mai
bine de 10 ani, noi
n-am cumpărat ni-
mic din ceea ce în-
s eamnă neces ar
pentru partea teh-
n ică, res pect iv
pentru partea de
sunet şi lumini. E
foarte adevărat că

era puţin probabil să aprobe cineva achiziţio-
narea unor proiectoare, a unor mixere de sunet
sau de lumini ori a unei instalaţii care trebuie la
scenă atât timp cât noi… n-aveam scenă. Dar,
în acelaşi timp, ştiţi cum spune românul: iarna
să-ţi faci căruţă şi vara sanie… Poate că era
bine să mai avem câte ceva. Dar nu e târziu nici
acum”, a declarat Adriana Teodorescu.

Banii pentru astfel de achiziţii vor fi prevă-
zuţi în bugetul pe anul viitor al instituţiei. „Întâi
să vedem cum funcţionăm cu ceea ce avem

acum, apoi ne vom da seama ce ne trebuie pen-
tru mai departe”, a mai spus managerul.
Doar câteva zile până la primul specta-
col, o lună până la deschiderea oficială!

Mutarea sediu lui nu a afectat prea mult ac-
tivitatea teatrului din punct de vedere artistic.
În iulie şi august, craioveni s-au putut bucura
de nu mai pu ţin de 42 de reprezentaţii în  ca-
drul stagiunii estivale „Maratonul păpuşilor”,
iar în prezent artiştii participă la mai multe eve-
nimente teat rale organizate în ţară. „Este pe-
rioada festivalurilor şi cei din breaslă ştiu acest
lucru: în fiecare toamnă este o explozie de ase-
menea ample manifestări, la  care, d in fericire,
noi participăm, pen tru că suntem invitaţi”, a
subliniat  Adriana Teodorescu, enumerând
doar Festivalul de vară „Teatru, stradă  şi
copi l” al Teatrului „Ţăndărică” din Bucureşti,
Festivalul Interna ţional „Poveşti” al Teatru-
lui „Prichindel” d in Alba Iu lia ş i Festiva lul
Internaţional  al teatrelor de păpuşi şi ma-
rionete „Puck” al Teatrului de Păpuşi „Puck”
din Cluj-Napoca.

Vestea bună este că foarte curând craiove-
nii se vor putea bucura la ei acasă de reprezen-
taţiile păpuşarilor de la „Colibri”. „E o chestiu-
ne de zile până când vom avea primul specta-
col. Dar nu va fi cel inaugural, ci un fel de rodaj
al scenei, al sălii. Inaugurarea va fi la începutul
lunii noiembrie, una fastuoasă şi foarte veselă.
Cu covor roşu, pentru că merită acest lucru şi
Craiova, şi păpuşarii. Şi cu mulţi invitaţi din
ţară”, a dezvăluit managerul.

Teatrul „Colibri” s-a mutat în casă nouă.
În curând va redeschide „fabrica de poveşti”!

Adriana
Teodorescu
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Preºedintele sirian, Bashar
al-Assad (foto), exclude orice
negociere cu rebelii pânã ce
aceºtia nu vor depune armele
ºi mai afirmã cã Rusia susþine
mai mult ca niciodatã guver-
nul sãu. Într-un lung interviu
pentru hebdomadarul „Der
Spiegel”, Assad a mai decla-
rat cã el nu crede în soluþio-
narea conflictului prin nego-
cieri cu insurgenþii. „Dupã
mine, o opoziþie politicã nu poa-
te deþine arme. Dacã depune
armele ºi revine la viaþa coti-
dianã, atunci putem discuta”.
În opinia sa, preºedintele ame-
rican, Barack Obama, nu deþi-
ne „o fãrâmã de dovezi” pri-
vind utilizarea armelor chimi-
ce de cãtre forþele guverna-
mentale siriene. „El nu are ni-
mic de oferit, decât minciuni
ºi denaturãri ale adevãrului” a
mai spus preºedintele sirian,
care vede în ruºi „adevãraþii
prieteni”. „Ei înþeleg mai bine
ce se întâmplã cu adevãrat
aici. Ruºii sunt mult mai inde-
pendenþi decât voi, în Europa,
care vã poziþionaþi în raport de

SUA. Preºedintele rus, Vladi-
mir Putin, este mai hotãrât ca
oricând sã ne sprijine. El ºtie
din propria luptã contra tero-
riºtilor în Cecenia ceea ce
trãim noi aici”. Exprimându-se
în media germanã, Bashar al-
Assad a dorit ºi a propus trimi-
terea de negociatori germani,
sugerând cã Berlinul ar putea
juca un rol de mediator. A acu-
zat Occidentul de mai multã în-
crede în Al-Qaeda decât în cu-
vântul sãu. Cu toate acestea,
preºedintele sirian a recunoscut
cã, poate, guvernul sãu a fost
prea dur în represalii la început,
dar asta s-a datorat deciziei sale
ferme de combatere a teroris-
mului ºi de apãrare a þãrii. Cât
priveºte organizarea de alegeri
prezidenþiale, acestea vor avea
loc cu douã luni înaintea înche-
ierii mandatului sãu, prevãzutã
pentru luna august a anului vii-
tor, dar pune la îndoialã o nouã
candidaturã a sa. „Dacã voi
avea sentimentul cã poporul si-
rian doreºte sã fiu preºedinte ºi
în viitoarea etapã, atunci eu voi
candida”, a declarat Bashar al-

Assad unui trimis al canalului
turc Halk TV, interviu difuzat
vineri de agenþia oficialã Sana.
„Dacã rãspunsul este nu, eu nu
o voi face”, precizând cã un rãs-
puns mai clar va fi dat în urmã-
toarele 4 sau 5 luni. În acelaºi
interviu, Assad a acuzat rebelii,

pe care i-a calificat ca „tero-
riºti”, aspiranþi la crearea unui
„stat islamic în Siria”. „Ei nu au
nimic a face cu islamul. Ei au
venit din lumea întreagã, din
peste 80 de þãri, pentru a face
jihadul (rãzboiul sfânt) ºi a crea
acest stat”.

Siria: Assad exclude oriceSiria: Assad exclude oriceSiria: Assad exclude oriceSiria: Assad exclude oriceSiria: Assad exclude orice
negociere cu insurgenþiinegociere cu insurgenþiinegociere cu insurgenþiinegociere cu insurgenþiinegociere cu insurgenþii

Condamnat definitiv în luna august pen-
tru evaziune fiscalã, Silvio Berlusconi (foto)

Muncã în folosul comunitãþii pentru Berlusconi

Dupã prima rundã de
negocieri pentru o posibilã
„mare coaliþie” între creºtin-
democraþi (CDU/CSU) ºi
social-democraþi (SPD),
ambele pãrþi au fãcut sâmbã-
tã, 5 octombrie, un nou pas
una spre cealaltã. Angela
Merkel, intervievatã asupra
prioritãþilor viitoarei legisla-
turi, a rãspuns: „reducerea
muntelui de datorii” ºi „inves-
tiþii în educaþie ºi cercetare”.
Cele douã domenii sunt în
egalã mãsurã considerate ca
prioritãþi ºi de SPD. De altfel,
preºedintele social-democraþi-
lor, Sigmar Gabriel, a estimat
cã pentru ei „creºterea
impozitelor” nu este un scop
în sine. O asemenea declara-

þie a cãzut bine, fiindcã CDU
ºi CSU nu vor sã audã de aºa
ceva. Negocierile s-au derulat
într-o bunã ambianþã ºi
Andrea Nahles, secretarul
general al SPD ºi reprezen-
tanta aripii stângi a partidului
a fost complimentatã de
Horst Seehofer, preºedintele
CSU ºi ministru-preºedinte al
Bavariei. Cu toate acestea,
cei doi sunt în continuare la
cuþite. Urmãtoarea întâlnire
este prevãzutã pentru 14
octombrie, când cele douã
pãrþi vor discuta pe fond
temele susceptibile a fi
abordate în urmãtoarea
legislaturã. Atunci se va ºti
dacã un consens se întrezã-
reºte sau nu între conserva-

tori ºi social-democraþi.
Cum orice acord de coaliþie
rãmâne a fi aprobat de

social-democraþi, momentul
finalizãrii negocierilor este
încã departe.

Germania: Merkel ºi SPD au fãcut un nou pas spre coabitare

a ales sã efectueze un an de muncã în in-
teres general decât sã fie sub arest la re-

ºedinþa sa în aceastã pe-
rioadã, a anunþat sâmbãtã
avocatul sãu. Franco Corpi
a declarat agenþiei AGI cã
fostul premier, condamnat
în afacerea Mediaset la 4
ani de închisoare, din care
va efectua doar un an, din
cauza vârstei sale, va de-
pune o cerere în acest sens
în urmãtoarele ºapte zile la
un tribunal din Milano.
Munca în interes general în
Italia cuprinde activitãþi în
raioanele supermarketuri-
lor, asistarea persoanelor în
vârstã ºi ºtergerea de gra-

fitti, dar este probabil ca Berlusconi sã
efectueze anumite activitãþi în sectorul de
binefacere. Declaraþia avocatului este în
contradicþie cu a lui Il Cavaliere, care a
spus cã nu doreºte sã presteze munci în
interesul general „ca orice criminal”. Ma-
joritatea observatorilor aºteaptã ca acesta
sã fie plasat sub supraveghere într-unul din
numeroasele palate dintr-o reºedinþã de 120
ha, pe coasta Sardiniei. Il Cavaliere, care
împlineºte 77 de ani, a cunoscut sãptãmâ-
na trecutã cea mai dezastruoasã înfrânge-
re a sa din întreaga carierã politicã, ac-
ceptând în final sã acorde vot de încrede-
re guvernului condus de Enrico Letta, dupã
ce pledase pentru alegeri anticipate. O
comisie mixtã a Senatului italian a reco-
mandat vineri, prin vot, retragerea titlului
de senator al lui Silvio Berlusconi.

Operaþiuni speciale ale SUA
în Somalia ºi Libia,
pentru capturarea unui
lider Al-Qaeda

SUA au confirmat cã au
efectuat operaþiuni speciale în
Somalia ºi Libia, capturându-l,
la Tripoli, pe un lider al reþelei
teroriste Al-Qaeda suspectat de
implicare în atentatele comise
în 1998 la ambasadele ameri-
cane din Kenya ºi Tanzania,
soldate cu 213 morþi ºi 5.000
de rãniþi. „În urma unei
operaþiuni americane pentru
combaterea terorismului, Abu
Anas al-Libi este deþinut de
armata americanã într-o locaþie
din afara Libiei”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Penta-
gonului, George Little. Abu
Anas al-Libi, pe numele real
Nazih Abdul Hamed Al-Raghie,
în vârstã de 49 de ani, urmeazã
sã fie transferat în Statele
Unite pentru a fi judecat. În
paralel, SUA au confirmat un
raid al unitãþilor speciale
americane la o bazã islamistã a
grupãrii somaleze Al-Shebab.
Guvernul libian a fost informat
despre aceastã operaþiune,
efectuatã la Tripoli de unitãþi
speciale americane, a susþinut
Pentagonul, însã Libia declarã
altceva. „Guvernul de la
Tripoli solicitã explicaþii în
legãturã cu rãpirea unui
cetãþean libian care era cãutat
de autoritãþile din Statele
Unite. (...) Guvernul libian a
contactat autoritãþile america-
ne pentru a le cere explicaþii în
legãturã cu acest subiect”, se
aratã într-un comunicat al
Executivului de la Tripoli.

Irlandezii au respins iniþiativa
desfiinþãrii Senatului

Irlandezii au votat, prin
referendum, împotriva desfiin-
þãrii Senatului, propunere
avansatã de guvernul de la
Dublin în numele austeritãþii,
potrivit rezultatelor oficiale
anunþate sâmbãtã, transmite
AFP. Alegãtorii au sancþionat,
astfel, în mod surprinzãtor,
guvernul, spunând „Nu”
desfiinþãrii Senatului irlandez,
cu 51,7% din voturi, faþã de
48,3% voturi – „Da”, aceasta
în condiþiile în care sondajele
de opinie pronosticau o victo-
rie a susþinãtorilor iniþiativei
guvernamentale. Rata de
participare la vot a fost de
39,2%. Acesta este al doilea
referendum pierdut de guvernul
de coaliþie condus de Enda
Kenny, de la începutul manda-
tului sãu, în februarie 2011.
Aflatã pe marginea prãpastiei
dupã bula imobiliarã ºi
prãbuºirea bãncilor sale,
Irlanda a fost constrânsã în
2010 sã apeleze la ajutoarele
de urgenþã ale partenerilor sãi
europeni ºi FMI, obþinând, în
condiþii extrem de severe, un
plan de salvare global în
valoare de 85 miliarde euro.
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09:10 Heidi si Peter
10:50 Pe scurt despre orice
11:00 Minunile naturale ale

Europei
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Beneficiar România (R)
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Interes general
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:10 Între bine ºi rãu
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Concertul de la Palatul

Schonbrunn
00:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)
01:10 Interes general (R)

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Pescarii de languste din

Nicaragua (R)
09:00 România frumoasã (R)
10:00 Carabinieri (R)
11:10 Teatru: Regina mamã (R)
12:30 Coreea: spirit ºi culoare
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Memorialul durerii (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Expediþie pe Spitzbergen
20:10 Atingerea iubirii
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Dr. House
23:50 Trei regate
00:45 Concertele Festivalului

George Enescu (R)

07:35 Producãtorii
09:45 Alvin ºi veveriþele:

Naufragiaþi
11:10 Curajosul Kelly
12:30 Avem un zoo!
14:30 Ziua Recunoºtinþei în

familie
16:00 Jack ºi Jill
17:30 Happy Feet 2: Mumble

Danseazã Din Nou
19:10 În derivã
20:00 Copacabana
21:45 O afacere regalã
00:00 Spartacus: Nisip însângerat
01:55 Despre oameni ºi melci

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:00 America în carantinã (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Dispozitivul groazei
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hancock
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Las fierbinþi (R)
01:00 Ce se întâmplã doctore ? (R)

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Poveºtiri adevãrate (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Suflet de gheaþã (R)
14:30 Îngeri pierduþi (R)
15:30 Triumful dragostei
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Suflet de gheaþã
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Dincolo de povestiri
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)
03:30 Cancan.ro (R)
04:00 Dincolo de povestiri (R)

08:00 Monk (R)
09:00 Men of a Certain Age (R)
10:00 Transformarea: Roboþii

salvatori (R)
10:30 Aventurile Christinei (R)
12:15 Zoom în 10
12:30 La Mãruþã
14:30 Zoom în 10
14:45 La bloc (R)
15:45 M.A.S.H. (R)
16:45 Monk
17:45 Men of a Certain Age
18:30 Aventurile Christinei
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Gong fu chu shen
00:00 Dexter
01:00 Anturaj
01:30 Fringe
02:15 Spartacus: Nisip însângerat
03:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Mireasã pentru fiul meu

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Misiune sfântã (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

10:00 Draga mea prietenã

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Te vreau lângã mine

15:30 Inima nu respectã reguli

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Suleyman Magnificul

22:15 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Suleyman Magnificul (R)

03:15 Teo Show (R)

04:30 Cu capul în nori (R)

06:45 Neveste de piloþi

07:00 Vacanþã ºi terapie

08:00 Regina cumpãrãturilor (R)

09:30 Trãsniþi din NATO (R)

10:30 Cireaºa de pe tort (R)

12:00 La volan

13:00 Dragostea trece prin

stomac

14:00 Vacanþã ºi terapie (R)

15:00 Focus

15:30 Focus Monden (R)

16:00 Regina cumpãrãturilor

17:00 Fii pe fazã!

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete

20:30 Copiii spun lucruri trãsnite

21:45 Mondenii

22:15 Trãsniþi din NATO

23:00 Focus Monden

23:30 Fii pe fazã! (R)

00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã

01:30 Dragul de Raymond

03:00 Focus (R)

04:00 Trãsniþi din NATO (R)

05:00 Ultimul templier

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dezastre aeriene
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Wrestling RAW
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Faceþi jocurile - European

Poker Tour
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Aºii amanetului
10:00 Aºii amanetului din

Louisiana
11:00 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
14:00 Rãzboiul depozitelor
17:00 Restaurãri
18:00 Extratereºtri antici
19:00 Aºii amanetului din

Louisiana
20:00 Aºii amanetului
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09:10 Vacanþã cu Derek
10:50 Pe scurt despre orice
11:00 Minunile naturale ale

Europei
12:00 Cãlãtor pe viaþã
12:30 În grãdina Danei (R)
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Vreau sã fiu sãnãtos
17:25 Legendele palatului:

Regele Geunchogo
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Întrebãri ºi rãspunderi
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Moºtenirea clandestinã
22:00 Dispãruþi fãrã urmã
22:30 Biziday
23:20 Pe scurt despre orice
23:30 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Nocturne
01:00 Exclusiv în România

07:00 Poate nu ºtiai
07:30 Tehnologiile viitorului
08:00 Prin sãlbãticie cu bicicleta

(R)
09:00 EUROPAfest 2013 (R)
10:10 În curtea bunicilor (R)
12:00 Pescar hoinar (R)
12:30 Coreea: spirit ºi culoare
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Academicienii (R)
16:00 Carabinieri
17:00 România frumoasã
18:00 Telejurnal
19:00 Pescarii de languste din

Nicaragua
20:10 Teatru: Regina mamã
21:25 Eveniment Cultural TVR2
22:00 Ora de ºtiri
23:10 ªi inima mi se opri în loc
01:15 Concertele Festivalului

George Enescu (R)
02:10 Pescarii de languste din

Nicaragua (R)

11:30 Senna
13:15 Transformarea
14:50 Producãtorii
17:05 Alvin ºi veveriþele:

Naufragiaþi
18:35 Pe platourile de filmare
19:05 În derivã
20:00 Speed: Cursa infernalã
22:00 Banshee
22:50 O noapte de neuitat
00:30 Pielea în care trãiesc

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
11:00 Apropo Tv (R)
12:00 România, te iubesc! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 America în carantinã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Joc în doi
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 The Walking Dead:

Invazia zombi
00:00 Tanti Florica (R)
01:00 I like IT (R)
01:30 Revizie tehnicã

07:00 Triumful dragostei (R)
08:00 Doamne de poveste (R)
09:15 Que bonito amor (R)
10:45 Maricruz (R)
12:00 Iubiri vinovate (R)
13:30 Suflet de gheaþã (R)
14:30 Doctorul casei (R)
15:30 Triumful dragostei (R)
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Que bonito amor
18:30 Maricruz
19:30 Iubiri vinovate
20:30 Îngeri pierduþi
21:30 Suflet de gheaþã
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Casa Ibacka
00:00 Îngeri pierduþi (R)
01:00 Suflet de gheaþã (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
03:00 Poveºtiri de noapte (R)

08:30 Un bulgãre de humã
10:30 Acasã în bucãtãrie
11:30 Transformarea: Roboþii

salvatori
12:15 Zoom în 10
12:30 La Maruþã
14:30 Monk (R)
15:30 Zoom în 10
15:45 Aventurile Christinei (R)
16:45 Monk
17:45 Men of a Certain Age
18:50 Aventurile Christinei
19:50 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Cele trei dorinþe
00:00 Dexter
01:00 Anturaj

06:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Un asasin nemilos

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Un asasin nemilos (R)

04:00 Acces direct (R)

07:00 La un pas de fericire
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Suleyman Magnificul
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Suleyman Magnificul (R)
03:15 Teo Show (R)
05:00 Inima nu respectã reguli

(R)
06:45 La un pas de fericire

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 ªi eu m-am nãscut în

România (R)
10:30 Cunoaºte, Viseazã,

Iubeºte! (R)
12:00 Viitorul, Azi
13:00 Dragostea trece prin

stomac
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Kiss Cinema (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Fii pe fazã!
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Iubiri secrete
20:30 Mi-s de la þarã
22:15 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus Monden
23:30 Fii pe fazã! (R)
00:30 NCIS: Los Angeles -

Anchetã militarã
01:30 Dragul de Raymond
03:00 Focus (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:00 Ultimul dans07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal: Rezumate Olanda
15:00 Ora de Prosport
16:00 ªtiri Sport.ro
16:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Ku Ninja în Atak!
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Lovituri Mortale "Pumni

Nebuni"
23:00 ªtiri Sport.ro
23:15 Bellator: Gladiatorii: Dave

"The Fugitive" Jansen - Marcin
Held

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Fotbal: Rezumate Olanda
03:30 Ora exactã în sport
04:00 ªtiri Sport.ro

07:00 Extratereºtri antici
08:00 Aºii amanetului din

Louisiana
08:30 Rãzboiul depozitelor
09:00 Rãzboiul transportatorilor
09:30 Rãzboiul transportatorilor
10:00 Rãzboiul depozitelor
10:30 Rãzboiul depozitelor
11:00 Restaurãri
11:30 Restaurãri
12:00 Al Doilea Rãzboi Mondial

în Est
13:00 Extratereºtri antici
15:00 Aºii amanetului
18:00 Rãzboiul depozitelor
19:00 Aºii amanetului
20:00 Pe urmele antichitãþilor
23:00 Colecþia de la Count's

Kustoms
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OFERTE SERVICIU
Angajãm frizeriþã,
coafezã zona
Brestei. Telefon:
0741/505.044.
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
PROFESOARÃ
Istorie meditez pen-
tru orice nivel: testa-
re naþionalã, baca-
laureat, facultate.
Pregãtesc la domi-
ciliu elevi de clasele
I–IV. Telefon: 0720/
536.468.

Licenþiatã, douã
specializãri ofer
meditaþii complete
clasele I-IV. Telefon:
0751/239.088.
Meditez matemati-
cã pentru Evalua-
re Naþionalã, baca-
laureat, alte con-
cursuri ºcolare ºi
examene. Telefon.
0724/088.745;
0351/416.101.
Pregãtesc contabi-
litate – studenþi,
ºomeri etc. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Profesoarã medi-
tez matematicã.
Telefon. 0761/
329.958.

PRESTÃRI SERVICII
Evidenþã contabi-
lã. Telefon: 0758/
063.773. 0744/
390.775.
Fac menaj sau
bonã. Telefon:
0762/047.095.

Vând casã la 15 km
de Craiova, mobi-
lã, aragaz. Telefon:
0752/ 410.378.
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 fructi-
feri, vie, fântânã, lo-
calitatea Ciutura, preþ
negociabil. Telefon:
0763/305.850.
Vând gospodãrie
formatã din 2
case, anexe ºi 38
ari curte în sat Þu-
gureºti, comuna
Valea Stanciului.
Telefon: 0251/
352.239. 0721/
502.003.
Vând casã + teren
aferent în comuna
Malu Mare cu ieºire
la ºoseaua Craiova
– Bechet. Telefon:
0734/159.594.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului, sta-
re bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.

Casã Craiova 5
camere, 2 bãi,
bucãtãrie, încãl-
zire centralã, an-
velopatã termic,
eventual schimb
2 apartamente,
2 camere sau
variante. Telefon:
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.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan 4000 mp, ca-
dastru, cu o casã
bãtrâneascã, pomi,
vie la 11 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravi-
lan Brãdeºti, des-
chidere la Drum
European 54 m,
toate utilitãþile. Re-
laþii la 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 345 mp zona
Daewoo între case,
variante. Telefon:
0761/ 665.763.

Finisaje interioare ºi
exterioare. Telefon:
0736/003.526.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la do-
miciliul clientului.
Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, Calea
Bucureºti, zona
Institut. Telefon:
0770/334.956.

Vând apartament
2 camere transfor-
mat în 3, ultramo-
dern cu centralã,
mobilier ºi garaj, (în
spate la Billa). Preþ
65.000 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0755/943.426.
Vând apartament
2 camere. Telefon:
0351/175.746.
Vând apartament
2 camere central.
Telefon, 0770/
682.554.
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 vilã la roºu
Gherceºti posibili-
tate preluare cre-
dit Prima Casã.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând casã cu teren
Lãdeºti – Vâlcea. Te-
lefon: 0767/153.551.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central
din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea
postului contractual de execuþie vacant de inspector de speciali-
tate debutant în cadrul Compartimentului Stabilire, Serviciul Sta-
bilire Ajutor Social ºi Protecþie Socialã, Direcþia Administraþie
Publicã ºi Asistenþã Socialã.

Concursul se organizeazã în douã etape:
- prima etapã - în data de 19.11.2013 - proba scrisã;
- a doua etapã - în data de 21.11.2013 – proba de interviu.
Criteriile generale ºi specifice, precum ºi bibliografia sunt afi-

ºate la sediul instituþiei.
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 10 zile lucrã-

toare de la data afiºãrii anunþului la sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235
interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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Vând intravilan vis-
a-vis de târgul Leu,
1174 mp, 2 des-
chideri 17 m ºi re-
þele apã, electricita-
te, cadastru, carte
funciarã. Telefon:
0724/572.434;
0351/179.436.
Vând 800 mp, co-
muna Predeºti
ideal pentru casã,
zonã pitoreascã.
Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren intravi-
lan ºi extravilan.
Telefon: 0766/
582.831.
Vând 2600 m.p.
pe ºoseaua ªim-
nicu de Sus, la 600
metri de lacul Tan-
chiºtilor. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/170.504.
Vând loc de casã,
ªimnicu de Jos, str.
Grãdinari, nr. 34.
Preþ negociabil,
600 mp. Telefon:
0727/792.578.
Vând urgent teren
intravilan în Iºalniþa,
2500 mp, cu posi-
bilitate de construi-
re lângã reþea gaze,
cu dublã ieºire, de-
chidere 34 m, pa-
ralel cu drumul eu-
ropean. Telefon:
0766/440.456.
Vând 1600 mp te-
ren intravilan, satul
Predeºti la 16 km
de Craiova. Telefon:
0251/454.016.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 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. Tere-
nurile fiind la stradã
betonatã având
toate facilitãþile preþ
convenabil. Tele-
fon. 0746/467.922;
0744/220.492.
SCHIMBURI

Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon. 0727/
884.205.
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 Peugeot
306 diesel înmatri-
culat. Telefon:
0761/155.549.
Vând maºinã auto
Peugeot 806, ben-
zinã, an 1995 ne-
înmatriculatã. Ba-
riera Vâlcii nr. 63.
Craiova. Telefon:
0766/466.171.
Vând Audi A6, fabri-
caþie 2006, full-op-
tions, bleu-marin,
piele, xenon, motor
de 2000 cm3. Tele-
fon. 0762/109.595.
Vând Peugeot
307 diesel anul
2004 înmatriculat
2008. Telefon:
0728/031.821.
Vând Cielo – 2007
– 1850 euro. Tele-
fon: 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, air-
bags, 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, înmatri-
culat. Telefon: 0745/
043.152.
Vând camion Ive-
co, turbo diesel, an
fabricaþie 2008,
39.000 km, neru-
lat în România,
motor 3500, dublã
axã, capacitate 6,5
tone, preþ negocia-
bil sau alte varian-
te. Telefon: 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.

UTILAJE
Vând semãnãtoa-
re grâu Matei Titi,
Bucovãþ, sat Palilu-
la, stare foarte
bunã. Telefon:
0251/361.093,
0767/249.701

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând struguri de
ananas nerecoltaþi
(recoltarea are loc în
comuna Leu). Tele-
fon: 0762/278.639;
0253/285.145.

Vând cauciucuri
155/13 cu jantã noi,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor (flex) D125/
850W nou, canis-
trã 20 litri aluminiu
nouã. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Roboaica. Te-
lefon: 0736/655.212.
Vând frigider Actic
240 l preþ negocia-
bil. Telefon: 0763/
625.519.
Vând pãlãrie fetru
nr. 55, nouã, 50 lei,
maºini de spãlat
rufe, pompã defec-
tã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând în Iºalniþa 2 m3

lemne diferite esen-
þe din demolare ma-
gazie 125 lei m3. Te-
lefon: 0761/355.869;
0770/303.445.
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 cârlige jghea-
buri acoperiº, arzã-
toare Ø 600 gaze
sobã, polizor (flex) D
125/850W, cauciu-
curi 155/13 cu jantã,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
ceas Atlantic. Tele-
fon: 0771/385.734.
Vând 345 mp –
18,60, tarlaua 80
preþ negociabil,
zona Daewoo cãp-
ºunãrie. Telefon:
0763/616.711;
0351/425.744.
Vând struguri ana-
nas, blanc ºi zai-
bãr. Telefon: 0785/
447.615.
Vând presã pen-
tru struguri capaci-
tate mare. Telefon:
0251/531.294.
Vând 2 gropi, Cimi-
tirul Romaneºti, cu
lucrare fãcutã. Tele-
fon: 0771/758.019.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negocia-
bil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând puieþi de nuc,
frasin, salcâm ºi di-
verºi puieþi pomi
fructiferi ºi sãlbatici
pentru a înfiinþa o
plantaþie. Telefon:
0762/278.639;
0351/430.880;
0253/285.145.
2 morminte Cimiti-
rul Ungureni. Tele-
fon: 0351/437.906.
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Staþiunea de Cer-
cetare – Dezvoltare

Agricolã ªimnic,
cu sediul în Craiova,
ªoseaua Bãlceºti

nr. 54, vinde
sãmânþã de orz,
triticale ºi grâu
soiurile GLOSA,

DROPIA, BOEMA,
ªIMNIC 30.

Telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând þeavã neagrã
40 ml, robineþi, ven-
tile fontã noi diver-
se mãrimi. 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 uºi cu toc,
de interior, cu
geam, date cu lac,
tuburi CO2, doza-
tor bere. Telefon:
0770/897.476.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.

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: 0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând convenabil
sau schimb cu
calorifer fontã fo-
losit, un calorifer
tablã 120/0,60
foarte puþin folo-
sit. Telefon: 0251/
534.303.

Vând în Iºalniþa 3
bare cornier de 60
mm lungi de 3 m,
3 foi de tablã zinca-
tã 2,5/1 m. Telefon:
0770/303.445.
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 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.
Vând/închiriez
construcþie cu spaþii
separate 500 mp
cu teren intravilan
12.500 mp împrej-
muit cu gard beton.
Telefon: 0721/
152.832.

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 + bu-
telie, aer condiþio-
nat, mobilã bucã-
tãrie, ºifonier uºi gli-
sante, covoare.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând mobilã dor-
mitor, sufragerie,
bucãtãrie, bibliote-
cã Dana, maºinã
de cusut, lustrã,
canapea, covor.
Telefon: 0720/
929.024.
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, capa-
citate mare ºi
centrifugã miere.
Telefon: 0728/
381.894.
Vând 4 locuri de
veci, douã pe o
parte suprapuse
ºi douã pe o par-
te. Telefon: 0729/
977.036.
Vând bicicletã co-
pii 2-4 ani (50
Ron), televizor bu-
cãtãrie, 2 radio ca-
setofoane (30
Ron/buc). Telefon:
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), robot de
bucãtãrie, diver-
se. Telefon: 0762/
559.132.
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: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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: 0770/
303.445.
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
Colecþionar cum-
pãr tablouri, sculptu-
rã, acuarelã, graficã,
monede, bancno-
te, timbre, ceasuri,
icoane, alte antichi-
tãþi. Telefon: 0723/
926.322.

DIVERSE
Cumpãr maºinã
de tricotat fineþea
6-7 ºi ace fineþea
8. Telefon: 0745/
589.825.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Caut colegã de
apartament. Tele-
fon: 0761/438.807.
Bucureºti - zona
Vitan garsonierã
40 mp mobilatã,
rog seriozitate. Ex-
clus intermediere
agenþii. Telefon:
0722/714.578.
Primesc fatã în gaz-
dã, central. Telefon:
0769/680.597.

Închiriez garsonie-
rã complet mobila-
tã zona Lãpuº,
Scoala M. Emi-
nescu. Telefon:
0762/ 299.913.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
Valea Roºie. Tele-
fon: 0745/ 175.456.
Închiriez la bloc Ca-
lea Bucureºti, ex-
clus familii. Telefon.
0762/047.095.
Închiriez teren
pe termen lung
pentru amplasa-
re de magazine
sau piaþã Lãpuº.
Vad foarte bun.
Telefon: 0763/
616.711; 0351/
425.744.
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.
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, de-
pozit, str. Dezrobi-
rii, nr. 59. Telefon:
0351/437.906.
Închiriez apartament
cu 2 camere deco-
mandat, zona Geor-
ge Enescu, strada
Fãgãraº. Telefon:
0766/463.563.
P+E pretabil pentru
firme, creºe, grãdi-
niþã copii. Telefon:
0251/429.943;
0742/450.724.
Ofer spre închirie-
re apartament 3
camere modificat
în 4 camere, blo-
curile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces
bilateral, pretabil fir-
mã. Telefon: 0744/
541.452.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.

CERERI
Doresc aparta-
ment mobilat 2 sau
3 camere. Telefon:
0749/287.709;
0763/787.678.
Doresc sã închiriez
apartament 2 came-
re, zona 1 Mai. Tele-
fon: 0765/058.600.
MATRIMONIALE
Domn serios, fãrã
obligaþii 50 ani, do-
resc cunoºtiinþã cu
doamnã vârstã
apropiatã. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.

DIVERSE
Caut persoanã au-
torizatã ptr. cadastru
în Craiova. Telefon:
0770/333.559:
0351/401.251.
Confecþionez ºi
montez curea ca-
nelatã pentru maºi-
nã de cusut. Tele-
fon: 0251/531.294.

Caut sã fac me-
naj sau îngrijire
copil sau bãtrân.
Telefon: 0764/
568.897. 0751/
911.417.
COMEMORÃRI

Familia amin-
teºte cu tristeþe
scurgerea unei
jumãtãþi de veac
de la dispariþia
tragicã a celui
care a fost Ma-

ior IOAN POPA –
CAVALER AL
ORDINULUI MI-
HAI VITEAZUL.
Amintirea sa va
fi veºnicã în ini-
mile noastre!
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Mult mai uºor decât era preconi-
zat a fost meciul Craiovei cu Mure-
ºul în debutul Ligii Naþionale de bas-
chet. Poate bãieþii lui Mandic au ju-
cat foarte bine, în special în defensi-
vã, sau poate cã ardelenii n-au fost
în zi de graþie, dar diferenþa de pe
tabelã a reflectat raportul de forþe de
pe parchet. Craiovenii au depãºit ºi
problema sfertului trei, de obicei fa-
tal, desprinzându-se de vicecampioni
chiar în aceastã perioadã a disputei.
Mandic a folosit 4 jucãtori masivi pe
parcursul jocului, Popescu, Mocanu,
Hallik ºi Topchov, anihilându-i în
permanenþã sub panou pe Mladeno-
vic sau Ivanovic, în timp ce din afara
semicercului doar Peciukas a confir-
mat ºi sub presiune, restul jucãtori-
lor lui Sekulovic fiind anihilaþi de
apãrarea agresivã ºi „capcanele” alb-
albaºtrilor. De altfel, aºa cum anun-
þase Mandic înaintea jocului, defen-
siva a fost cea care a contat în obþi-
nerea victoriei, cea a ªtiinþei fiind la
cel mai înalt nivel sâmbãtã seara. Pe
atac, Seals  (foto) a fost acelaºi me-
tronom care oscileazã între 15 ºi 25
de puncte, de aceastã datã reuºind
21, cu care a fost coºgeterul nostru.
Popescu a fost de neoprit, pe ambe-

Craiova ºi-a astupat coºul în faþa vicecampioaneiCraiova ºi-a astupat coºul în faþa vicecampioaneiCraiova ºi-a astupat coºul în faþa vicecampioaneiCraiova ºi-a astupat coºul în faþa vicecampioaneiCraiova ºi-a astupat coºul în faþa vicecampioanei
Datoritã unei defensive de excepþie, baschetbaliºtii

din Bãnie s-au impus clar în faþa lui BC Mureº
le faze, confirmând încã o datã cã este
de departe cel mai mare câºtig al nou-
lui sezon. De altfel, Seals ºi Popescu
au intrat în „double-double”, primul
adãugând 10 recuperãri la procentaj,
iar „Pope” a avut nu mai puþin de 12
rebound-uri, dintre care 5 ofensive,
acestea fiind concretizate imediat ºi
pe tabelã de veteranul pivot al Cra-
iovei. Maric, singurul care a stat toa-
te minutele pe parchet, a fost ºi el
aproape de performanþa coechipieri-
lor, lipsindu-i doar un punct ºi o pasã
decisivã.

Miecuri, derby-ul
cu Steaua

De asemenea, debutul lui Top-
chov a fost unul în urma cãruia con-
ducãtorii clubului se pot felicita pen-
tru transferul de ultim moment, bos-
niacul dominându-ºi adversarii sub
ambele panouri. Sokk a pãrut mai
puþin intrat în joc, ezitând sã arunce
de multe ori, iar compatriotul sãu,
Hallik, a contat mai mult în defensi-
vã, pe atac reuºind doar o datã sã
transforme celebra-i aruncare de 3
puncte. Bureau a fost din nou omul-
spectacol, de aceastã datã la servi-

ciu penru alley-oop-ul obiºnuit fiind
Nemanja Maric. „Este o victorie mare,
am jucat bine în defensivã, este un
lucru deosebit cã am primit doar 68
de puncte din partea echipei Mureº,
una foarte puternicã. Îi felicit pe ju-
cãtorii mei, care au respectat planul
pregãtit pentru acest meci, dar ºi
spectatorilor. Sunt sigur cã dacã vom
evolua la fel, vor umple din nou Sala
Polivalentã. Campionatul este foarte
echilibrat, iar echipele care luptã pen-
tru play-off nu îºi permit sã piardã
acasã, orice astfel de eºec te înde-
pãrteazã  de obiecti” a declarat An-
delko Mandic. În alte meciuri ale pri-
mei etape: Concordia Chiajna – Ener-
gia Rovinari 93-99, BCM Piteºti – BC
Timiºoara 84-87, Farul – Atlassib Si-
biu 46-112, Municipal Oradea – Mo-
bitelco Cluj 76-68. Urmãtorul joc al
Craiovei este tot în Sala Polivalentã,
miercuri, de la ora 19, contra marii ri-
vale, Steaua. În prima etapã a Ligii
feminine, SCM Universitatea Craio-
va a pierdut în deplasare, la Sepsi Sf.
Gheorghe, scor 125-43 (47-8, 21-20;
25-5, 32-10). Au punctat pentru echi-
pa din Bãnie: Moþãþeanu -12 p, Ma-
tei - 1 p, Olteanu - 6 p, Niþã - 2 p, Ninu
- 17 p, Pirnea - 5 p.

Arbitri: Marius Ciulin, Ciprian Stoica, Sorin Drugãu.

SCM Universitatea Craiova – BC Mureº
81-68 (20-18, 22-16, 19-16, 20-18)

Sala Polivalentã, spectatori: 2.500.
Craiova: Sokk (3p), Maric (9p),

Seals (21p), Mocanu (4p), Popes-
cu (17p). Au intrat: Bureau (15p),
Hallik (6p), Topchov (6p). Antre-
nor: Andelko Mandic.

Mureº: Martinic (12p), Mitchell
(4), Peciukas (17), Ivanovic (13),
Mladenovic (13). Au intrat: Jucan
(4), Lupusavei, Ciric (5), Pãltini-
ºanu. Antrenor: Srecko Sekulovic.

Liga I – etapa a 10-a
FC Braºov – Viitorul 4-0

Au marcat: A. Cristea 31, Surdu 54, Buga 78 – pen., I. Popa 90.

ACS Poli – Corona 0-0

Concordia – Astra 3-1

Au marcat: Wellington 15, Purece 43, Creþu 79 – pen. / M. Cristescu 14.

FC Vaslui – Steaua 0-1

A marcat: Piovaccari 47.

Dinamo – Ceahlãul 1-1

Au marcat: Thicot 2 / Golubovici 42.

Meicurile Sãgeata – Pandurii ºi Gaz Metan – Petrolul s-au jucat asearã.

FC Botoºani – „U” Cluj - astãzi, ora 16 (Dolce 1)
CFR Cluj – Oþelul – astãzi, ora 20.30 (Digi 1)

 CLASAMENT     M     V      E      Î   G                   P
Steaua 8 7 1 0 20-5 22
Astra 9 6 1 2 24-9 19
Petrolul 9 5 4 0 13-7 19
Botoºani 9 5 3 1 10-6 18
Ceahlãul 10 4 5 1 14-7 17
Pandurii 9 4 2 3 16-12 14
Dinamo 10 3 4 3 15-10 13
Mediaº 9 3 3 3 11-11 12
ACS Poli 10 3 3 4 9-11 12
Sãgeata 9 3 3 3 9-12 12
FC Vaslui 9 3 2 4 8-8 11
Chiajna 7 3 1 3 10-12 10
Braºov 10 2 4 4 11-13 10
CFR Cluj 9 2 4 3 8-14 10
Oþelul 9 3 1 5 8-14 10
Viitorul 9 1 4 4 4-13 7
„U” Cluj 9 0 3 6 5-19 3
Corona 10 0 2 8 5-17 2

Echipa femininã de handbal SCM
Craiova a pierdut meciul din etapa a 5-a a
Ligii Naþionale, în deplasare, cu Dunãrea
Brãila, scor 24-18 (11-7). Pentru formaþia
pregãtitã de Carmen Amariei au evoluat:
Nichita (17 intervenþii), Munteanu -
Snopova 6 goluri (4 din 7m), A. Amariei 5,
Cioaric 3, Dincã 2, Ianaºi 1, Goran 1 ºi
Pãtuleanu. SCM are 0 puncte dupã 5
runde ºi are ºansa sã-ºi treacã în cont o
victorie la finalul acestei sãptãmâni, când
întâlneºte în Sala Polivalentã o echipã
accesibilã, Neptun Constanþa. La mascu-
lin, în eºalonul secund, CS Universitatea
Craiova a pierdut ieri în deplasare, scor
37-18, la HC Argeº.

Eºec scontat pentru
handbalistele craiovene

Viitorul Muncipal Craiova, echipã
care joacã la Iºalniþa, are un parcurs
foarte bun în seria a treia, fiind pe lo-
cul 4 dupã 6 etape, cu 11 puncte. Ju-
cãtorii lui Nicu Nãstãsie ºi Florin Du-
mitru au învins vineri, cu scorul de 2-
0, pe Dinamo II Bucureºti. Scarlat a
deschis scorul în minutul 17, iar Buºi-
cã l-a închis în minutul 30, dupã un
ºut de la distanþã. Fostul fundaº al
Rapidului, acum la Dinamo, ªtefan
Mardare, a fost eliminat în minutul 25,
dupã ce l-a agresat pe Tâmplaru.  Fos-
ta Apã Craiova a evoluat în formula:
Grecu - Dinu, Chiriþã, Dreºcã, Ciocioa-
nã - ªtoiu (86 Flori), Jianu (82 D. Stan-
cu), Rãduþ - Buºicã (90 Dina), Tâm-
plaru (‘82, Turcin), L. Scarlat. Dacã
echipa de la Iºalniþa este pregãtitã de
fostul fundaº dreapta al ªtiinþei, Nicu

Progresul Segarcea – CS Universitatea II 3-3, Amaradia Meli-
neºti – Victoria Celaru 6-3, Viitorul Cârcea – Unirea Leamna 5-4,
Prometeu Craiova – ªcoala de Fotbal GP 3-0, Recolta Ostroveni –
CSO Filiaºi 0-2, CS Iºalniþa – Danubius Bechet 0-0, Dunãrea Calafat
– Dunãrea Bistreþ 4-1. Vânãtorul Desa a stat.

1. Dunãrea Calafat 8 8 0 0 39-10 24p
2. Progr. Segarcea 7 5 2 0 28-12 17
3. Prometeu Craiova 7 5 1 1 23-6 16
4. Dunãrea Bistreþ 8 5 1 2 22-12 16
5. Rec. Ostroveni 7 5 0 2 13-11 15
6. CSO Filiaºi 8 4 2 2 16-13 14
7. Viitorul Cârcea 7 4 0 3 18-13 12
8. CS Iºalniþa 7 3 1 3 6-7 10
9. Danubius Bechet 8 2 3 3 11-14 9
10. Am. Melineºti 6 3 0 3 14-27 9
11. Vânãtorul Desa 6 2 0 4 10-28 6
12. SF Gicã Popescu 7 1 2 4 11-15 5
13. Victoria Celaru 8 1 0 7 16-29 3
14. „U” II Craiova 8 0 2 6 10-20 2
15. Unirea Leamna 8 0 0 8 11-31 0

Liga a III-a, seria a treia

„Apa”, lângã podium, Podariul, la primul succes
Nãstãsie, la Dinamo II este antrenor
Iulian Mihãescu, care a evoluat pe
acelaºi post în echipa „câinilor” din
anii 80. Acesta i-a avut în teren pe
Manyur - L. Cristea (63 Radu), Nedel-
cearu, Mardare, Dobrosavlevici - Fai
(81 Tudorache), Diakhate, Jugaru (86
Krausz), Cazacu - D. Buia, Al. Stan (65
Tãtar). Marþi, în etapa intermediarã,
Viitorul Municipal întâlneºte în depla-
sare pe Concordia Chiajna II, formaþia
de pe locul 10.

Dupã ce ratat neverosimil victo-
ria la Tunari, Podariul n-a mai scãpat
prilejul de a-ºi trece în clasament pri-
mele puncte ale sezonului, învingând
în week-end-ul trecut, acasã, forma-
þia Metaloglobus Bucureºti, scor 1-
0. Unicul gol a fost marcat de Slavu,
în minutul 41. Meciul a fost unul ten-

sionat, Ignat fiind eliminat de la gaz-
de, iar pe portarul Craiu ºi atacantul
Raicu au vãzut cartonaºul roºu, de la
echipa lui Leonard Strizu. Pentru CS
Podari, Bogdan Vrãjitoarea i-a folo-
sit pe: Turieanu – Orban, Ignat, Istu-
dor, Slavu – Mirescu, Crângoiu, Þe-
novici, Neacºa – Stãncuþa, R. Bãlan,
iar pe parcurs au intrat: Stoichiþoiu,
Preduþ, S. Popescu ºi Cruºoveanu.
Metaloglobus a evoluat în formula:
Craiu – Niþu, Dinu, Fodor, ªtefan –
Drãgan, Canã, Vlad, Stângã, Anghe-
lini – Raicu. Au mai jucat: Cobliº -
Simion,Tudoroiu ºi Ghenovici. Poda-
riul a scãpat de ultimul loc, fiind pe
poziþia a 11-a, iar în etapa intermedia-
rã de marþi, la ora 15, va juca în depla-
sare cu Juventus Bucureºti, liderul
clasamentului.

Transmisiunile live TV de astãzi

FC Botoºani – „U” Cluj (Liga I, ora 16, Dolce 1), HC
Odorhei – HCM Baia Mare (Liga Naþionalã masculinã
de baschet, ora 17.30, Digi 2), Piast Gliwice – Ruch
Chorzow (Polonia, Ekstraklasa, ora 19, Eurosport 2),
DAB Dolcer – Miercurea Ciuc (Liga MOL la hochei,

ora 19.30, Digi 3), Dinamo – Steaua (Liga Naþionalã
masculinã de baschet, ora 19.45, Digi 2), CFR Cluj –
Oþelul Galaþi (Liga I, ora 20.30, Digi 1), Fortuna Dussel-
dorf – Greuther Furth (Zweite Bundesliga, ora 21.15,
Eurosport 2).

Handbal - Ligii Campionilor,
prima etapã a grupelor:

HC Thurringer (Germania) – HC Baia Mare 36-29

LIGA A IV-A DOLJ – ETAPA A VIII-A
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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

Echipa lui Adrian Mititelu rămâ-
ne neînvinsă şi după etapa a 5-a a
Ligii a II-a, izbutind un rezultat de
egalitate la Oradea, în faţa lui FC
Bihor. Săceanu a scos un penalty
în startul meciului şi tot el l-a trans-
format, însă până la pauză fostul
atacant al As trei, Raymond Lu-
kacs, a punctat dintr-o centrare a
lui Sfârlea. Partea a doua a fost do-
minată de oaspeţi, care însă nu au
mai reuş it să transforme vreuna

Seria I etapa a 6-a: Rapid – FC Clinceni 1-0, Unirea Slobozia – ACS Berceni
1-1, Rapid CFR Suceava – Unirea Tărlungeni 1-1, Farul – CSMS Iaşi 1-0,
Dunărea Galaţi – Gloria Buzău 1-2. SC Bacău a stat, fiindcă Sportul a fost
exclusă. Clasament: 1. Rapid 14p, 2. Clinceni 13p, 3. CSMS Iaşi 12p.

Clasament

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

Etapa a 5-a
CS Universitatea – Olimpia Satu Mare 1-0
A marcat: Ferfelea 75.
FC Bihor – FC U Craiova 1-1
Au marcat: Lukacs 31 / Săceanu 2 – pen.
CS Mioveni – UTA 3-0
Au marcat: Ayza 40, Năstăsie 52, Tănasă 80.
FC Olt – CSM Reşiţa 2-1
Au marcat: Drăghici 11, 15 / Szabo 88.
Minerul Motru – ASA Tg. Mureş 0-1
A marcat: Hanca 65. Antrenorul gazdelor, Ştefan Nanu, a demisionat

după meci.
CSM Rm. Vâlcea – Gloria Bistriţa 2-2
Au marcat: Briceag 50, Negruţ 90 / Hlinca 26, Feher 69.

Etapa viitoare (12 octombrie): CS Universitatea – UTA Arad, FC Universita-
tea – CSM Rm. Vâlcea, CSM Reşiţa – FC Bihor, ASA Tg. Mureş – FC Olt
Slatina, Olimpia Satu Mare – Minerul Motru, Gloria Bistriţa – CS Mioveni.
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primul succes
„Ferfe” le-a adus
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„Ferfe” le-a adus
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„Ferfe” le-a adus
primul succes

Fostul jucător al Sportului a marcat un gol
spectaculos, unicul în victoria alb-albaştrilor

contra Olimpiei Satu Mare, pe „Ion Oblemenco”

Universitatea Craiova –
Olimpia Satu Mare 1-0

Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 1.500.
A marcat: Ferfelea 75.

Universitatea: Brac 7 – Cârjă 7, Ljubinkovic 6, Pătraşcu 6, Stancu
6 – Ganea 6, Ad. Ionescu 6, Ferfelea 7 (81 Precup) – Dragu 5,

Curelea 6 (87 Voinea), Opriţa 6 (72 Sin). Antrenor: Ovidiu Stângă.
Olimpia: Şuta 7 - D. Muntean 6, Bălău 6, C. Ene 6, Iuhas 5 –

Gavrilescu 6 (80 Molnar), Villand 6, Schwarzkopf 6, Zsiga 7 - Kinczel
5 (78 Roatiş), Feier 6 (65 P. Dragoş) 6. Antrenor Tiberiu Csik.

Cartonaşe galbene: Stancu, Ionescu, Ljubinkovic / Iuhas, Muntean.
Au arbitrat: Florin Andrei Chivulete 6 - Vasile Marinescu 7, Iulian

Radu 3 (toţi din Bucureşti).

Dacă jocul n-a suferit prea mari
transformări, la CS U Craiova s-a
schimbat norocul o dată cu înlo-
cuirea antrenorului „Am obţinut o
victorie muncită, dar norocoasă”
recunoştea după meci Ovidiu Stân-
gă, mulţumit totuşi de debutul său
cu succes pe banca alb-albaştrilor.
Avea dreptate,  fiindcă la pauză
„Oli” n-a condus doar pentru că
Feier şi-a cam onorat numele într-
o situaţie în care l-a avut la che-
rem pe portarul Brac, dar l-a luat
la ţintă din 6 metri. Nicio ocazie
nu au avut gazdele în prima repri-
ză, câştigată doar la posesie în faţa
unui adversar organizat şi reactiv.
Lipsit de Pleşan şi Izvoranu, sus-
pendaţi după debutul încins de la
Târgu Mureş, Stângă a mizat din
start pe alte achiziţii de marcă, Fer-
felea şi Curelea, iar primul avea să-
i aducă şi victoria. Asta deşi tot
oaspeţii au fost mai periculoşi în

startul părţii secunde, printr-o lo-
vitură liberă a lui Zsiga, scoasă de
Brac. Imediat, craiovenii au luat ati-
tudine şi, pe rând, Opriţa, Ganea
şi Dragu şi Curelea puteau deschi-
de scorul. Acest lucru s-a întâm-
plat abia cu un sfert de oră înainte
de final, când Ferfelea făcea fer-
feniţă defensiva sătmăreană şi şuta
în colţul lung al lui Şuta. A fost ac-
ţiunea unui jucător de Liga I, ţelul
din acest sezon al alb-albaştrilor.
Chiar dacă fizic nu sunt la para-
metrii ideali şi acest lucru s-a sim-
ţit de multe ori pe parcursul me-
ciului de debut, Ferfelea şi Curelea
au fost păstraţi în teren până spre
final, Stângă având parte de feed-
back-ul aşteptat. „Cu experienţa şi
valoarea lor, cei doi sunt un plus
pentru echipă” şi-a păstrat şi după
meci Stângă discursul de la pre-
zentarea foştilor jucători ai Spor-
tului. Următorul obiectiv al antre-

norului este să bată echipa „priete-
nului Marţian”, UTA Arad, iar Cu-
relea şi Ferfelea se gândesc deja
să aducă din nou Craiova în Liga
I. „Important nu a fost golul, ci
victoria, la fel cum la final este
important să promovăm,  iar  cu
Pleşan şi Izvoranu ne va fi mai uşor
să facem acest lucru. La Craiova
sunt oameni care se pricep la fot-
bal şi îi aşteptăm în număr mare la
stadion, fiindcă le putem oferi
momente frumoase în viitor” a de-
clarat Viorel Ferfelea, cel care a
adus prima victorie în campionat
pentru CS Universitatea. Curelea
i-a completat declaraţia optimistă:
„Victoria aceasta ne va aduce mai
multă încredere şi trebuie să legăm
succesele. N-am jucat extraordi-
nar, dar dăm totul pe teren, pentru
că oraşul Craiova merită o echipă
în Liga I”. Antrenorul oaspeţilor,
Tibi Csik, a convenit şi el că jucă-
torii de valoare ai Craiovei au de-
cis un meci pe care echipa sa îl
putea termina măcar la egalitate. Nu
putea să-l contrazică nimeni.

Echipa lui Mititelu, punct important la Oradea
FC Bihor - FC U Craiova 1-1
Oradea, stadion: „Iuliu Bodola”,

spectatori: 1.000.
Au marcat: R. Lukacs 31 / Să-

ceanu 2 – pen.
FC Bihor: Smaranda - Letan,

Fl. Lazăr (cpt.), Mintaş, Lupu - M.
Popa - S. Ianc (79 Mihuţ), Bic (71
Hadăr), Sfârlea - R. Lukacs (88 Z.
Lukacs) , Fl.  Pop. Antre nor:
Gheorghe Ghiţ.

FC U Craiova: Hotoboc - Mi-
tic, Acka, M. Ciucă (cpt.), Buşu -
Cruceru (60 Frăsineanu), Săcea-
nu, Mârzeanu, Goge - Ripoli (90
Cl.  Bălan), Baird (49 Stoianof).
Antrenor: Nicolo Napoli.

Au arbitrat: Nicolae Cătălin
Botaş (Timişoara) – Imre Laszlo
Bucş i,  Joszef Peter  (ambii din
Sfântu Gheorghe).

dintre cele 3 ocazii mari de gol. La
final, Nicolo Napoli a declarat: „A
fost un meci echilibrat. Am reuşit
să obţinem un penalti în primele
minute, dar nu am avut posesia
mingii în prima repriză, nu ne-am
creat ocazii de gol. În repriza a doua
am încercat să câştigăm meciul,
am avut două – trei ocazii de gol,
dar nu am reuşit să marcăm. . În a
doua parte am încercat să jucăm
mai aproape de ceea ce ştim noi şi

am pasat mai bine. Intrările lui Sto-
ianof şi Frăsineanu ne-au adus su-
perioritate. Consider că a fost un
rezultat ec hitabil, dar  cu acest
punct câştigat la Oradea, suntem
în grafic” a declarat Napoli.


